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SUNUŞ
Türk İstiklâl Harbi yokluk, imkânsızlık ve her türlü sıkıntıya rağmen
milleti esaretin sınırından kurtaran topyekûn verilmiş bir mücadeledir.
Sevr Antlaşması’yla dayatılan, Türk milletini esir ve sömürge yapma
projesinin reddedilerek, ‘Misak-ı Millî’ beyannamesi uğrunda hayatların
ölümü hiçe saymasıdır.
Millî Mücadele, Türk Tarihi’nin en sancılı günlerinin yaşandığı bir
dönemde son on yılını savaş meydanlarında, yokluk içinde geçiren bir
neslin; Türk bağımsızlık savaşının önderi Mustafa Kemal Atatürk ve silâh
arkadaşlarına gösterdiği tam bağlılık ve inançla kendi kaderini değiştirdiği
bir gerçekliktir.
30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasını
müteakip girişilen işgallere karşı başlatılan ‘redd-i ilhak’ hareketiyle Millî
Mücadele süreci Anadolu’da hayat bulmuştur.10 Ağustos 1920 tarihinde
imzalanan Sevr Antlaşması’yla Osmanlı Devleti fiilen ortadan kaldırılmış;
galip devletler Kuzey Anadolu ve Karadeniz’in bir kısmını Türkler’e
yaşamak için yeterli görmüşlerdir. Buna karşılık Türk milletinin Kuva-yı
Millîye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri vasıtasıyla verdiği askerî ve
hukukî kavga, Düzenli Ordu’ya geçişle gücünü arttırmış ‘Ya İstiklal! Ya
Ölüm!’ prensibiyle verilen savaş İstiklâlle neticelenmiştir.
11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Mütarekesi ile başlayan görüşme
süreci, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması ile sonuçlanmış ve
yeni Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını elde etmiştir.Bağımsızlığın
ilelebet devamı, yeni nesillerce özümsenmesine bağlıdır.
Yeni nesillerin o dönemin şartlarını anlayabilmesi atalarının göstermiş
olduğu mutlak direniş ve sarsılmaz karalılığı kavrayabilmesi gereklidir.
Vatan savunması uğrunda cepheye giderken geride bırakılan eşleri, anaları,
evlatları; açlıkla, yoklukla baş başa bıraktığını bilerek; ardına bakmadan,
gözünü kırpmadan şehadete koşan atalarımızın fedakârlıkları her yönüyle
iyi anlaşılmalı ve anlatılmalıdır.
Altına girecek çatısı, yiyecek bir lokma ekmeği olan herkesin varının
yarısını olmayana verdiği günlerin analizinin, günümüzde artmakta olan
şahsî önceliklerin, millet menfaatlerine feda edilmesi hususuna dair yeni
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nesle örnek olacağı açıktır. Yarının gerçek teminatı olan genç neslin
bilinçlendirilmesi, Millî Mücadele ruhu’nun hissettirilmesi ve layıkıyla
anlatılmasına olan ihtiyacımız büyüktür. Elinizdeki çalışma bu ihtiyacı
karşılamaya bir nebze hizmet edebilirse, başarılı olmuş demektir.
Çeşitli Üniversitelerden birçok bilim insanının katılımıyla icra edilen
90. yılında Millî Mücadele Sempozyumu 2 farklı çalışma olarak
gerçekleştirilmiştir:
I. 90.Yılında Millî Mücadele Sempozyumu, 4 Mayıs 2009 tarihinde 14
Bilim insanının katılımıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde,
II. 90.Yılında Millî Mücadele Sempozyumu, 4-5 Ağustos 2009
tarihinde 33 Bilim insanının katılımıyla Marmara Üniversitesi’nde
gerçekleştirilmiştir.
Sunulan bildiriler, kamuoyunun aydınlatılması yanında, yerli ve
yabancı bilim çevrelerine ve özellikle genç kuşaklara aktarılması amacıyla
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nca kitap olarak yayınlanarak bilim
dünyasına kazandırılmıştır.
Bu düşüncelerle Sempozyuma katılan ve açılışta bizleri onurlandıran
Afyon Valisi Sayın Haluk İMGA’ya teşekkür ediyorum. Sempozyumların
gerçekleşmesinde gösterdikleri anlayış ve işbirliği dolayısıyla: Kocatepe
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ’a ve Kocatepe
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sadık
SARISAMAN’a; Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necla
PUR’a, Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK’e;
sundukları bildirileriyle konu hakkında bilgi birikimimize katkıda bulunan
değerli bilim insanlarına şükranlarımı sunuyorum. İki Sempozyumun da
baştan sona başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunan Afyon Kocatepe
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin değerli personeline; Atatürk
Araştırma Merkezimiz elemanlarına, Sempozyum bildirilerini derleyen
Hüseyin TOSUN’a ve bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen H. Aytuğ
TOKUR’a teşekkür ediyorum.
Ankara 2011

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
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90. YILINDA MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN*
Sayın Valim, değerli Rektörüm, çok kıymetli meslektaşlarım, Afyon
ilimizin çok değerli öğrencileri. Öncelikle bizlere vatan toprağını armağan
eden Aziz şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğilmek istiyorum.
Milli Mücadele ve dönemin ifadesiyle Türk İstiklal Harbi, hakikaten I.
Dünya Savaşı galiplerinin Türk Milleti ve Türk Devleti için hazırladıkları
idam fermanını yırtıp bir kenara atan; Milleti esaret sınırından kurtarıp;
geleceğe, muasır medeniyet seviyesine ulaştıran bir sürecin adıdır. Ancak
son zamanlarda çeşitli çevrelerde bu mücadelenin, bu dönemin önemini
azaltmaya, sıradanlaştırmaya yönelik bir takım değerlendirmeler, bir takım
karalamalarla söz konusu. Türkiye özgür bir ülke. Basın yayın organlarında herkes aklına geleni söyleyebiliyor.
Hele tarih derseniz herkesin uzmanlarından çok daha uzman olduğu bir
alan. Herkes tarihi tarihçilerden daha iyi biliyor. Böyle bir ortamda 30
Ağustosu beklemeden siz değerli gençlerimiz de imtihan stresine girmeden
bir arada olmak istedik. Atatürk Araştırma Merkezi olarak bu toplantıyı bu
tarihte yapmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. İnanıyorum ki
Türk İstiklal Harbi’ni, Milli Mücadeleyi, Milli Müdahaleyi -o dönemin
ifadesiyle- bu günlerde her zamankinden çok anlamaya ,daha iyi öğrenmeye ve aziz milletimizin tek bir ferdi istisna edilmeksizin bütününe layıkıyla
anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.
Dünyada muhataplarımızın, 90 yılda kendi gayelerini Türk Milleti’ni
karalamayı bir takım gerçeklermiş gibi dünya kamuoyuna kabul ettirdikleri
bir aşamada; bizim her sayfası yaşanan her türlü yokluğa, yoksulluğa ve
sıkıntıya rağmen şanla şerefle dolu tarihimizi, İstiklal Harbi’mizi, bu dönemin gelişmelerini; tarihimiz, milletimiz, geleceğimiz açısından mana ve
önemini milletimizle, gençlerimizle layıkıyla paylaşamadığımızı görmek
*
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cidden üzüntü verici bir durumdur. Üniversite aşamasına gelen gençlerimizin ki hemen belgeli ifade edeyim:Ben senelerdir, İstanbul Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi’ne Giriş dersi yapıyorum. I.
sınıflarla İnkılâp Tarihi dersi değil ama bu döneme yönelik esas bilgilerin
tazelendiği ve birtakım değerlendirmelerin yapıldığı bir ders bu. I. Sınıfa
gelen arkadaşlarımızın Milli Mücadele’nin dönüm noktalarını çok da gerektiği gibi, önemini idrak ederek öğrenmeden geldiklerini görüyoruz.
Tabii ki bunda başta bizler olmak üzere, bu sahanın bu sahada çalışan herkesin mesuliyeti vardır. Onu da ifade etmek ve kabul etmek bu eksiği gidermek yolunda bütün imkânlarımızla, bütün gücümüzle çalışmak gerekiyor.
İşte bu düşünceden hareketle biz Türk İstiklal Harbi sürecini çeşitli
aşamalarıyla, çeşitli mekânlarda öncesi ve sonrası günleriyle; gelişmeleri
sebep-sonuç ilişkisi içerisinde incelemek, ele almak ve bu sahanın uzmanlarıyla mevcut birikimimizi siz değerli misafirlerimizle, değerli öğrenci
kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Bu paylaşıma imkân sağlayan başta
Afyonkocatepe Üniversitesi Rektörü değerli hocam olmak üzere, Tarih
Bölümüne ve değerli hocalarına, Sayın Vali’me teşekkür ediyorum. Yoğun
mesaileri içerisinde vakit ayırıp programımıza teşrif eden Afyon ilinin
değerli temsilcilerine; yine yoğun akademik faaliyetleri içerisinde yer ayırıp, zaman ayırıp birikimlerini bizimle paylaşan çok değerli meslektaşlarıma; değerli panelistlere ve siz değerli öğrencilere Türkiye’nin, Türk Milleti’nin, hepimizin;yarın için en güvenli teminatı olan gençliğimize teşekkür
ediyor, saygılar sunuyorum.

90. YILINDA MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ*
Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Atatürk Araştırma Merkezi Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, İlimiz protokolünün çok değerli
temsilcileri, değerli öğretim üyeleri, basınımızın temsilcileri ve öğrencilerimiz. Evet, bu toplantı sizin için üniversitemizdeki her şey sizin için. Üniversitemizin ev sahipliğinde Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile
ortaklaşa düzenlediğimiz 90. Yıldönümünde Milli Mücadele Paneli’nde
bizlerle olduğunuz için hepinize şükran ve saygılarımı sunuyorum.
Değerli konuklar, Milli Mücadele Türk Milleti’nin işgalcilere karşı askeri, siyasi, toplumsal, ekonomik ve diğer bütün alanlarda varını yoğunu
ortaya koyarak verdiği mücadelenin adıdır. Mustafa Kemal Paşa daha
Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’dan itibaren Türk ulusunun istiklali için
tüm olanaklarını kullanarak topyekün bir mücadeleyi örgütlemeye başlamış ve bunda da başarılı olmuştur. Türk ulusu, tüm dünyaya bağımsızlığı
uğrunda her şeyini feda edebileceğini Milli Mücadele boyunca defalarca
göstermiştir. Bu mücadelenin son aşaması olan Büyük Taarruz da
Afyonkarahisar’da şuan bulunduğumuz bu topraklarda gerçekleşmiştir.
Türk ulusunun bağımsızlığının kazanıldığı topraklarda, adını Kocatepe’den
alan bir üniversite olarak tarihimize sahip çıkmayı görev bilmekteyiz.
Bu kapsamda Üniversitemizin amaçlarından biri de gençlerimizi Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, ulusunu ve yurdunu seven, tarihi değerlerine
bağlı, aydınlık düşünceli bireyler olarak yetiştirmektir. Ülkemizin bağımsızlığa kavuşmasında büyük mücadeleler veren atalarımızın, bize verdiği
bu değerli emaneti gelecek kuşaklara aktarmak için üzerimize önemli görevler düşmektedir. Kuşkusuz ki tarihini bilmeyen bir kuşağın geleceğini
belirlemesi, geleceğine yön vermesi beklenemez. Bu bağlamda tarihi öneme sahip bir kent olan Afyonkarahisar’da bulunan üniversite olarak; Milli
*
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Mücadele ruhunun yeniden canlanacağı böylesine önemli bir panele
evsahipliği yapmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim.
Milli Mücadele, ulusal devletimizin inşasını, temelini oluşturmaktadır.
Her fırsatta ulusal devletimize saldıran, bilerek ya da bilmeyerek onu yıpratan bazı sözde aydınlarımıza sesleniyorum. Ulusal devletin yerine neyi
koyacaksınız. Hiç düşündünüz mü? Küresel İmparatorluğu mu? Eğer Küresel İmparatorluğu koymayı düşünüyorsanız lütfen etrafınıza bakın. İmparatorluğun adaleti için yanınızda hemen komşunuz olan bir ülkeye bakmanız yeter.
Değerli konuklar, Milli Mücadele’nin 90. yılında vatanımızı, cumhuriyetimizi bizlere bırakan ve emanet eden atalarımızı, başta büyük Atatürk
olmak üzere saygı ve minnetle anıyoruz. Saygıdeğer konuşmacılara, panelistlere değerli bilgilerini paylaşacakları için şimdiden teşekkür ediyorum.
Başarılı bir panel geçmesini diler, hepinize saygılar sunarım.
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90. YILINDA MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI
Haluk İMGA*
Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Atatürk Araştırma Merkezi Değerli Başkanım, Sayın Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürüm, İlimiz protokolünün çok değerli mensupları, değerli akademisyenler
ve değerli öğrenci kardeşlerim. Her şeyimiz olan bu güzel vatan topraklarının kurtarılması ve bu kutsal topraklar üzerinde mensubu olmakla gurur
duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasının ne denli zor
koşullar altında gerçekleştiği hususunu; genç nesillere aktaracak olan bu
panelde, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor ve hepinizi
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Afyonkarahisar toprakları, Kurtuluş Savaşımıza ve en şanlı sayfalarından birisi olan Büyük Taarruza da sahne olmuş çok önemli bir ilimizdir.
Anadolu toprakları 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk Ulusunun en büyük
varoluş mücadelesine sahne oldu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu
ulusal direniş hareketinin mimarı büyük önderimiz Mustafa Kemal’di.
Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan ve Türk tarihinde bir dönüm noktası olan Kurtuluş Savaşı yalnızca Türklerin değil,
aynı durumdaki pek çok ulusun da özgürlük meşalesi oldu.
Türk halkı, Birinci Dünya Savaşında hiçbir savaşta olmadığı kadar çok
ezilmişti. İlk defa savaş bezginliği, savaşa karşı nefret çok yaygın ve ortak
bir duygu haline gelmişti. Cephelerde yayılan bozgun havası Anadolu içlerine kadar yayılmıştı. 300 bini aşan asker kaçağının önemli bir kısmı bütün
Anadolu’da eşkıyalık yaparak, zaten sarsılmış olan devlet otoritesini yok
etmekteydi. Vatanın savunulması başlayınca bunlarla da mücadele etmek
gerekecekti.
Türk Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşının devamı olan çarpışmalar şeklinde görülmekle beraber, önemli farklılıklar göstermekte ve tarihi
*
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akışı değiştiren sonuçlara yöneltmektedir. Kurtuluş Savaşı süresince Anadolu’da atılan her başarılı adım, kazanılan her savaş yeni bir devletin temellerini atar ve sağlamlaştırırken; 600 yıllık imparatorluğun temellerini
sarsmış ve çatlaklar açmıştır. Ulu önderimizin Samsun’a çıktığı 19 Mayıs
1919 tarihinde Anadolu’da bulunan işte bu 8 milyon dolayındaki Türk
nüfusu Milli Mücadelenin başlıca insan kaynağını oluşturmaktaydı.
Savaşlardaki kayıplarla Türk toplumunun yapısı tamamen değişmiş,
toplumun 18-35 yaş arasındaki erkek gücünde büyük bir açık meydana
gelmişti. Toplumun üretici ve tüketici elemanları arasındaki denge bozulmuş, tüketici durumundaki çocuk ve ileri yaşlılar ile güçlerinden her alanda yararlanılamayan kadınların toplam nüfusa oranı artmıştı. Ülkenin hem
aile kitlesi sayılan muvazzaf ve yedek subay kadrosu, geniş ölçüde daha
önceki savaşlarla erimiş ve yok olmuştu.
Değerli davetliler ve sevgili gençler; Milli Mücadele, Türk halkının
gücüyle yapılacaktı. Yokluk, yoksulluk, yorgunluk ve bulaşıcı hastalıklar
büyük mücadelenin insan kaynağını son derece verimsiz kılıyordu. Üstelik
halkın moral durumu da bozuktu. Hâkim unsur olmasına rağmen bir imparatorluk tebaası olarak yaşamak, Türk halkında milli bilincin gelişmesini
engellemişti. Milli Mücadele kahramanların ve korkakların, vatanseverlerin ve hainlerin, büyük amaçların ve kişisel çıkarların çatıştıkları bir ortamdı. İmparatorluk can çekişirken Türk ordusuna büyük sorumluluklar
yüklenmişti. 20. yüzyılın başlarında Makedonya’nın, Hicaz ve Yemen’in,
Trablusgarp’ın ve İstanbul’un kapılarına varıncaya kadar Trakya’nın savunulması, isyanlar ve ihtilallerin bastırılması hep onun altından kalkmaya
çalıştığı işler olmuştu. Tüm bunlardan başka; Türk ordusu, meşrutiyeti
getirmek, devleti ayakta tutacak inkılâp ve ihtilali başarmak gibi politik
vazifeleri de üstüne aldı.
Değerli katılımcılar, Milli Mücadele dönemi ve öncesinde ülke ekonomisinde durum belirttiğim gibi içler acısıydı. Mondros Mütarekesinden
sonra ülkenin en verimli toprakları ve gelişmiş şehirleri işgal edildi. Bu
şehir ve yörelerin üretiminden ve vergilerinden yararlanma olanağı bulunamadı. Böylece nüfus kaynağının yetersizliğinin yanı sıra, en verimli ve
zengin ticari şehirlerin düşman işgalinde bulunması yüzünden İstiklal Savaşı boyunca ordunun beslenmesi, giydirilmesi ve her türlü bakımı, silah
ve cephane sağlanması, maaş ve masraflarının karşılanması için; geri kalan
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çoğu yoksul, üretimi çok düşük topraklarda ve küçük ticari işletmelerin
bulunduğu şehirlerin kaynaklarından yararlanıldı.
Her alanda yaşanan bu kötü tabloya rağmen 3-4 aylık süre içinde tarifi
güç mezalimler yapan, Anadolu’yu harabeye çeviren Yunan işgalini sona
erdirmiş, Türkiye Türklerinin gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmişti.
Bu zafer, bugün askeriyle gerektiğinde neleri başarabileceğinin örneğini
verirken; jeopolitik bir düşünceyi de doğurmuştur; “Anadolu istila edilemez!”
Mondros Mütarekesiyle başlatılan ve Sevr Antlaşmasıyla gerçekleştirildiği zannedilen, Türk Milletini Anadolu topraklarından çıkarmak ve
tarihten silmek isteyen zihniyetin son temsilcileri de Türk Bayrağını selamlayarak, Mustafa Kemal’in söylediği gibi,“Geldikleri gibi gittiler!”
Değerli gençler, değerli katılımcılar; eşi benzeri bulunmayan bir zafere imza atmış bulunan milletimiz bu zafer sonunda arzuladığı yönetim
biçimine, Cumhuriyete kavuştu. Bu cumhuriyetin vücuda getirilmesi ancak
ulusal bilincin yükselmesiyle gerçekleşir.
Biraz sonra izleyeceğimiz panelde görev alacak çok değerli panelistler,
elbette sizleri bu konuda benden çok daha liyakatle bilgilendireceklerdir.
Ben, bu paneli düzenleyen iki güzide kuruluşumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğümüz ve Atatürk Araştırmaları Merkezimiz’e, yöneticilerinin şahsında çok teşekkür ediyor, panelin hayırlı uğurlu olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ
Prof. Dr. Semih YALÇIN*
Birinci Cihan Harbi’nin, Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu
cephenin yenilgisiyle sonuçlanması, Türk ulusu için çetin günlerin devam
edeceğinin göstergesi olmuş, harbin sona ermesi ile yaşanan süreçte Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
25 maddeden ibaret olan mütarekenin özellikle “İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında herhangi bir stratejik
noktayı işgal hakkına sahip olacaklardır.” şeklindeki 7. maddesi memleketin istilâsı noktasında tehlikeyi haber vermiş ve İtilaf Devletleri, Kasım ayı
başından itibaren Anadolu’yu yer yer işgal etmeye başlamışlardır. 3 Kasım
1918’de Musul İngilizler tarafından işgal edilmiş, 4 Kasım 1918’de bir
Fransız alayı Doğu Trakya’ya gelerek Uzunköprü-Sirkeci demiryolunu ele
geçirmiştir. 6 Kasım 1918’de ise bir İngiliz savaş gemisinin İzmir Limanı’na gelişi, Rumlar tarafından karşılanışı, Aya Fotini Kilisesine de Yunan
bayrağının çekilişine şahit olunmuştur.
5-8 Kasım 1918 tarihlerinde Adana’da Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa ile Sadrazam Ahmet İzzet Paşa arasında, telgraf başında, Mondros Mütarekesinin uygulanışı üzerinde sert tartışmalar
olmuş; Mustafa Kemal Paşa fikirlerini kabul ettiremeyince, bir ara istifasını vermiş, fakat kabul edilmemiştir. Bu tartışmalar devam ederken 6 Kasım 1918’de Mustafa Kemal Paşa’nın emir ve komuta ettiği Yıldırım Orduları Grubu ve VII. Ordu dağıtılmış ve dağıtma kararı ile ilgili “İrâde-i
Seniyye”de (Padişah buyruğu) 10 Kasım 1918 tarihinde resmî gazete Takvim-i Vekâyi’de yayımlanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa VII. Ordu Komutanı iken de, İstanbul’da bulunan
arkadaşı Dr. Rasim Ferid (Talay) vasıtasıyla Tevfik Paşa’nın yeni kabineyi
kurmakta bazı güçlüklerle karşılaştığını öğrenince, hemen harekete geçmiş
*
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ve başyaver Naci (Eldeniz) Bey’e, Sultan Vahideddin’e arz etmek üzere
şifreli bir telgraf çekmişti. Mustafa Kemal Paşa, bu telgrafta padişahtan,
sadrazamlık makamına Ahmet İzzet Paşa’nın getirilmesini; Fethi, Tahsin,
Rauf, İ. Canbulat, Azmi, Hayri ve kendisinden meydana gelecek bir kabinenin teşkilini istemiştir ki; kendisi için Harbiye Nazırlığını arzu etmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın mütarekeden az önce cepheden yaptığı bu politik teşebbüs, İzzet Paşa tarafından “barıştan sonra Allah’ın lütfu ile iş
birliği yaparız” şeklinde bir cevapla nazikçe geri çevrilmiştir. Esasen Sultan Vahideddin, Mustafa Kemal Paşa’nın Harbiye Nazırlığına getirilmesini
çok istemiş, fakat Ahmet İzzet Paşa’nın şiddetli muhalefeti karşısında
onun bu arzusu gerçekleşmemiştir. Ahmet İzzet Paşa, Rauf (Orbay) Bey’e
“Mustafa Kemal Paşa’nın Harbiye Nezareti’ne tayinini çoktan münasip
gördüğünü ve bu nezareti bundan dolayı kendi üstüne aldığını, sulh yapılabilirse Mustafa Kemal Paşa’yı İstanbul’a davetle bu nezareti kendisine
teklif edeceğini, yapılmazsa Anadolu’ya yönelecek düşman istilasına lâzım
gelen askerî tedbirleri almak ve tatbik etmekte -mevcutlar arasında- ondan
daha muktedir bir kumandanımız bulunmadığı cihetle şimdilik cephede
çalışmasını daha faydalı ve mühim gördüğünü” söylemiştir. Ahmet İzzet
Paşa’nın son sözleri Mustafa Kemal Paşa’nın hangi maksatla kabineye
alınmadığını açıkça göstermektedir. Mustafa Kemal Paşa ise tamamen
farklı fikirlere sahip idi. O, daha sonra Falih Rıfkı Atay’a anlattığı hatıralarında bu hususta şöyle demiştir: “Ben sulhun çabuk gelmeyeceğini biliyordum. Sulha kadar çok buhranlı vaziyetler karşısında kalacaktık. İşte bu
sıralarda vatana ciddi hizmetlerde bulunabileceğim kanaatinde idim.”
Ahmet İzzet Paşa’nın İtilaf Devletleri orduları karşısında en önemli
cephede askerin başında “muktedir bir komutan” bulundurmasını, iyi düşünülmüş bir ihtiyat tedbiri olarak görmek gerekir. İşte onun kabineye
alınmamasının asıl sebebi budur.
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki Faaliyetleri
Emir ve komuta ettiği ordular grubu dağıtılmış olduğu için bir süreden
beri boşta bulunan Mustafa Kemal Paşa, mezkûr telgraf teatisinden “Payitahtta durumun karıştığı manasını çıkararak” 10 Kasım 1918 tarihinde
İstanbul’a hareket etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, bu tarihten üç gün sonra,
yani 13 Kasım 1918’de İstanbul’a vardığı zaman 55 savaş gemisiyle İtilaf
Devletleri’nin donanmasını İstanbul önlerinde demirli bulmuştur. O dört
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sene boyunca çeşitli düşman cephelerinde düşman kuvvetleri karşısında bir
an bile sarsılmamış azim ve iradesiyle, yaveri Cevad Abbas (Gürer)’a dönerek “Geldikleri gibi giderler” demiştir. Ancak Mustafa Kemal Paşa,
kendisini karşılamaya gelen arkadaşı Dr. Rasim Ferid (Talay)’e, gördüğü
manzara karşısında “Hata ettim; İstanbul’a gelmemeliydim; ne yapıp yapıp
Anadolu’ya dönmenin çaresine bakmalı” diyerek pişmanlığını ifade etmekten kendini alamamıştır.
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da Perapalas Oteli’ne yerleştikten sonra,
ertesi gün 14 Kasım 1918 tarihinde Fethi ve Rauf Beylerle buluşmuş ve
onlarla birlikte henüz görevden ayrılmamış olan Ahmet İzzet Paşa’nın
Fuad Paşa Türbesi karşısındaki Sadaret Konağı’na ziyarete gitmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın, İzzet Paşa ile yaptığı bu ilk görüşmede İzzet Paşa,
Sultan Vahideddin’in bazı nazırların değiştirilmesini istemesi üzerine, bu
durumu onur meselesi yaparak istifa ettiğini izah etmiştir. . İzzet Paşa istifa
sebebini anlattıktan sonra sonuç olarak “Zât-ı Şahâne bizi ıskât edip (düşürüp) Tevfik Paşa’yı sadârete getirmek istiyor, buna ne dersiniz?” diyerek
Mustafa Kemal Paşa’nın bu husustaki fikrini sormuştur. Mustafa Kemal
Paşa, yeni görevin Tevfik Paşaya verileceği bilindiği halde Ahmet İzzet
Paşa’nın çekilmesinin yanlış bir karar olduğunu söylemiştir.
Mustafa Kemal Paşa, Ahmet İzzet Paşa’ya, azim ve irade gösterdiği
takdirde sadaret makamında kalabileceğini şu sözlerle belirtmiştir: “Zât-ı
Şahâne kendiliğinden ne karar alabilir, ne de karar tatbîk edilebilir. Bana
kalırsa makamınızda oturunuz. Bunu sizden çok rica ederim. Siz buna karar verdiğiniz takdirde Zât-ı Şahâne kararsız kalacaktır”. İzzet Paşa, bunu
nasıl ve kimin tarafından temin edileceğini sorduğunda Mustafa Kemal
Paşa, “Bunu evvelâ sizin kararınız temin eder ve müsaade buyurursanız
ben de çalışırım” demiştir.
Bu süreçte yaşananları yakından takip eden ve İstanbul Hükümeti’nin
tutumundan rahatsız olan Mustafa Kemal’in düşüncesi, henüz Mebuslar
Meclisi’nde programı okunarak güvenoyu almamış olan Tevfik Paşa Kabinesi’ne Meclis’te güvenoyu verilmesini önleyerek, iş başına millî ülküye
bağlı, metin, azim ve kudret sahibi bir kabinenin geçmesini sağlamaktı.
Aralarında geçen tartışmadan sonra Mustafa Kemal Paşa, İzzet Paşaya hem
fikirlerini kabul ettirmiş, hem de tekrar iktidara gelebilmek için bir plan
yapılarak aynı toplantıda Ahmet İzzet Paşa’nın başkanlığında yeni bir ka-
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binenin kurulması üzerine ittifak edilmiş, hatta muhtemel bir kabine listesi
de hazırlanmıştır. Bu toplantıda verilen kararlar sonrasında Mustafa Kemal
Paşa, Tevfik Paşa kabinesinin güvenoyu almaması için Meclis-i Mebûsan
nezdinde çalışmalarını hızlandıracak ve mebuslara güvenoyu verildiği
takdirde Meclis-i Mebûsanın dağıtılacağını telkin edecektir.
Mustafa Kemal Paşa, İzzet Paşa ve ekibiyle iktidara gelebilmek için,
milletvekilleri arasında sadece meclis kulisi yapmakla yetinmemiş, aynı
zamanda Fethi (Okyar) Bey’in çıkarmakta olduğu “Minber” gazetesine
ortak olarak bu gazeteyi “fikirlerini neşretmek üzere” politik mücadelesinde bir propaganda vasıtası olarak kullanmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın
asıl maksadı, İngilizleri yanıltmak ve gelmeyi arzu ettiği mevkide takip
edeceği politikaya kolaylık sağlamak idi. Fakat O, İstanbul’da kaldığı sürede arzu ettiği politik mevkiye hiçbir zaman gelemedi. Dolayısıyla bu
politik teşebbüsünün bu yönde bir faydası olduğu söylenemez.
Ancak tüm çabalara rağmen Sadrazam Tevfik Paşa, kabinesiyle Meclis’e gelerek beyannamesini okumuş ve Meclis’ten tartışma bile olmadan
güvenoyunu almıştır.
Mustafa Kemal Paşa İstanbul’da kaldığı dönemde basında da politik
bir şahsiyet olarak yer almıştır. Vakit Gazetesi’ne verdiği demeçte: “İngiltere Hükümeti’nin Osmanlılara karşı olan iyi niyetinden şüphe etmek istemem. Hükümet Mebuslar Meclisi’ne dayanmak zorundadır. Meclis’in milleti temsil etmediği gibi dedikodulara aldırış edilmemelidir” demiştir.
Mustafa Kemal Paşa, fikirlerini kamuoyuna sunmak ve destek bulmak
hususunda, gerek Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası’nın meydana getirdiği siyasî havadan gerekse Minber gazetesinin yarattığı kamuoyundan
istifade etmiş hatta Tevfik Paşa Kabinesini devirmek için bu siyasî oluşumu kullanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a geldikten sonra Sultan Vahideddin’le
görüşmeler gerçekleştirmiş ve ilk görüşmesini 15 Kasım Cuma günü Dolmabahçe Camii mahfelinde yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın 15 Kasım
tarihinde gerçekleşen ve mütareke döneminin ilk görüşmesi olan bu buluşma, sadece bir nezaket ziyareti olmayıp Sultan Vahideddin’in Mustafa
Kemal Paşa’dan ordunun durumunu sorguladığı ve kendisine bağlılığı
hususunu anlamak istediği bir görüşme olmuştur. Görüşmede Mustafa
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Kemal Paşa, hükûmette yer alması hususunda onu aydınlatmaya çalışmış;
ancak padişah bu isteği pek ciddiye almamış, daha ziyade ordunun ne düşündüğünü Mustafa Kemal Paşa’dan öğrenmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal Paşa’dan ordunun durumunu öğrenmeye çalışırken “galiplerin kendisini de iktidardan düşürecek bir oyun içinde olabilecekleri” ihtimalini sorgulamaya çalışmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, Tevfik Paşa Kabinesinin güvenoyu alması üzerine ‘bir çare olarak’ Sultan Vahideddin ile ikinci defa görüşmek istedi.
Mustafa Kemal Paşa, Tevfik Paşa kabinesinin güvenoyu almasına ve
Sultan Vahideddin ile yaptığı ilk görüşmesinden netice alamamasına rağmen yılmamış, Sultan Vahideddin ile yaptığı bu ikinci görüşmede ona;
devleti içinde bulunduğu tehlikeden kurtarabilmek için “tedbir” olarak
düşündüğü fikirlerini açıkça söylemiştir. Esasında Mustafa Kemal Paşa’nın Sultan Vahideddin ile görüşme gereğini hissetmesi, kendisi ile
Vahideddin arasında Almanya seyahati sırasında oluşan yakınlaşmanın da
verdiği cesaretle padişah üzerinde tesirinin olacağı ümididir. Ancak Mustafa Kemal Paşa’nın Sultan Vahideddin’e müracaatı da netice vermemiştir.
Üstelik görüşmenin uzun sürmesinden şüphelenen bazı kişiler, Padişah’ın
Mustafa Kemal Paşa ile Meclis-i Mebûsan’ın dağıtılması lüzumu üzerinde
fikir alış verişinde bulunduğu ve Mustafa Kemal Paşa’nın kendisini tasvip
ederek, ordunun da aynı fikirde olduğu ve hatta arkadaşları namına söz
verdiği şayiasını yaymışlardır.
Yukarıdaki sözlerden de anlaşılacağı gibi, Sultan Vahideddin endişe
içindedir. Onu endişeye düşüren sebep, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a
gelişinden beri yoğun politik faaliyetlerin içinde bulunmasıdır.
Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vahideddin ile üçüncü görüşmesini 20
Aralık 1918’de Yıldız Hamidiye Camii’nde yapmıştır. 21 Aralık’ da ise
Mebûsan Meclisi, Sultan Vahideddin tarafından kapatılmıştır. Bu görüşmenin konusu kesinlikle bilinmemesine rağmen bazı kaynaklarda Meclis-i
Mebusanın kapatılmasıyla ilgili olduğu iddialarına rastlanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da kaldığı süre içinde Padişah ile beş kez görüşmüştür. Bu görüşmelerde talep, daima Mustafa Kemal Paşa tarafından
gelmiş, Sultan Vahideddin’in daveti söz konusu olmamıştır. Ancak bu
duruma rağmen Mustafa Kemal Paşa, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak padişah ile olan temasını kesmemeye özen göstermiştir. Bu görüşmele-
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rin tarihleri sırasıyla 15 Kasım, 29 Kasım, 20 Aralık 1918, 12 Mayıs 1919
ve 16 Mayıs 1919’dur.
Mustafa Kemal Paşa’nın Arkadaşlarıyla İhtilal Komitesi Kurması
Mebusan Meclisinin kapatılması ile birlikte, 1918 yılının Aralık ayı ortalarından itibaren iktidar yolunun tamamen kapanmış olmasına karşın,
Mustafa Kemal Paşa, amacından bir türlü vazgeçmemiştir. O, bu gaye ile
bir gün Fethi, İsmail Canbulat, Kara Kemal ve Rauf Beyler olmak üzere
dört arkadaşıyla bir İhtilal Komitesi kurmaya karar vermiştir. Bu kararın
görüşüldüğü gizli toplantıların birinde Sadrazam Tevfik Paşa, şoförü elde
edilerek İstanbul’dan uzaklaştırılmaya çalışılmış, bu yolla da kabinenin
düşürülmesi planlanmıştı. Bu sayede kurulacak yeni hükûmetle daha azimli hareketlere başvurmak gibi tedbirler üzerinde durulmuş, hatta daha da
ileri gidilerek padişahın değiştirilmesi dahi düşünülmüştür.
1919 yılının Ocak ayının son günlerine kadar devam ettiğini bildiğimiz
bu tür komitacı faaliyetler sırasında Mustafa Kemal Paşa’nın, Karakol
Cemiyeti’nin kurucularından ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İstanbul
şubesinin başı olan Kara Kemal ve Sevkiyatçı Rıza ile yakın temas hâlinde
olduğu bilinmektedir.
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları günler geçtikçe işgal edilmiş olan
ülkede, düşmanın tehdidi ve tesiri altında padişahı değiştirmekten,
Hükûmeti düşürmekten, bir şey çıkmayacağını ve millî menfaatlerin savunulamayacağını anlamışlardı. Böylece Mustafa Kemal Paşa’nın son politik
teşebbüsü olan İhtilal Komitesi de daha harekete geçmeden dağılmış oldu.
Mustafa Kemal Paşa’nın Yabancı Devlet Temsilcileriyle Görüşmesi
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki siyasî faaliyetleri içerisinde, yabancı gazeteci ve İtilaf Devletleri temsilcileriyle yapmış olduğu görüşmeler de ayrı bir öneme sahiptir. Bu görüşmelerden ilki, İstanbul’a geldiği
günün ertesinde 14 Kasım 1918 Perşembe günü Perapalas’ta Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine Daily Mail gazetesinin muhabiri G. Ward Price
ile gerçekleşmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın Kasım ayında gerçekleştirdiği bir diğer görüşmesi de yine Perapalas Otelinde Anzak Kolordu Komutanı General Sir
William Birdwood ile olmuştur. 20 Kasım 1918 tarihinde gerçekleşen bu
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görüşmede Mustafa Kemal Paşa’nın yanında Rasim Ferid (Talay) Bey de
bulunmuş, görüşme konusu ise siyasî olmaktan daha ziyade Çanakkale
Savaşı üzerine cereyan etmiştir.
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da İtalyan temsilcileriyle de bazı görüşmeler yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki bir diğer görüşmesi Fransız Sefaretinde görevli ve İskoç Presbiteryen Kilisesi Papazı
olan Robert Frew ile gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da
yabancı temsilcilerle yaptığı görüşmelerin hiçbirinde, Anadolu’da başlayan
millî mukavemet lehine bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Ancak
O’nun bu tür temaslarda bulunması Millî Mücadele lehine fayda sağlayabilecek bir gelişmeyi temin etmekten ziyade, tasarladığı birtakım planların
işgalci güçler tarafından engellenmesi ihtimalini ortadan kaldırmaktan
ibarettir.
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da iktidarı tamamen terk etmiştir. Artık
o Anadolu’ya geçmek ve “millî mukâvemet” fikri ile ilgilenmektedir. O bu
karara nasıl varmıştı? Bunu bizzat kendi ifadesine başvurarak izah edelim:
“Ağır ve kat’î bir kararın doğruluğuna inanmak için vaziyeti her köşesinden ele almak incelemek lazımdır. Bir karar tatbik etmeye başlandıktan
sonra, keşke şu tarafını da düşünseydik, belki bir çıkar yol bulurduk, yeniden bunca kan dökmeye gerek kalmazdı, gibi kararlara yer kalmamalıdır.
Böyle bir kaygılanma karar sahibini yaptığının doğruluğundan şüpheye
düşürür. Bundan başka bir şey yapılmak ihtimali kalmadığına inanmalı
idiler. İşte benim mütâreke devrinin 5-6 ayını İstanbul’da geçirmekliğimin
nedeni budur. Bu geçirdiğim zamanın bir kısmını da hazırlıklara ayırdım.
Fikir hazırlıkları, seferberlikte davul zurna çalarak asker toplamak gibi
olmaz. Alçak gönüllülükle çalışmak, kendini silmek, karşısındakilere samimi bir kanı vermek şarttır”.
Eldeki mevcut tüm deliller, Mustafa Kemal Paşa’nın fikir ve düşüncelerinde Anadolu insanını temel alan bir “millî mukavemet” düşüncesine
sahip olduğunu ve daha İstanbul’a geçmeden önce zihninde yer aldığını
göstermektedir. Ali Fuad Paşa hatıralarında, 20 Aralık 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’yı ziyaretinde yaptıkları görüşmede “milletin kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi” fikrini şekillendirdiklerini ve
altı maddelik şu program üzerinde anlaştıklarını ifade etmektedir:


Osmanlı ordularının terhisini derhâl durdurmak,
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 Anadolu’nun müdafaasında elzem olan silah, cephane ve teçhizatı
düşmana vermemek,
 Genç ve muktedir komutanları kıtaları başında bulundurmak ayrıca
İstanbul’da olanları Anadolu’ya yollamak,
 Millî mukavemete taraftar olan idare amirlerinin yerlerinde bırakılmasını sağlamak,
 Vilayetlerde fırkacılık adı altında yapılan kardeş mücadelesine son
vermek,


Halkın maneviyatını yükseltmek.

Ali Fuad Cebesoy tarih vermemekle birlikte Anadolu’ya geçme kararının önce verildiğini doğrulamakta ve gecikmesinin sebebini Anadolu’da
inisiyatif sağlayabilecek bir görev beklentisine bağlamaktadır. 30 Ocak
1919 tarihinde, içinde arkadaşlarının da bulunduğu 35 aydın kişinin tutuklanışı ise; Mustafa Kemal Paşa’nın siyasî faaliyetlerinin sonu, fikrî faaliyetlerinin başlangıcı olmuştur.
Mülkiye müfettişlikleri ile ülke içindeki asayişsizliğin giderilemeyeceği anlaşıldığında Osmanlı Hükûmeti, ordu müfettişliklerini ihdas ederek
mülkiye müfettişliklerinin görev ve yetkilerini genişleterek ordu müfettişliklerine devretmiştir. 30 Nisan 1919 tarihinde üç ayrı ordu müfettişliğinin
teşkilatlanması onaylanarak bölgelerindeki iç güvenliğin sağlanması, silah
ve cephanenin toplatılması, bölgelerindeki vilayetler ve mutasarrıflıklara
talimat vermesi, diğer müfettişliklerle koordineli çalışması gibi askerî ve
mülkî yetkilerle donatılmışlardır.
Yukarıda izah edilen bütün bu sebeplere dayanılarak başlangıçta üç ordu müfettişliği kurulmuştur: Merkezi İstanbul olan I. Ordu Müfettişliğinin
başına Fevzi (Çakmak) Paşa, merkezi Konya olan ve daha sonra II. Ordu’ya dönüştürülen Yıldırım Kıtaatı Müfettişliği’ne Cemal Paşa, IX. Ordu
Müfettişliğine ise Mustafa Kemal Paşa atanmıştır. Mütareke döneminde
kurulan bu müfettişlikler içerisinde, Mustafa Kemal Paşa’nın atanmış olduğu IX. Ordu müfettişliği (III. Ordu), Anadolu’nun teşkilatlanması açısından en etkili ve önemli olanıdır.
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Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı
16 Mayıs 1919 günü yola çıkan Mustafa Kemal, maiyetindeki 18 arkadaşıyla beraber deniz yoluyla 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a gelmiştir.
Samsun Bölgesindeki Asayişsizlik, özellikle Pontus Meselesi ciddi boyutlarda idi. Hatta Rum çetelerinin faaliyetleri sadece Samsun bölgesi ile sınırlı kalmamış, Çorum sancağında da aynı türden olaylar meydana gelmiş
ve Sivas’tan askerî destek sağlanması düşünülmüştür. Bu bölgede yaşanan
bir diğer olay da Samsun ve civarına akın eden gayrimüslim muhacirlerin
sayılarının oldukça fazla olması ve daha önceki dönemlerde bu tür bir demografik hareketin görülmemesine rağmen bölgeye ısrarla yerleşme çabalarıdır. Bu arada evvelce Fethi (Okyar), İsmail Canbulat ve Mustafa Kemal
Paşa’nın en yakın politika arkadaşları tutuklanıp Bekirağa Bölüğünde hapsedilmiş idi. Öte yandan muhalif gazetelerin tahrik ve teşviklerine rağmen,
Mustafa Kemal Paşa ve Rauf (Orbay) Bey’e dokunulmamıştı. Ancak Samsun’a geçişle birlikte durum değişmiş, payitaht ve İngilizlerin isteği ile
Damat Ferit Hükûmeti, Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey için 29 Temmuz
1919 tarihinde tutuklama kararı almıştır.
Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a ayak basar basmaz içlerinde Trabzon
vilayetinin de bulunduğu görev alanı içindeki mülkî ve askerî makamlara,
bölgelerindeki asayiş durumunu belirten bir rapor göndermelerini bildirmiştir. 19 Mayıs 1919’da Sivas, Van, Erzurum, Trabzon ve Ankara, Kastamonu, Mamuretülaziz (Elazığ), Diyarbakır vilayetleriyle Erzincan bağımsız Mutasarrıflığına, XV. ve XX. Kolordu Komutanlıklarına telgraf
şeklinde bildirilen yazısında Mustafa Kemal Paşa; ülkenin güvenliği, eşkıyalığın sebepleri, etkinlikleri, alınmış olan önlemlerle ilgili olarak bilgi
istemiştir. Bir süre sonra Rum çetelerin faaliyetlerinden ötürü karargâhını
25 Mayıs 1919 da içeride daha emin bir yer olan Havza’ya nakletmiştir. 28
Mayıs 1919‘da bütün memlekete, kumandanlara, mülkî amirlere işgallere
karşı millî teşkilat kurmaları, miting tertip etmeleri yolunda talimat göndermiştir.
Amasya Tamimi
Havza'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları, 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geçtiler. Millî Mücadele çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat
Cebesoy ile birlikte Amasya Genelgesi'ni hazırladılar. Hazırlanan bildiri,
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Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'e sunuldu. O'nun da
onayının alınmasından sonra, bildiri, 22 Haziran 1919'da tüm mülkî amir
ve askeri komutanlara telgrafla Abdurrahman Rahmi Efendi tarafından
ulaştırıldı. Amasya Genelgesi ile Millî Mücadele’nin temel gerekçe, amaç
ve yöntemi ilk olarak belirtilmiş oldu.
Erzurum Kongresi
Anadolu'da Millî Mücadele birliğinin kurulmasının ikinci adımı Erzurum Kongresi ile atılmıştır. Kongreye Erzurum, Trabzon, Sivas, Bitlis ve
Van’dan katılan 17 çiftçi ve tüccar, 5 emekli subay, 4 emekli memur, 5
öğretmen, 4 gazeteci, 5 hukukçu, 2 mühendis, 1 doktor, 6 din adamı, 3 eski
milletvekili, 1 general ve 1 eski bakan olmak üzere 54 delege katılmış, 23
Temmuz’da başlayan görüşmelerini Ağustos ayında bitirerek on maddelik
bir bildiri yayınlamışlardır. Kongre kararlarına bakıldığında Erzurum
Kongresi şeklen yerel, hakikatte ise genel bir kongre özelliği gösterir. Yeni
bir devletin kurulmasına burada karar verilmiştir.
Sivas Kongresi
Sivas Kongresi, Amasya Genelgesi ile millî bir kongre olarak öngörülmüştü. Kongre ilk günlerinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkisinin
olup olmadığını tartışmış, daha sonra manda sorunu gündeme gelmiştir.
Sivas Kongresi, ilk millî kongre niteliğinde olduğu için kararlar da bu doğrultuda alınmıştır. Erzurum Kongresi’nde alınan kararların tümü kabul
edilmiş, yurt çapında ayrı ayrı bölgesel olarak çalışan tüm cemiyetlerin
birleştirilmesi ve tek yönetim altına alınması sağlanmıştır. Yeni bir Temsil
Heyeti oluşturularak bu heyetin başına Mustafa Kemal getirilmiştir.
Erzurum–Erzincan yolu ile Temsil Heyeti’yle birlikte 2 Eylül 1919’da
Sivas’a gelen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 4 Eylül 1919 tarihinde
saat 4’te Sivas Lisesi salonunda Kongre’yi açtılar. Müzakereler sonunda
Erzurum Kongresi’nde alınmış olan kararlarda bazı değişiklikler yapılarak
benimsenen Sivas Kongresi Beyannamesi’nde İtilaf Devletleri’ne karşı
takınılan tavır daha belirgin bir hal almış, yurdun istiklâlini ve milletin
haklarını korumak üzere teşekkül etmiş olan dernekleri içine alan “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” kurulmuş, Heyet-i
Temsiliye’nin yetkileri genişletilmiştir. Ayrıca 13 Eylül 1919’da Millî
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Mücadele’nin yayın organı olmak üzere İrade-i Milliye adlı bir gazete
yayımlanmıştır.
İlerleyen süreçte İstanbul Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye arasında
Amasya görüşmeleri gerçekleşmiştir. 20 Ekim’de başlayan ve 22 Ekim
1919’da sona eren görüşmeler, üçü açık ve imzalı, ikisi ise gizli olan beş
protokol ile tespit edilmiş, Erzurum ve Sivas Kongresi kararları istikametinde kararlar alınmıştır. İstanbul Hükümeti, Amasya görüşmelerini istemekle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin hem varlığını,
hem de kudretini tanımış oluyordu.
Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi
Gelinen noktada Heyet-i Temsiliye’nin rahat çalışabileceği bir merkeze ihtiyaç belirdi. Ankara bu açıdan güven telkin ediyordu. Zîrâ; Ali Fuat
CEBESOY’un kolordusuyla burada olması ve emniyeti sağlaması, Anadolu’nun demiryollarının buraya kadar gelmesi, Ankara’nın Batı Anadolu’ya
daha yakın olması ve batının işgalinin daha rahat kontrol edilebilmesi ve
Ankara’da Muhiddin Paşa, Rıfat BÖREKÇİ gibi bu hareketleri destekleyen kişilerin olması ciddi kazanımdı. Bu sebeple 27 Aralık 1919’da maiyetiyle birlikte Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, burayı merkez edinmiştir.
Misak-ı Millî
Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920 günü açılmıştır. Ancak,
Meclis çalışmaları sırasında Mustafa Kemal Paşa tarafından arzu edilen
Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulamamış ve Mustafa Kemal Paşa da başkanlığına getirilmemiştir. Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Meclis’teki milliyetçi üyeler tarafından “Felah-ı Vatan” grubu kurulmuş ve yapılan gizli
toplantısında Misak-ı Millî metni görüşülerek bölünmez bir Türk yurdunun
sınırlarını çizen metin 28 Ocak 1920’de de kabul edilmiştir. Ki bu metin
Millî Mücadelenin mihenk taşı olmuştur. Misak-ı Millî’nin ilân edilmesi
üzerine İtilaf Devletleri 16 Mart 1920’ de İstanbul’u işgal etmişlerdir. Bunun üzerine çalışmalar hızlanmış ve Ankara’da 23 Nisan 1920’de
T.B.M.M. açılmıştır.
Büyük Millet Meclisi’nin Açılması
İngilizlerin Musul, Kerkük, Süleymaniye, Zonguldak ve Haydarpaşa –
Ankara demiryolu boyunda; Fransızların Adana, Maraş, Antep, Urfa; İtal-
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yanların Antalya ve Konya’da; Yunanlıların İzmir, Manisa ve Aydın’da;
Ermenilerin Kars, Iğdır ve Sarıkamış’ta ve Gürcülerin de Ardahan, Batum
ve Artvin’de işgal faaliyetlerini sürdürdükleri bir dönemde Temsil Heyeti
Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mart 1920’de vilayetler ile sancaklara
ve kolordu komutanlarına gönderdiği tamimle “Olağanüstü yetkilere sahip” bir Mebuslar Meclisi’nin Ankara’da toplanacağını bildirmesi Türk
Milletine ferahlık vermiştir.
Akabinde 23 Nisan 1920 Cuma günü, Hacıbayram Camii’nde Cuma
namazının kılınmasının ardından saat 14.45’te en yaşlı Milletvekili olan
Sinop Milletvekili Şerif Bey’in konuşmasıyla ve 78 mebusla dualar eşliğinde açılmıştır. Ki, bu Meclis millî, idealist, demokrat, fedakâr, kahraman
ve olağanüstü hâl meclisidir.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken memleket sathında cereyan eden Ali
Batı, Bozkır, Aznavur, Düzce, Adapazarı, Yenihan, Delibaş, Milli Aşireti,
Cemil Çeto, Koçkiri, Pontus, Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe olay
ve isyanları inançlı bir güçle bastırılmış ve düzenli orduya geçilerek kalıcı
zaferlerin temeli atılmıştır.
Cepheler
Doğu Cephesi
Millî Mücadele döneminde doğudaki Ermeni meselesi önemli bir meşguliyet alanı olmuştur. Doğuda Ermeni isyanlarının bastırılmasının akabinde 3 Aralık 1920, de Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalanmış ama
bu durum Doğu cephesindeki meseleleri kapatmamıştır. Bu arada Ermenistan’da idareyi ele alan Bolşevik iktidarı, meseleyi Türk-Rus meselesine
dönüştürmüştür. Nihayetinde Türk-Rus sınırını tespit etmek için önce 16
Mart 1921’de Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması, ardından Türkiye ile
Sovyet Ermeni Cumhuriyeti arasında 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması
imzalanarak bugünkü sınır kabul edilmiştir.
Güney Cephesi
İngilizlerin Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal ettikleri yerleri bir süre sonra Fransızlara devretmeleri ile Güneyde Fransızlara karşı
mücadele edilmiştir. 20 Ekim 1921’de Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması ile hem Misak-ı Millî, hem de Ankara Hükümeti ilk kez Batılı bir
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devlet tarafından hukuken tanınmış ve Fransa, işgal ettiği Çukurova bölgesinden çekilmiştir.
Batı Cephesi
Millî Mücadele içinde Batı Cephesinde verilen mücadeleler ve elde
edilen askeri zaferlerin siyasi başarılarla taçlandırılması önemli bir yer
tutar. T.B.M.M’ nin kaderi ile alakalı cephe de burasıdır. Düzenli orduya
geçilmesinin ardından Yunan taarruzuna karşı 6–10 Ocak 1921’de kazanılan 1. İnönü Zaferi sonrası Londra Konferansı toplanmış, Ruslarla Moskova Antlaşması imzalanmış ve ilk kez güçlü bir devlet yenilerek ciddi bir
moral kazanılmıştır.
İtilaf devletleri, 10 Ağustos 1920’de İstanbul Hükümeti’yle imzaladıkları ancak T.B.M.M. tarafından asla onaylanmayan Sevr Antlaşması’nda
pek az değişiklik yaparak 21 Şubat 1921’de Londra Konferansı’nı tertip
ettiler. İstediklerini elde edemediler, ancak konferansa İstanbul Hükümeti’nin yanı sıra Ankara Hükümeti’nin de davet edilmesi T.B.M.M.’nin
resmen tanındığının bir ifadesi olması bakımından önemlidir.
Yunanlılara karşı ikinci zafer de 21 Mart 1921’ de 2. İnönü ile kazanılmıştır. Ancak bir süre sonra İngilizlerden büyük çaplı yardım alan Yunanlıların 10 Temmuz 1921 tarihindeki taarruzu üzerine Eskişehir-Kütahya
Savaşı yaşanmış ve düzenli ordu ilk kez yenilerek Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya’nın doğusuna çekilmiştir.
5 Ağustos 1921’de çıkarılan bir kanunla Mustafa Kemal’e üç ay müddetle Başkumandanlık görevi verilmiş ve bunun üzerine Mustafa Kemal,
ordunun: İnsan, taşıt, araç ve gereç, yiyecek ve giyecek gibi elzem ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla 7-8 Ağustos 1921’de “Tekâlif-i Millîye”
emri altında on emir çıkarmıştır.
23 Ağustos 1921’de kazanılan Sakarya Meydan Muhaberesi’yle Yunan
kuvvetleri taarruzdan savunmaya geçmişler ve Mustafa Kemal’in “Hatt-ı
müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün bir vatandır.” sözleri
zaferi getiren ruhu ortaya koymuştur. Bu zaferin ardından Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik rütbeleri verilmiştir. Fransızlarla 20 Ekim
1921’de Ankara Antlaşması, 13 Ekim 1921’de Rusya’nın kontrolündeki
Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile Kars Antlaşması imzalanmıştır.
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Türk ordusunun Millî Mücadeledeki en son ve en büyük savaşı 26
Ağustos’da taarruz olarak başlayan 30 Ağustos’ta Meydan Savaşına dönüşen 18 Eylül 1922’de ise Batı Anadolu’ dan bütün Yunan askerlerinin temizlenmesi ile son bulan Büyük Taarruz, diğer adıyla Başkumandanlık
Meydan Muharebesi’dir. Bu zaferle Millî Mücadelenin askerî safhası tamamlanmıştır.
Mudanya Mütarekesi
3 Ekim 1922’de İtilaf Devletleri komutanları ve T.B.M.M.’yi temsilen
İsmet Paşa’nın katılımıyla (İsmet Paşa’nın başkanlığında) Mudanya’da bir
konferans tertip edilmiştir. Konferansın başlıca konusu Doğu Trakya’nın
Türklere teslimi ve Boğazlarla İstanbul’un barışın imzasına kadar tâbi
olacağı hükümleri tespit etmekti. Nihayetinde konferans tamamlanmış ve
11 Ekim 1922’de mütareke imzalanmıştır. Bu mütareke ile savaş yapmaksızın bütün Trakya ve Edirne alınmış, T.B.M.M. Hükümeti’ni resmen tanımamış olan İngiltere, Türkiye'nin siyasi varlığını da kabul etmiş, Mustafa Kemal’in izlediği politika sayesinde İngiltere askeri alanda yalnız bırakılmıştı.
Millî Mücadelenin başarıya ulaşıp Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasıyla silahlı çatışma sona ermiş, sıra elde edilen tüm bu başarıların bir
barış antlaşması ile hukukî statüye kavuşturulmasına gelmişti. Bu da Lozan Barış Konferansı ile gerçekleştirilmiştir.
Saltanatın Kaldırılması
T.B.M.M.’ye dayalı olarak yürütülen Millî Mücadele’nin başarıyla sonuçlanması üzerine Lozan’da toplanacak konferansa TBMM temsilcisi ile
birlikte İstanbul’dan da temsilcilerin çağırılması, Milli Mücadele’ye gereken desteği vermeyen Saltanat’ın kaldırılması sonucunu doğurmuştur.
Karma Komisyon'da, görüşülen teklif hemen kabul edilmiş ve ivedilikle
Genel Kurul’da görüşülerek, 1 Kasım 1922'de 308 Numaralı karar olarak
benimsenmiştir. Bu şekilde padişahlık yetkilerini kaybeden Sultan
Vahdeddin’in üzerinde sadece halifelik görevi kalmıştır. Bu gelişmenin
arkasından Vahdeddin’in 17 Kasım 1922’de İngilizlerin yardımıyla İstanbul’dan ayrılması üzerine TBMM, Veliaht Abdülmecid’i halife seçmiştir.
Lozan Barış Antlaşması
Türkiye’nin, konferansın İzmir’de toplanması isteği İtilaf Devletlerince
reddedilmiş ve tarafsız bir yer olarak İsviçre’nin Lozan kentinde yapılması
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uygun görülmüştür. 20 Kasım 1922’de başlayan görüşmeler 4 Şubat
1923’te kesilmiş, İngiltere ve Fransa’daki asker ailelerinin tesiriyle meydana gelen umumî efkârın (kamuoyunun) arzusu üzerine, TBMM murahhasları Lozan’a davet edilerek, konferans yeniden başlatılmıştır.
23 Nisan 1923’te başlayan ve 23 Temmuz’a kadar üç ay süren İkinci
Lozan Konferansı’nda; TBMM murahhasları aynı kalmasına rağmen müşavir heyetinde değişmeler olmuştur. Uzun müzakerelerden sonra, Irak
sınırının Türkiye ile İngiltere arasında daha sonra halledilmesi, Suriye
sınırının Fransızlarla imzalanan Ankara anlaşmasına göre kalması, Trakya
sınırının Mudanya’da belirtildiği şekilde bırakılması karara bağlanırken,
Ege sınırında ise Gökçeada ve Bozcaada haricindeki adaların Yunanistan’a
ait olduğu kabul edilmiştir. Aynı zamanda Yunanistan savaş tazminatı
olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmıştır.
Yine Lozan’da Kapitülasyonlar kesin bir dille reddedilmiş, Boğazlar
için Milletler Cemiyeti’nin denetiminde, başkanlığı Türklerde olan bir
komisyon kurulması kabul edilmiş ve Batı Trakya’daki Türkler ile İstanbul’daki Rumlar hariç Yunanistan’daki ve Türkiye’deki azınlıkların yer
değiştirmesi kararlaştırılmıştır. Nihai olarak Osmanlı Devleti’nin 1854’ten
beri Avrupa Devletlerine olan borçları Osmanlı’dan ayrılan devletler arasında gelirleri nispetinde paylaştırılmıştır. Lozan Barış Antlaşması, Millî
Mücadele hareketinin askeri ve siyasi açıdan başarı ile tamamlanmasını,
yeni Türk Devleti’nin milletlerarası toplumda tanınmasını sağlayan önemli
bir vesikadır.
Böylece Mustafa Kemal Paşa’nın “Türk Milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni
icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymak” şeklinde tanımladığı Türk İnkılâpları sürecine geçilmiştir.

BELGELERİN IŞIĞINDA KUVA-YI MİLLÎYE’NİN
TANIMI
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN
Giriş
Her ilim dalında olduğu gibi Tarih ilmi de kendi terminolojisini yaratmıştır. Divanıhümayun denildiği zaman Veziriazam başkanlığındaki Osmanlı İcra Kurulu akla gelir. Ancak, bu kurula Bakanlar Kurulu dersek
doğru olmaz. Çünkü bu kurul oluşumu ve yetkileri itibariyle farklıdır. Bu
yüzden biz bu kurula sadece Divanıhümayun demeliyiz. Tanzimat denildiği zaman 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle başlayan, İkinci
Meşrutiyetin ilan edilmesine kadar geçen bir dönem anlaşılır. Bu döneme
“Düzenlemeler Dönemi” diyecek olanlar komik duruma düşecektir. Kuvayı Milliye için de durum aynıdır. Bu tabir Milli Mücadele dönemindeki
direniş hareketini çağrıştırır. İlk akla gelen Milli Mücadele döneminde
işgalcileri ülke dışına atmak için mücadele eden milis güçleridir.
Kuva-yı Milliye köken itibarıyle Arapça’dır. Kuva ve milli kelimelerinden oluşur. “Kuva” kelimesi “kuvvet” kelimesinin çoğuludur. Kuvvetler anlamındadır. O halde Kuva-yı Milliye etimolojik anlam itibarıyle milli
kuvvetler demektir.
1.Kuva-yı Milliye Tabirinin İlk Kullanımı
Kuva-yı milliye ilk defa Milli Mücadele’de kullanılmış bir tabir değildir. 1877-1878 Osmanlı- Rus, 1897 Osmanlı- Yunan ve 1912 Balkan savaşlarında askerî birliklerin yanında subaylar komutasında milis ve gerilla
hizmetlerini üstlenen gönüllü sivil örgütlenmeler oluşmuştu. Özellikle,
Balkan Savaşı döneminde bu tür örgütlenmeler daha etkili bir şekilde devreye sokulmuştu. Bu örgütlere Kuva-yı Milliye adı verilmişti1. 1913 Yılı
Ekimi’nde Batı Trakya’da Bulgar çetelerinin zulüm ve tecavüzlerine karşı
İttihat ve Terakki tarafından görevlendirilen Kuşcubaşı Eşref’e “ Umum
Milli Kumandan, Umum Çeteler Kumandanı ve Kuva-yı Milliye Müfettişi”
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gibi ünvanlar verilmiştir2. Görüldüğü üzere tarihi süreçte Kuva-yı Milliye
ifadesinin kaynağı milis kuvvetlerdir.
2. Milli Mücadelede Kuva-yı Milliye Birliklerinin Kuruluşu
Milli Mücadele döneminde Kuva-yı Milliyenin kuruluşuna giden süreçte ilk resmi öneri Burdur Askerlik Şubesi Başkanı Albay İsmail
Bey’den geldi. İsmail Bey İzmir’in işgalinden iki gün sonra 17 Mayıs 1919
tarihinde Aydın’da bulunan 57. Tümen kumandanına çektiği telgrafta
120.000 kişilik bir potansiyelden bahsetmekte ve gönüllü ve fedai teşkilatı
kurulmasını önermektedir. 57. Tümen Kumandanı Albay Şefik ( Aker )
Bey de 23 Mayıs 1919 tarihinde Harbiye Nezaretine sunduğu raporda “
Anadolu’yu işgalden kurtarmak için en iyi önlemin kuva-yı milliye örğütü
kurmak olduğunu” belirtmişti3. Bu öneri Erkanı Harbiye-i Umumiye Nazırı Cevat Paşa’nın da ilgisini çekmiş, Cevat Paşa ilgili teklifi kastederek “
Son fıkra gayet mühimdir, acele etmek lazımdır” diye raporun altına kayıt
düşmüştür4.
Bütün bu öneri ve çalışmalar sonucunda Kuva-yı Milliye teşkilatı ortaya çıkmıştır. Batı Anadolu’da ilk kuva-yı milliye teşkilatı Ödemiş’te kurulmuştur. Ödemiş’te bu oluşumun ortaya çıkışında XVII.Kolordu Kumandan Vekili Albay Bekir Sami Bey’in Yüzbaşı Rasim’i Ödemiş’e göndermesi büyük önem teşkil eder. Yüzbaşı Rasim Bey Avukat Hamit Şevket
Bey’le beraber Ödemiş Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Tahir Bey’i ve son
olarak da Ödemiş Kaymakamı Bekir Sami Bey’i Kuva-yı Milliye kurulması konusunda ikna etti. 29 Mayısı 30 Mayısa bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Ödemiş’te Kuva-yı milliye teşkilatı kurulmuş oldu5.
Görüldüğü üzere Kuva-yı Milliye teşkilatı İzmir, Aydın ve Manisa’nın
işgal edildiği, Batı Anadolu’da Yunanlıların katliam ve zulümlerinin devam ettiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Yunanlılar Paris Barış Konferansı
kararı gereğince İzmir’i işgal etmişlerdi. Osmanlı Devleti Yunanlılara karşı
durarak İtilaf devletleri ile sürtüşmeye girmek, Paris Barış Konferansı kararlarını ihlal eder görünmek istemiyordu. Bu yüzden işgale silahlı kuvvetleriyle engel olma politikasına yönelmedi. Yunanlılara karşı Osmanlı silah2
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lı kuvvetlerini kullanma cesaretini gösteremedi. Osmanlı siyasi çevreleri
böyle bir tutumun itilaf devletleriyle olan ilişkileri zedeleyeceği, hatta,
çatışma ve savaş ortamına sürükleyeceği düşüncesindeydiler. O halde Batı
Anadolu’da ilerleyen Yunan kuvvetlerine karşı en akılcı çözüm milis kuvvetlerinin oluşturulması idi. Milis kuvvetlerinin faaliyetleri halkın kendiliğinden ortaya çıkan, hükümet kontrolü dışındaki mücadelesi olarak görünecekti. Gerçekten de ilk Kuva-yı Milliye birlikleri Kolordu Kumandanlığının oluru ile kurulmuş olmasına rağmen, Kuva-yı Milliye giderek büyüdü ve kontrol edilemez bir hale geldi.
3.Kuva-yı Milliye Tabirinin Anlamları
Kuva-yı Milliye tabirini doğru bir şekilde etüt edebilmek için bu tabirin Milli Mücadele dönemindeki belgelerde hangi anlamlarda kullanıldığını tespit etmek gerekir. Dönemin gazeteleri, belgeleri, zabıt cerideleri ve
çeşitli kaynakları incelendiğinde Kuva-yı Milliye tabirinin aşağıdaki anlamlarda kullanıldığı görülmüştür.
3.1. Milis Kuvvetler
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere Kuva-yı Milliye işgallere karşı direniş gösteren milis kuvvetleri olarak ortaya çıkmıştır. Kuva-yı
Milliye’nin kamuoyunda algısı genellikle bu merkezde olmuştur. Örneğin
Amasya Mebusu Ömer Lütfi Bey de 27 Aralık 1920 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi genel kurulunda gizli oturumda yaptığı bir konuşmada Kuva-yı Milliye’nin bu manada algıladığını gösteren ifadeler kullanmıştır. O, Kuva-yı Milliye’nin gelişimini de anlatan konuşmasında şunları söylemiştir:“Millet eline silahını aldı, çıktı. Yani kuva-yı milliyenin
bidayeti teşekkülü böyle olmuştur. Bittabi on adam, yüz adam böyle müdafaaya çıkınca, içerisinden biri kim daha cesur, kim daha iyi ise başbuğ
olur. İşte bu suretle kuva-yı milliye namı ile düşmana karşı çalıştılar. Bu
teşkilatı beslemek ve erimekten men etmek için de her tarafta bu kanatta
bulunanları iş başına getirdiler. Nihayet vaziyet inkişaf etti”6.
3.2.Bütün Milli Kuvvetler
Kuva-yı Milliye tabirinin taşıdığı anlamlardan birisi bütün milli kuvvetlerdir. Milli Kongre 7 Aralık 1919 tarihinde yayınlamış olduğu iki be6

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları(TBMM GZC), C.I, ( Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları), Ankara-1985, s.265
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yannamesinde Kuva-yı milliye tabirini vatanın menfaatlerini korumak için
kurulmuş olan bütün dernekler ve kuruluşlar anlamında kullanmıştır. Beyannamede “ vatanın ali hukuk ve menafiini temin ve müdafaa vazife-i
mühimmesiyle teşekkül ve ibraz-ı faaliyete mübaşeret eden Kuva-yı
milliyenin tevhidinden ve münferit, müctemi ve müteferrik bütün mesai ve
faaliyetlerin tanzim ve müşterek gayeye doğru sevk ve idaresinden ibaret
bulunan” Milli Kongre ifadesi yer almaktadır7. Milli Kongre 11 Kasım
1919 tarihinde Türk Dünyası’nda yer alan beyannamesinde de “ bilcümle
kuva-yı milliyeyi tevhid etmek” ifadesini kullanmıştır8.
Benzer ifadeler Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından da kullanılmıştır. Bu cemiyetin yayınlamış olduğu 13 Nisan 1920 tarihli beyannamede “ Kuva-yı Milliye denilen millet birliği ve topluluk kuvveti” ifadesi
yer almıştır. Burada kuva-yı milliye milletin birliği anlamında kullanılmıştır9. Aynı beyannamede “ Zulüm gören ve felaketin en çok acılarını tadan
Müslümanlar birleşerek Kuva-yı milliye meydana getirdiler”10 denilmiştir.
3.3.Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti
Kuva-yı Milliye tabiri Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti anlamlarında da kullanılmıştır. Sadayı Hakikat dergisinde yayınlanan 1922
tarihli bir yazıda “Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine inkılap eden
Kuva-yı Milliye” tabiri yer almıştır11. Yine Anadolu’da Yeni Gün gazetesinin 19 Ağustos tarihli haberine göre Sevr anlaşmasının imzalanmasından
sonra Beypazarı halkı bir protesto mitingi yapmış olup “ kahrolsun sulh,
yaşasın kuva-yı milliye” sloganları atmışlardır12. Burada da Kuva-yı Milliye Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti karşılığında kullanılmıştır.
Newyork kaynaklı bir habere göre ise Amerikan kamuoyu İtilaf Devletleri’nin Meriç’e kadar Trakya’yı Kuva-yı Milliye’ye terk ettiklerini belirten
notasını memnuniyetle karşılamıştır13. Gizli olarak kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin 14 Temmuz 1920 tarihli beyannamesinde de Kuva-yı
7

Orhan Kabataş, Zekai Güner, Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını,
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1990, s. 92.
8
Kabataş, Güner, age,s.94.
9
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Kabataş, Güner, age, s.103.
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Sada-yı Hak, 1 Teşrin-i Evvel 1338, no: 32,s.1.
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İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara 1989,s.116.
13
Hakimiyet-i Milliye, 28 eylül 1922, no 621.
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Milliye Büyük Millet Meclisi yönetimi karşılığında da kullanılmıştır. Burada “ Mustafa Kemal Paşa tarafından vücuda getirilen Kuva-yı Milliye
Hükümeti” ifadesi kullanılmıştır14.
Peyam-ı Sabah’ta yayınlanan bir haberde Yunan Hükümeti’nin davasını Kuva-yı Milliye’ye kabul ettirinceye kadar harbe devam etmek amacında olduğundan bahsedilmektedir15. Londra gazeteleri Büyük Taarruz hakkında sıcağı sıcağına Atina kaynaklı haberlere dayanarak bilgi aktarırken “
Kuva-yı Milliyenin gelecek ay toplanması muhtemel bulunan konferans”
üzerinde etki yapabilmek için taarruza geçtiği iddiasında bulunmuşlardır16.
Yine Londra kaynaklı haberlere göre 26 Ağustos’ta da Kuva-yı Milliye’nin
İstanbul Mümessili Hamit Bey’e taarruza geçileceği bilgisi verilmiştir17.
Benzer tespit dönemin İkdam Gazetesi tarafından da yapılmıştır. Bu gazetenin haberine göre İngiliz basını Ankara Hükümeti’nin İstanbul’daki temsilcisi Hamit Bey İçin “Dersaadette Kuva-yı Milliye mümessili” ifadesini
kullanmıştır.18.
Dönemin muhalif gazetecilerinden Ali Kemal de Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümetini Kuva-yı Milliye olarak algılamış ve yazılarında zaman zaman Ankara Hükümeti yerine Kuva-yı Milliye tabirini kullanmıştır.
O, bir yazısında Kuva-yı Milliyenin Afyonkarahisar’ı kurtarmakla övünemeyeceğini, Eskişehir, Kütahya ve Bursa dahil işgal edilmesine yol açtığı,
düşmana kaptırdığı bütün vatan topraklarını işgalden kurtarması gerektiği
görüşünü savunmuştur19. 6 Eylül tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde
Ali Kemal’e cevap verilmiş olup, Kuva-yı Milliye tabirinin de geçtiği şu
ifadeler kullanılmıştır. “Dört senedir Kuva-yı Milliyeyi anlayamadınız.
Bugün de izahata ihtiyacınız kaldı mı? Kuva-yı Milliye Yunan yüz binleri
sizin ümitleriniz ile birlikte Anadolu topraklarına gömdü. Acaba bu vaziyet
karşısında siyasetiniz ne olur?...Bunlar Ali Kemal’i acaba utandırabilecek
mi?Hiç ümit etmiyoruz”20.
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3.4.Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları
Kuva-yı Milliye tabiri dönemin kaynaklarında Türkiye Büyük Millet
Meclisi Orduları karşılığında da kullanılmıştır. Peyam-ı Sabah gazetesi 2
Eylül tarihli bir haberinde Büyük Taaruzun gizliliğine işaret ederek
“Kuva-yı Milliye Başkumandanlığı”nın gerçek taarruzun istikametini ve
zamanını gizlediği bilgisine yer vermiştir21. Burada kullanılan “Kuva-yı
Milliye Başkumandanlığı” ibaresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları
Başkumandanlığı tabirine karşılık olarak kullanılmıştır. Hakimiyetimilliye
Gazetesi’nde yer alan bir habere göre de Afyonkarahisar’da Akviran Köyü’nde öğle vakti ezan okumak üzere minareye çıkan müezzine Yunan
kuvvetleri “Kuva-yı Milliyeyi davet ediyor” gerekçesiyle ateş etmişlerdir.
Aynı gün müezzinle beraber 25 kişiyi katletmişler ve köyü de yakmışlardır22.
Batı Basını da zaman zaman Kuva-yı Milliye tabirini Türkiye Büyük
Millet Meclisi orduları karşılığında kullanmıştır. Londra kaynaklı 8 Eylül
tarihli haberlerde İzmir’in Kuva-yı Milliye tarafından kuşatıldığı ve birkaç
saat sonra şehrin işgal edilebileceği bildirilmiştir23. 9 Eylül tarihli Paris
gazeteleri de “İzmir’in bir fırka Kuva-yı Milliye süvarisi tarafından işgal
edildiğini” haber vermişlerdir24.
Aynı şekilde Yunan gazeteleri de Kuva-yı Milliye tabirini Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları karşılığında kullanmışlardır. Örneğin, 28
Ağustos tarihli Yunan gazeteleri Anadolu’da iki günden beri çok şiddetli
çatışmaların olduğunu Kuva-yı Milliye’nin Yunan cephesini yarmak için
fevkalade gayret gösterdiğini ifade etmişlerdir25. 29 Ağustos tarihli Atina
gazetelerine göre ise Kuva-yı Milliyenin saldırıları gevşemiş, taarruz durmuştur26.
3.5.İttihat ve Terakki, Asi, Serseri vb. Olumsuz İmajlar
Kuva-yı Milliye İstanbul Hükümeti ve Milli Mücadele muhalifleri tarafından olumsuz anlamlarda kullanılmıştır. Şeyhülislamlık makamının ya21
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yınladığı fetvada Kuva-yı Milliye mensuplarını, bagiler, eşkiyalar olarak
tanımlamış ve idamlarına hükmetmişti27.
İstanbul Hükümeti ise 4 Ağustos 1920 tarihli beyannamesinde Kuva-yı
Milliye’yi İttihat ve Terakki Komitesi olarak değerlendirmiş ve şu ifadelere yer verilmiştir: “ İstanbul’da hafiyen ve Anadolu’da müsellehan kuva-yı
milliye namıyla icrayı faaliyet eden İttihad Komitesi”28. Ali Kemal ise
Peyamı Sabah gazetesinde yazdığı bir yazıda “ Ocak gayreti ile ortaya
çıkan kuva-yı milliye” ifadesi ile Kuva-yı Milliyeyi İttihat ve Terakki ile
bağlantılandırmıştır29. Ali Kemal bir başka yazısında da “Kuva-yı Milliye
Afeti” ifadesini kullanmıştır30.
Teali İslam Cemiyeti’nin yayınladığı bir beyannamede ise Kuva-yı
Milliye “kazib” (yalancı) ve “bagi” (asi) anlamında ele alınmıştır. Beyannamede “ İzmir hadisesi üzerine hükümetin tuttuğu tarik-i siyasetin muvaffakiyetle semerebahş olmak emarelerini göstermeğe başladığı bir sırada,
hükümet ile millet arasına sokulmak istediler; Kuva-yı Milliye ünvanı
kazibi” ifadeleri yer almıştır31. Hürriyet ve İtilaf Fırkası tarafından yayınlanan 20 Mayıs 1920 tarihli beyannamede de Kuva-yı Milliye için “kendilerine kuva-yı milliye süsü veren bugat-ı mezbure” ifadesi kullanılmıştır32.
Türk Teali Cemiyeti’nin 31 Mart 1920 tarihini taşıyan beyannamesinde
Kuva-yı Milliye bolşevik kafası taşıyan yersiz yurtsuz serseriler olarak
tanımlanmıştır. Bu beyannamede “ Süslü ve yaldızlı laflarla ortalığı velveleye veren, Arnavut’u Türk’ten, Arab’ı Türk’ten, Kürdü Türk’ten ve arada
kalan Çerkez’i bu defa Türk’ten ayırmaya çalışan ve bugünkü ahvalin
zuhuruna sebebiyet veren ( Kuva-yı Milliye) namında istifade eden ve
Moskof elindeki Bolşevik kafasını taşıyanlar gibi yersiz yurtsuz serseriler”
ifadesi yer almaktadır33.
Ali Kemal “ Muhalefetin Cinayetleri” başlıklı yazısında Kuva-yı Milliye’nin muhalefete tahammül edemediği, onları hain olarak değerlendirdi27
Hakimiyet-i Milliye, 19 Eylül 1922, no 611; Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede
Din Adamları, C.II,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1997, s.30-31.
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ği yorumlarını yaparak yazısına “Nefret muhalefete! lanet muhalefete!
Yaşasın İttihat ve Terakki, Yaşasın Kuva-yı Milliye!” diyerek son vermiştir34. Görüldüğü üzere Ali Kemal bu yazısında Kuva-yı Milliye’yi İttihat
ve Terakki olarak algılamıştır. Bir İngiliz belgesinde de “Kuva-yı Milliye’nin ta kendisi olan asiler” ibaresi yer almıştır35.
Milli Mücadele kadrolarının da Kuva-yı Milliye’yi serseri, asi, eşkıya
olarak algılamaları söz konusu olmuştur. Örneğin Konya Mebusu Vehbi
Bey 5 Temmuz 1920 tarihinde meclisin gizli oturumunda yaptığı bir konuşmada “Kuva-yı Milliye firarileri zaten silahına güvenmiş eşkıya takımındandır. Kuva-yı Milliye deyince ve Karesi hududunu geçince eşkıya
ocağı demektir” ifadesini kullanmıştır36.
Ancak, Milli Mücadele kadrolarında bu algının artması ve yaygınlaşmasında Çerkez Ethem ayaklanmasının rolü büyüktür. Bilindiği gibi Çerkez Ethem Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin düzenli orduyu
etkin kılma aşamalarında ayaklanmıştı. Bu sıralarda mecliste bir konuşma
yapan Yozgat Mebusu İsmail Fazıl Paşa Kuva-yı Milliye’yi çete anlamında kullanmıştır. O, 30 Aralık 1920 tarihinde yaptığı bir konuşmada şunları
söylemiştir:“ Efendiler aslan, Kaptan çetesi dediğimiz bir çete, kuva-yı
milliye dediğimiz bu çetelerin yaptıkları şeyi biz bile Ankara’da menedemedik…Bunlar bir takım serseri adamlardır…Bunlar haşarattır”37.
4. Mustafa Kemal Paşa’da Kuva-yı Milliye İmajı
Mustafa Kemal de Kuva-yı Milliye tabirini farklı anlamlarda kullanmıştır. Onun Osmanlı Kuva-yı Milliyesi tabirini kullanması ilginçtir. 17
Mart 1920 tarihinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliye adına
yayınladığı Beyannamesi’nde “ Osmanlı Kuva-yı Milliyesi” ifadesine yer
vermiştir38.
Mustafa Kemal Kuva-yı Milliye tabirini millî siyasi hareket anlamında
kullanmıştır. O, 3 Ekim 1919 tarihinde Sadrazam Ali Rıza Paşa’ya gönderdiği bir telgrafta Damat Ferit Hükümetini kastederek “ Milletin itimadına mazhar ve kuva-yı milliyeye müstenit ve meşru bir hükümet göreme34

Peyam-ı Sabah; 23 Ağustos 1922, Peyam no: 1334, Sabah no: 11764
Gothard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle ilgili İngiliz Belgeleri, (Çev: Cemal Köprülü), İkinci Baskı, Ankara 1986, s.85.
36
TBMM GZC, C.I, s.87.
37
TBMM GZC, C.I, s.297.
38
Kabataş, Güner, age, s.11.
35

BELGELERİN IŞIĞINDA KUVA-YI MİLLÎYE’NİN TANIMI

35

yen Düveli İtilafiye’nin nezdimize izam eyledikleri birtakım memurini
siyasiyeleri ile” görüştüklerini ifade etmiştir39. Burada Kuva-yı Milliye
tabiri Temsil Heyeti tarafından yönetilen millî siyasi hareket anlamında
kullanılmıştır. Mustafa Kemal 7 Ekim 1919 tarihinde Ali Rıza Paşa Hükümeti ile uyum içerisinde olunduğu hususunda millete yayınladığı beyannamede de Kuva-yı Milliye tabirini aynı anlamda kullanmıştır. O, Temsil
Heyeti’nin “ En büyük hisse-i faaliyetini Kuva-yı Milliye’nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da asayiş ve sukun-ı tam içinde tevziine
hasredecektir” demiştir40. Onun burada kastettiği Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin yaygınlaştırılmasıdır.
Mustafa Kemal 28 Aralık 1919 tarihinde Ankara ileri gelenlerine yaptığı konuşmada Erzurum ve Sivas Kongreleri nizamnamelerine göre amacın: “Osmanlı vatanının tamamiyetini ve makamı muallayı hilafet ve saltanatın ve istiklali millinin masuniyetini temin zımnında kuva-yı milliyeyi
hakim kılmak” olduğunu ifade etmiştir41. Burada Kuva-yı Milliye’den
maksat milli siyasettir.Yine Mustafa Kemal tarafından Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına 9 Mayıs 1920 tarihinde İslam alemine yayınlanan
beyannamede “ Milletin sine-i intibahatından doğmuş olan Kuva-yı Milliye” ifadesi kullanılmıştır42. Burada da Kuva-yı Milliye millî siyaset anlamında kullanılmıştır.
Mustafa Kemal Kuva-yı Milliye tabirini milis kuvvetleri anlamında da
kullanmıştır. 29 Aralık 1920 tarihinde gizli oturumda yaptığı konuşmada “
Heyeti Vekile alelıtlak kuva-yı milliyenin lağvına karar vermiş değildir.
Ayntab’da mücadele eden kuva-yı milliyedir. Adana ve Mersin cephesinde
mücadele edenler kuva-yı milliyedir…Binaenaleyh böyle kuvvetlerin lağvına karar vermiş değildir. Belki çapulcu ve muzır kuva-yı milliyenin lağvına karar vermiştir”43 demişti. Mustafa Kemal bu konuşmasında Kuva-yı
Milliye’yi milis kuvvetleri anlamında kullanmıştır. Yine O, 31 Aralık 1919
tarihinde Konya’daki 12. Kolordu ve Bandırma’daki 14. Kolordu Kumandanlarına çektiği telgrafta Yunanlıların İzmir’i ilhak töreni yapacaklarına
39

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III,C.I, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 1997, s.36.
40
Kabataş, Güner, age, s.8.
41
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III,C.II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 1997, s.11.
42
Kabataş, Güner, age, s.16.
43
TBMM GZC, C.I, s.285.

36

SADIK SARISAMAN

dair istihbarat alındığına dikkati çekmiş, bunu gerçekleştirmeleri halinde
12. ve 14. Kolorduların İstanbul Hükümeti ile görünüşte resmen ilişkisini
keserek Kuva-yı Milliye durumuna geçecekleri talimatını vermiştir44. Mustafa Kemal burada Kuva-yı Milliye tabirini Osmanlı Devlet sistemine bağlı
olmayan silahlı kuvvetler anlamında kullanmıştır.
Mustafa Kemal Kuva-yı Milliyeyi işgalcilere karşı mücadele veren
tüm kuvvetler anlamında da kullanmıştır. O, Çerkez Ethem isyanı üzerine
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 29 Aralık 1920 tarihinde gizli oturumda
yaptığı bir konuşmada “ Hepimiz kuva-yı milliye olalım, ordu inhilal (
dağılma ) etsin, başka çare yoktur” diyenler olduğuna işaret etmiş, bu
meselenin ordu kumandanları ve bazı kumandanlarla dahi tartışıldığına
dikkati çekmiştir. “Malumu aliniz hepimiz kuva-yı milliyeyiz, ordu kuva-yı
milliyedir” diyerek kuva-yı milliyeyi işgalcilere karşı mücadele veren bütün kuvvetler anlamında kullanmıştır.
Sonuç
Sonuç olarak Kuva-yı Milliye’nin kaynağı,orijini, başlangıcı işgalci
güçleri ülke dışına atmak için mücadele eden silahlı milis kuvvetleridir. Bu
yüzden Kuva-yı Milliye denilince daima ilk akla gelen milis kuvvetleri
olmuştur. Oysa Kuva-yı Milliye bir siyasi anlayışı temsil eder. Bu siyasi
anlayış işgalciye boyun eğme yerine karşı çıkma politikasını benimser.
Bunun için silahlı mücadele de dâhil her yolu mubah görür. Bu yüzden
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri de, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, silahlı
çeteler de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları da , camide işgalcilere
karşı mücadele edilmesini anlatan imam da, sokakta nutuk çeken hatip de
Kuva-yı Milliyedir. Bu faaliyetlerin içerisinde yer alan herkese “millici”,
“kuvvacı” denilir.
Kuva-yı milliye ifadesi o dönemin kaynaklarında sanıldığı kadar çok
kullanılmamıştır. O halde Kuva-yı milliye Milli Mücadele Tarihi araştırmalarında neden bu kadar çok yer tutmaktadır. Çünkü Kuva-yı Milliye
Milli Mücadele’de ilk ivmeyi veren, hareketi başlatan güçtür. Önemi buradan kaynaklanmaktadır.
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AFYON’DA KUVA-YI MİLLÎYE
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ*
A. KUVA-YI MİLLİYE’NİN OLUŞUMU
Mondros Mütarekesi’nin ardından vatan ve milletimizin maruz kaldığı
büyük tehlikeler nedeniyle Meclis-i Vükela kararıyla Memalik-i Osmaniye’nin 9 Kolordu mıntıkasını kapsayan üç ordu müfettişliğine taksim edilmesi kararlaştırılmıştı. Ordu müfettişlikleriyle kolordu kumandanlıklarının
askerî görevlerinin dışında, iç olaylar hakkında dahi memurin-i mülkiyeye
talimat vermesi, talimatların uygulanmasının takibi yetkileri, Harbiye Nezareti’nin 5 Haziran 1919 tarih ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 1/3377
numaralı emirnameleri ile tebliğ buyrulmuştu.
Bu emre nazaran Ankara, Kastamonu vilayetleriyle; Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar Müstakil Sancakları; Konya vilayetinin Isparta ve Burdur Livaları 20. Kolordu Dairesi’ni teşkil etmekteydi. 20. Kolordu’da şu
bölgeleri kapsama alanı içine almıştı:
A. Ankara ve Kastamonu vilayetleriyle (Birinci Mıntıka) Kumandanı
Fırka Kumandanı Mahmut Bey, Eskişehir Müstakil Mutasarrıflığı (İkinci
Mıntıka) Kumandan Vekili Eskişehir Ahz-ı Asker Reisi ve Kaymakam
İbrahim Bey, Kütahya, Afyonkarahisar Müstakil Mutasarrıflıklarıyla Konya Vilayeti’nin Isparta ve Burdur Livaları (Üçüncü Mıntıka) 23. Fırka
Kumandanı Ömer Lütfi Bey’in mıntıka kumandanları üçüncü maddedeki
vazifelerinden dolayı doğruca kolorduya bağlı bulunacaktı1.
B. Mıntıka kumandanlarının vazifesi: Kendi mıntıkalarında en büyük
mülki memur ile işbirliği yaparak mıntıkalarında asayişin muhafaza ve
istikrarını sağlamak, mahallî asayişi temin etmek, çetelerle mücadele ederek bunların kötülüklerinin önüne geçmekti2. Ayrıca “Müdafaa-i Hukuk-ı
Milliye ve Redd-i İlhak” v.b cemiyetlerinin teşkiliyle bunlara her türlü
* Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
1 T. İ. T. E. K. 295. G. 27. B. 27-1001.
2 T. İ. T. E. K. 295. G. 27. B. 27-2001.
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yardımın yapılması, kurulmayan yerlerde bir an önce oluşturulması için
mülki görevlilere gerekli talimatın verilmesiydi.
20. Kolordu Komutanı Mirliva
Ali Fuat3
Ali Fuat Paşa’nın 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey’e de verdiği
talimat gereğince, Afyonkarahisar’da da milli teşkilatlar yani cemiyetler ve
bunların askerî kanadı olan Kuva-yı Milliye Teşkilatı oluşturulmuştu. Bununla ilgili bir belge şu şekildedir:
20.Kolordu Kumandanlığı’na

31 Temmuz 1919

Karahisar’da Redd-i İlhak Heyeti teşekkül etti nizamnamesi vecihle faaliyete başladı. Bugün Dinar ile Aziziye kazalarında dahi derdest-i teşekküldür. Bura heyet-i merkeziyesinin adresi belli oldu. Oralardaki heyet-i
merkeziyelerinde haberdar edilmesi müsterhamdır.
(Karahisar-ı Sahip Rehber-i İrfan Mektebi Baş Muallimi Arif Bey)
23. Fırka Kumandanı
Ömer Lütfi 4
Bolvadin’de Kuva-yı Milliye ’nin Kurulması ile ilgili olarak da şu çağrı yapılmıştı:
Bilumum Şube Riyasetlerine
Kalbi vatan aşkı ile memlu (dolu) istihkar-ı hayatı (hayatın zorluklarını) nefsine tercih etmeyen ne kadar ihtiyat zabiti varsa, kendilerinin Orduyı Osmaniye’de verilen muhassesat kadar bir para ile Kuva-yı Milliye’de
beray-ı istihdam bu şartla gelecek zabitan varsa hemen gönderilmesi hususunun icab edenlere tebliğ ile sürat-i inbası
21 Temmuz 1919
Gayet aceledir.
Ankara’da 20. Kolordu Kumandanlığı’na, Aydın Havalisi Kuva-yı
Milliye Reisi
3
4

T. İ. T. E. K. 295. G. 27. B. 27-001.
T. İ. T. E. K. 298. G. 31. B. 31001.
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Bolvadin Ahz-ı Asker Şube Reisi Kumandanı
Binbaşı Mustafa5
Üçüncü Ordu Müfettişliği Erkan-ı Harbiye Riyaseti Müfettişliği’ne
2 Ağustos 1919
1.Anadolu gurubunun hemen her mahallinde, Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ünvanı altında cemiyetler teşkil kılınmıştır. Eskişehir ve bütün
garbdaki teşkilat bir merkez-i umumiye rabt edilmesiyle ve bu merkezde
yüce hislerle emrinizdedir.
6. Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat Livaları’nda İntihab edilen murahhasların serian hareketleri tebliğ edilmiştir6.
20. Kolordu Kumandanı

2 Ağustos 35

Ali Fuat7
a. Afyonkarahisar'da Kuruluş ve Faaliyetleri
Afyon'da Kuva-yı Milliye'nin kurulma çabaları, yukarıda da ifade
edilmeye çalışıldığı gibi düşmanların mukaddes topraklarımız işgalinin
hemen akabinde başlamıştır.
23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey’in büyük teşvik ve desteğiyle
Bayatlı Arif Bey'in8 başkanlığında, Salih Kesri, Hoca İsmail (Çelikalay),
Hasan Çerçel, Hoca Nebil Efendi, Telgraf memurları Hadi ve Ali Vasfi
Beyler, Afyon'daki Kuva-yı Milliye Teşkilatını kurmuşlardır. Teşkilatın
kuruluşu halk arasında sevinç kaynağı olmuştur. Afyon Kuva-yı Milliye
Teşkilatı kurulduğunda, ilk olarak halkı sükûnete çağırmış, vatanın kurtulacağına dair herkesi ikna etmeye çaba sarfetmiştir.
b. Afyonkarahisar Cephaneliği’ni İngilizlere Teslim Etmemesi
Afyonkarahisar’da oldukça büyük sayılabilecek cephane mevcuttu.
Özellikle Aydın, Alaşehir, Köseler hattına buradan gerekli olan silah ve
5

T. İ. T. E. K. 297. G. 65. B. 65001.
T. İ. T. E. K. 298. G. 41. B. 41001.
7 T. İ. T. E. K. 298. G. 41. B. 41a001.
8 Afyon Kuva-yı Milliye Reisi Kaymakam Arif Bey Afyon’un, Bayat Köyü’nde doğmuş, Harbiye’den çıktıktan sonra mülazım ve yüzbaşılığını Afyon Redif Fırkası’nda geçirmiştir. Gerek Afyon’da görev yaptığı sırada gerekse Bayaklı olması nedeniyle Afyonlular
kendisini çok sevdiklerinden Kuva-yı Milliye’nin başına getirmişlerdir. 1921’de Kızılcahamam’da adamları tarafından öldürülmüştür. Salih Kesri, Acı Günlerimizden, Taşpınar,
C. III, sayı 31, Afyonkarahisar 9 Mayıs 1935, s. 123.
6
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cephane gönderilmekteydi. Bu cephaneye İngilizler el koymak istemişler
ancak Afyonkarahisar Kuva-yı Milliyesi buna fırsat vermemekteydi. İlgili
belgelerde bu durum şu şekilde açıklanmaktadır:
23 Ağustos 1919’da 9. sonra da makine başında fırka kumandanının
yazdığı telgraf:
İngilizler buradaki bizim cephaneliği teslim etmemizi istediler. İngilizlerin buraya daha fazla kuvvet getirecekleri söyleniyor. Fırkamızın buradaki mevcudu pek azdır. Ankaralı, Konyalı, Kastamonulu efrad firar etmiştir. Eskişehir mıntıkasından fırkaya alelacele fazla efrad gönderilmesi
istirham olunur.
Fırka Kumandanı Ömer Lütfi
23. Fırka Kumandanlığı’na

23 Ağustos 1919

Eskişehir’den efrad gönderilmeye başlanmıştır. Bu gibi ahvalde ikmal
efradı değil, Kuva-yı Milliye’ye istinad edilmelidir. Cephaneliğin katiyen
muhafazasına gelince, Kütahya cephaneliği hakkında emr eylediğim
hususatın temini tatbikini rica eylerim.
20. Kolordu Kumandanı
Mirliva Ali Fuat9
23. Fırka’dan 24/25.8.35
20. Kolordu Kumandanlığı’na
24/25.8.35 tarih ve 410 numrolu şifre tetkik edilerek zirde tekrar keşide
ettirilmiştir.
Dakika tehiri caiz değildir.
Geceleri nazar-ı dikkati celb ettirmeden, İngiliz, İtalyan ve Fransızların
tarassudadına rağmen, cephanelikten cephane çıkartıyorduk. Gerek Alaşehir ve gerekse Aydın Cepheleri’ne lüzumu kadar piyade ve topçu mermisi
gönderdik. Kendimiz için mevcut Alman cephanesini ordugah civarında
depo ettik. Aydın için 600 adet topçu cephanesi gönderdiğimizden, elyevm
yedimizde 170 atım cephane kaldı. Ve daha fazla çıkarmaya vakit kalma-

9

T. İ. T. E. K. 300. G. 57. B. 57001.
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dan cephanelik işgal altına alındı. Herhalde 1000 atım kadar topçu cephanesi çıkarmak lazım, Köselere 50 atım kadar topçu cephanesi çıkartmak
lazım, onun için Kuva-yı Milliye tarafından cephaneliği muhasara altına
aldırıp cephane çıkartmak istiyorum. Bu babdaki emr-i kumandanlarına
intizar ederim.
23. Fırka Kumandanı
Ömer Lütfi10
Ömer Lütfi Bey’in isteği Ali Fuat Paşa tarafından uygun görülmüş, 26
Ağustos 1919 tarihinde Afyonkarahisar cephaneliği Kuvay-ı Milliye tarafından Afyonkarahisar’daki tüm arabacıların da yardımıyla Erkmen’deki
karargaha yakın bölgelerde saklanmıştı.
c. Sivas Kongresi’ne Üç Temsilci Gönderilmesi
Afyonkarahisar Kuva-yı Milliye Teşkilatı, yapılması planlanan Sivas
Kongresi’ne temsilci göndermek için büyük çaba sarfetmiş ve bunu başarmıştı.
Karahisar
20. Kolordu Kumandanlığı’na
Milli Kongre için Karahisar’da murahhas olarak İntihab edilen Dava
Vekili Mehmet Şükrü Bey ,Kesrizade tüccardan Salih , Gümüşzade Hafız
Bekir ve Alaşehir’den (Letde) Karahisar’a gelen ve Alaşehir murahhası
ceza riyasetinden müstafi Macit Beylerin 12 Ağustos 35’te behemehal
buradan Ankara’ya hareket etmiş bulunacaklardır. Mümaileyhimin beyninde zat-ı kumandanlarına bilaşek (şüphesiz) ve şüphe ve takdim edebilmelerini temin için hayat ve seyahat kelimeleri parola olarak verilmiş
olduğu maruzdur.
23. Fırka11
d. Basın Yolu İle Milletin Aydınlatılması Çabaları
Afyon Kuva-yı Milliye Teşkilatı, hizmetlerini basın aracılığıyla da
sürdürmeye gayret etmiş, daha önce bir kaç kez yayını engellenen İkâz
10 T. İ. T. E. K. 301. G. 18. B. 18001 iki belge içerik olarak birleştirildi. T. İ. T. E. K.
300. G. 76. B. 76001.
11 T. İ. T. E. K. 299. G. 8. B. 8001.
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gazetesi vasıtasıyla halkı Milli Mücadele konusunda aydınlatmaya gayret
etmiş, millî şuuru halka vermeye çalışmış, halkın vatanın her zerresine
sahip çıkması gerektiğini defalarca yazmıştır. İkâz gazetesinin muharirleri
arasında aynı zamanda Afyon Kuva-yı Milliye Teşkilâtı'nın kurucularından
olan Salih Kesri, Hoca Nebil Efendi, Hasan Çerçel gibi zevat da bulunmaktadır. Bunlar bazen kendi isimleriyle, bazı zamanlarda takma adlarla
makaleler yayınlamışlardır.

Gazete’nin yayın hayatına başlaması konusunda farklı görüşler
olmakla beraber 18 Temmuz 1919 tarihinde yayına başladığı kuvvetle muhtemeldir12. İkaz Gazetesi ilk dönemlerinde Cuma hariç hergün yayınlanırken daha sonra gün aşırı çıkarılmaya başlanmıştır.
Yayın hayatını sürdürdüğü dönemde İstanbul Hükümeti tarafından
çeşitli dönemlerde üç defa kapatılmış, çeşitli isimler altında tekrar
yayın hayatını sürdürmüştür.
e. İkaz Gazetesi’nin Yayın Politikası
İkaz Gazetesi, yayın hayatı müddetince Milli Mücadele lehine bir
yayın politikası izlemiş, yayın politikasının değiştirilmesi için çeşitli baskılarla karşılaşmasına rağmen çizgisini değiştirmemiştir. Gazete’nin yayına
başlamasının ardından Milli Mücadele yanlısı yayınlarını sürdürmesi, İstanbul Hükümeti ve onun temsilcisi mutasarrıf hakkında olumsuz yayınlarını devam ettirmesi oldukça dikkat çekmiştir. 15 Ağustos 1919 tarihli
baskısında Mutasarrıf Mahmut Mahir Bey , “geçici cinnete yakalandı
„ haberi büyük bir şaşkınlık ve hayretle karşılanmış, muhtemelen mutasarrıf tarafından organize edilen Afyonkarahisar’ın ileri gelenleri 17
Ağustos tarihinde İçişleri Bakanlığı’na yazıyı protesto eden bir telgraf
çekmişlerdir. Afyonkarahisar’ın bazı ileri gelenleri tarafından kaleme alınan telgrafta “Halkımızın ileri gelenleri adına bu utanç verici iddiayı çirkin
buluyoruz „ mealinde ifadeler kullanılmıştır13.

12 Süha Ünsal, 18 Temmuz 1919 tarihine gerekçe olarak ikaz’ın 18 Temmuz 1924
tarihli sayısında altıncı yıl haberini delil olarak göstermiştir. Ünsal, a.g.e. ,s.50.
13 Afyonkarahisar’ın önde gelen kişileri tarafından İçişleri Bakanlığı’na çekilen telgraf
şu şekildedir:
“ Dahiliye Nezâret-i Celilesi’ne
Emr-ı âliyye rağmen intişârda devam edip duran (İkaz Gazetesi) bu gün dahi mutasarrıfımız Hekim Fazıl (Mahmud Mahir Bey)’in hakkında cidden çirkin bir iftirada bulunmuş-
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İkaz Gazetesi’nin Milli Mücadele yanlısı yazıları, Afyonkarahisar Mutasarrıfı Mahmut Mahir Bey’i oldukça rahatsız etmiş bu rahatsızlığını çeşitli tarihlerde İstanbul Hükümeti’ne göndermiş olduğu yazılarda belirtmişti. Mahmut Mahir Bey, gazetenin yayın politikasını eleştirerek kapatılması
yönünde 11 Ağustos 1919 tarihinde istekte bulunmuştu. Mahmut Mahir
Bey, İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazısında, devletin politikalarına ters
düşen, aleyhte yayın yapan, kaba ve kargaşa ortamı yaratıcı yayın yapan
gazetenin kapatılması hiç olmazsa sansüre tabi tutulması istenmişti14.
İkaz Gazetesi’nin kapatılmasını içeren Mutasarrıf Mahmut Mahir
Bey’in yazısı, İçişleri Bakanlığı tarafından hemen işleme konularak gerekli
yazışmalar yapılmış ve İstanbul Hükümeti tarafından 13 Ağustos 1919
tarihinde süresiz kapatılmasına karar verilmişti.
İstanbul Hükümeti ve Mahmut Mahir Bey’in çabaları sonucu, İkaz Gazetesi yayın hayatına son vermek zorunda kalmış ancak bu kez de aynı
yayın ilkeleri doğrultusunda ismini değiştirerek 18 Ağustos 1919 tarihinde
Öğüt Gazetesi adı altında yayın hayatına başlamıştı. Öğüt Gazetesi daha
ilk sayısında, İkaz Gazetesi’nin kapatılmasına neden olan makalenin yazarı
Selanikli Ahmet Efendi’nin kaleme aldığı makaleyi yayınlamıştı. Bu makale de Mutasarrıfı küçük düşürücü, alaycı bir içerik taşımaktaydı. Mahmut Mahir Bey, İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği Öğüt Gazetesi’ni şikayet
yazısında makalenin içeriği ile ilgili olarak bir fikir vermek için Fransız
temsilcisinin Hükümet Konağı’na gelerek bu kritik zamanda bu içerikte bir

lar ve cinnet-i muvakkateye tutuldu diye bir cüre’et etmişdir. Ahalimizin eşrâf ve
muteberân nâmına bu istinâd-ı şenii takbih ve telin ediyoruz. Fermân:
Mütti-i Belde
Nakib-i Eşrâf
Belediye Reisi
Kadı Mustafa Hulusi
Hüseyin Feyzi Kaimmakamı
El-Hac Abdullah b. Osman
Murahhas Vekili
Tahrirat Müdiri
Meclis-i Umumi Azası
Papas Sahak
Alaüddin
Kabaağaçlızade Mustafa Sabit”
Atabek, a. g. e., s. 357.
14 Mahmut Mahir Bey’in İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği metin şu şekildedir:
“ Dahiliye Nezâret-i Celilesi’ne
Merkez livada çıkan (İkaz Gazetesi) siyâset-i devlet aleyhinde pek kaba neşriyât-ı
müfsidânede bulunmakda olduğundan tatili ve hiç değilse sansüre tabi tutulması lüzûmunun
emr ve irâdesi maruzdur. Fermân:
11 Ağustos 1335
Mutasarrıf
Mahmut Mahir”
Atabek, a. g. e., s. 356.
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yazının nasıl yayınlanabildiğine şaştığını, bu tür yayınlara neden izin verildiğini kendisine sorduğunu, dile getirmişti.
f. Kuva-yı Milliye Karşıtı Mutasarrıfın Kaçırılması
Afyon Kuva-yı Milliye Teşkilatı'nın faaliyetlerinden birisi de o zaman
Milli Mücadeleye karşı olan Rum asıllı Anastas adlı Mutasarrıfı Afyon'a
göndermiş, ancak bu şahıs Türk halkının kendini benimsemeyip baş kaldırması neticesinde Afyon'dan alınmış ve bir müddet sonra Mahmut Mahir
Bey adında uşak ruhlu bir mutasarrıf Afyon'a tayin edilmiştir. Bu vatan
haini mutasarrıf, her türlü milli kaynaşmaların, Çelikalay ve Kuva-yı
Milliye'nin karşıtı olmuş, elinden geldiği kadar dağıtılmasına çalışmıştır.
Ancak Afyon Kuva-yı Milliye Teşkilâtı, tedbirleri zamanında alarak mutasarrıfın faaliyetlerinden haberdar olmuş ve icraatlarını ona göre sürdürmüştür. Mahmut Mahir Bey hareketlerinde o kadar ileri gitmiştir ki, telgraflarını İngiliz işgal karargahından çekiyor15 ve Damat Ferit Hükümeti'ne
Afyon'daki Kuva-yı Milliye hareketiyle alâkalı bilgiler veriyor, ve
Hükûmeti sürekli kışkırtıyordu. Damat Ferit Hükûmeti'nden emirler ve
tedbirler dileniyordu. Bütün zillet ve meskenetiyle bağlı olduğu işgal kuvvetleri kumandanından Ermeni murahhasından akıl danışıyordu. Tabii ki
Afyon Kuva-yı Milliye Teşkilâtı'nın bütün olanlardan haberi vardı. Birgün
Erkmen tepelerinde kurdukları çadırlarda oturan Milli kuvvetler Mutasarrıf
Mahir Bey'in evine, Arif Bey'in yaveri olan bir genç gizlice Mecidye Mahallesi'ndeki telefon hatlarını keserek, iki arkadaşıyla birlikte girmiş ve az
sonra mutasarrıfı da yanlarına alarak Erkmen yoluna süratle ilerleyen bir
15 Afyon'daki Millî hareket alıp yürümüştü. Bu sırada Damat Ferit Hükûmeti Mutasarrıf Mahir'e bir şifre veriyordu. Bu şifrenin tarihi 14 .9 335 ve numarası 2016'dır Şifre Mutasarrıf Mahir'e verildiğinden Mutasarrıf Mahir gereğini yapacaktır. Şifre heyetin (Kuva-yı
Milliye'nin) elinde olduğundan Mahir'in haberi yoktu. Şifreyi , bilhassa mahalli vaziyete ait
olması ve milli hareketi söndürmeye matuf bulunması ve ehemmiyetli bir tarih vesikası
olması itiarı ile aynen aşağıya yazıyorum.
Numara 2:B:13 Eylül 335.
Bu gün diğer telgrafla tebliği olunduğu gibi Fırka kumandanı (Ömer Lütfü Bey) azlolunmuştur. Yerine gelen Eskişehir'de olan za Anara Kumandı tayin olunan ve elyevm Eskişehir'de bulunan Hamdi Paşa ile hareket etmiştir. Jandarma Kumandanı'nın hemen
Dersaadet'e hareket etmesi Umum Jandarma Kumandanlığı'ndan istenmiştir. Ceza reisi ile
Müdde-i Umumi keza Adliye Nazırı Beyefendi'ye ifade edilmiştir. Komite efradından
oldukları iş'ar olan eşhasın derdestiyle mümkün ise icabının icrası ile malumat itası vesair
yapılacak iş varsa derhal iş'arı..
14.9.35
Nazır Adil
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fayton vasıtasıyla uzaklaşmışlardır. Mutasarrıf Erkmen'de biraz dinlendirildikten sonra Antalya yolu ile İstanbul'a gönderilmiştir. Ertesi gün Kadı
Mustafa Hulusi Efendi, Mutasarrıf vekili sıfatıyla işe başlamış ve bir müddet sonra da tayin edilmiştir16. Sonradan tayin edilen mutasarrıflar, Kuva-yı
Milliye yanlısı olduklarından Milli Mücadeleye yardım etmişler, tüm imkânları vatanın kurtuluşuna has etmişlerdir.
B. KUVA-YI MİLLİYENİN HABERLEŞME ALANINDAKİ FAALİYETLERİ
Afyonkarahisar Kuva-yı Milliye teşkilatının haberleşme alanında faydalı çalışmaları olmuştu. Kuva-yı Milliye’ye mensup Afyonkarahisar Posta
Müdürü Hadi Bey, yine Posta ve Telgraf Müdürlüğü’nde çalışan Ali Vasfi
Bey ve buradaki diğer görevliler imkanlar ölçüsünde yararlı çalışmalarda
bulunmuşlardı. Bu hizmetleri kimi zaman İstanbul Hükümeti’nin Milli
Mücadele karşıtı emirlerini yerine getirmeme, gönderilen telgraflara engel
olma, yerine ulaştırmama, İstanbul Hükümeti tarafından gönderilen memurları işe başlatmama, teftişlere engelleme, önemli evrakları elde etme;
Konya-İstanbul bağlantısını kontrol etme, kimi durumlarda engelleme v.b
şeklinde olmuştu. Bu hizmetleri şu şekilde başlıklandırmak mümkündür:
a. Konya Baş Müdürü İhsan Bey’in Afyonkarahisar’dan Uzaklaştırılması
İstanbul Hükümeti, Afyonkarahisar’daki Posta Müdürlüğü Kuva-yı
Milliye yanlısı çalışmaları ile öne çıktığı için Konya P.T.T. Baş Müdürü
İhsan Bey’i Afyonkarahisar’a göndererek kendisi açısından zararlı buradaki faaliyetleri engellemek istemişti. İhsan Bey, Afyonkarahisar’a gelmiş ve
Afyonkarahisar Posta Müdürü Hadi Bey’le görüşerek ilk iş olarak kendisine rahat bir yer ayrılmasını istemişti. Hadi Bey, Afyonkarahisar’daki o
dönemin en iyi yerlerinden olan Sefa Oteli’ndeki 8 numarayı ayırtmıştı.
İnsan Bey, geldiği ilk gün memurlarla tek tek görüşmeler yapmaya başla16 Ethem Bey, 1875 yılı Gümüşhane Torul doğumludur. İlk-Orta öğrenimini Gümüşhane ve Trabzon'da yapmış. Mülkiye'yi bitirdikten sonra çeşitli yerlerde vazife yaptıktan
sonra (15 Kasım 1919-5 Ağustos 1920) tarihlerinde Afyon'da görev yapmış, sonra ara
vermiş ve tekrar 28 Ocak 1921 tarihlerinde Afyon'a tayin edilip 1 Mart 1921'de fiilen başlamış 4 Haziran 1921'e kadar vazifesine devam etmiştir. Ekim 1923'te tekrar Afyon'da
vazifeye başlamıştır. Bedrettin Tuncel, Büyük Zafer ve Afyonkarahisar, Ankara 1972, s.
8-9.
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mıştı. İhsan Bey, memurlarla görüşmelerinde bu merkezin çok kötü çalıştığını, buradaki görevlilerin başka yerlere dağıtılacağını, söylemişti. İhsan
Bey, teftiş bahanesiyle memurlar arasındaki dayanışmayı ortadan kaldırmak, Afyonkarahisar Posta Müdürü Hadi Bey’i İstanbul Eyüp Sultan’daki
Posta Müdürlüğü’ne göndermek istemişti. Hadi Bey’in nişanlısı Eyüp Sultan’da bulunduğu için bu teklifinin sıcak karşılanacağını düşünmüştü. İhsan Bey, böylece Afyonkarahisar Posta Müdürlüğü’nün Kuva-yı Milliye
yanlısı çalışmalarını engelleyebileceğini, müdürün gittiği takdirde diğer
çalışanların fazla bir varlık gösteremeyeceğini planlamıştı. Hadi Bey, İhsan Bey’in bu teklifini Ali Vasfi Bey’e de danışarak reddetmiş, böylece
İhsan Bey’in memurlar arasındaki dayanışmayı bozma düşüncesi sonuçsuz
kalmıştı17. İhsan Bey geldiği ilk günün akşamı Sefa Oteli’ndeki odasında
dinlenirken, Afyonkarahisar Kuva-yı Milliye’sinin kararına uygun olarak
Ali Vasfi Bey tarafından Afyonkarahisar’ı en acil şekilde hangi yöne olursa olsun ilk trenle terk etmesi, terk etmediği takdirde bilinmeyen bir yere
zorla götürüleceği konusunda uyarılmıştı. İhsan Bey, büyük bir şaşkınlık
içinde burada hükümet yok mu cevabını vermişti?. Bunun üzerine Ali Vasfi Bey, bir kez daha ısrarlı bir şekilde Kuva-yı Milliye’nin kararını tekrarlamış “Hangi hükümet?” sorusunu sormuştu. Bu soru, İhsan Bey’in bütün
direncini kırmıştı18. Ali Vasfi Bey, İhsan Bey’in nasıl hareket edeceğini
kontrol etmek için emekli tel çavuşu Hüseyin Ağa’yı da ayrıca görevlendirmişti. O gece gerek Hüseyin çavuş gerekse İhsan Bey hiç uyumamıştı.
İhsan Bey, şafak vakti Sefa Oteli’nin görevlilerine bile haber vermeden
sadece bastonunu alarak istasyona gitmiş, peşini bırakmayan Hüseyin çavuşa büfeden bir de çay ısmarlamıştı. İhsan Bey, Eskişehir’den Konya’ya
geçmekte olan trenle ayrılmıştı. İhsan Bey, Akşehir’e geldiğinden Hadi
Bey’e bir telgraf çekerek Sefa Oteli’ndeki eşyalarını emin bir araç ile göndermesini, otel masrafını bildirmesini istemişti. Böylece İhsan Bey’in
Afyonkarahisar Posta Müdürlüğü’ndeki görevi bir günde sona ermişti19.
b.Fuat Bey’in Afyonkarahisar’dan Uzaklaştırılması
İstanbul Hükümeti’nin haberleşme alanındaki görev yapan Kuva-yı
Milliye yanlısı memurları görevinden uzaklaştırmak için gönderdiği me17

T. İ. T. E. K. 24, G. 161, B. 161-3001.
T. İ. T. E. K. 24, G. 161, B. 161-4001.
19 T. İ. T. E. K. 24, G. 161, B. 161-4001.
18
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murlardan birisi de Fuat Bey olmuştur. Fuat Bey, Kuva-yı Milliye yanlısı
memurları uzaklaştırmak için farklı bir yöntem denemek istemiş bunun
için Afyonkarahisar’daki İngiliz İşgal Komutanlığı’ndan yararlanmayı
denemeye çalışmıştır. Fuat Bey’in bu yolu deneyeceğini öğrenen Hadi Bey
ve Ali Vasfi Bey, hemen harekete geçmiş Fuat Bey’i zorla İngiliz İşgal
Komutanlığı’na gitmesini engellemişlerdi. Hadi Bey ve Ali Vasfi Bey,
Posta ve Telgraf Müdürlüğü önüne getirdikleri Fuat Bey’i hazır beklemekte olan posta arabasına bindirerek 23. Tümen’in karargah binasına göndermişler ve burada bir süre zorunlu ikamete tabi tutulmasını sağlamışlardı. Burada bir süre zorunlu misafir olan Fuat Bey, bir sonuç alamayacağını
anlayınca bu defa Şam’da bulunan akrabalarının yanına gönderilmesini
istemişti. Bunun üzerine Hadi Bey ve Ali Vasfi Bey, 23. Tümen Komutanı
Ömer Lütfi Bey’e ricacı olmuşlardı. Ömer Lütfi Bey de Fuat Bey’e
Afyonkarahisar’dan Şam’a kadar yol masraflarının verilmesini sağlamıştı.
Fuat Bey, sözünde durmamış Şam’a akrabalarının yanına gideceğini söylemesine rağmen Konya’da kalarak Alemdar Gazetesi’ne Kuva-yı Milliye
aleyhine yazılar göndermiş, bir süre sonra da ortadan kaybolmuştu20.
c. Gizli Evrak Çantasının Ele Geçirilmesi
Konya’dan İstanbul’a gönderilen çok mühim gizli bir çanta,
Afyonkarahisar’da çeşitli nedenlerden ötürü ele geçirilememiş, buna 23.
Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey oldukça sinirlenmiş, Kuva-yı Milliye
açısından çok önemli olan bu çantanın nasıl ele geçirilirse geçirilsin kendisine teslim edilmesini istemişti21. Ömer Lütfi Bey’in isteği üzerine Hadi
Bey ve Ali Vasfi Bey, bir plan çerçevesinden çantayı ele geçirmeyi öngörerek hemen uygulamaya geçmişlerdi. Plan şu şekilde işlemişti. Müdür
Hadi Bey ilk telgraf olarak, Konya Baş Müdürü İhsan Bey adına acele
kodlu olarak Kütahya Müdürlüğü’ne bir telgraf göndermişti. Telgraf, posta
seyyarı İbrahim İlhami Efendi ile Konya’dan İstanbul’a gönderilen evrak
çantasının imza karşılığı olarak çantayı almak üzere oraya gönderilecek
memura zimmet karşılığında verilmesini bildiriyordu. Hadi Bey, ikinci
telgrafı yine İhsan Bey imzası ile Kütahya-Alayunt’ta posta seyyarı İbrahim İlhami Efendiye çekilmişti22. Telgraf Konya’dan İstanbul’a gönderilen
20

T. İ. T. E. K. 24, G. 161, B. 161-4001.
T. İ. T. E. K. 24, G. 161, B. 161-5001.
22 T. İ. T. E. K. 24, G. 161, B. 161-6001.
21
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evrak çantasının, Kütahya Müdürlüğü’ne teslimini içeriyordu. Üçüncü
telgraf, İhsan Bey imzası ile Kütahya Müdürlüğü’ne çekilmişti. Telgraf
Konya’dan gönderilen evrak çantasının Afyonkarahisar’dan gönderilen
nakliye memuru Mehmet Efendi’ye teslimini kapsıyordu. Bu üç telgraf da
İhsan Bey adına onun haberi olmadan çekilmişti. Telgraflar çekildikten üç
saat sonra Afyonkarahisar’dan gönderilen nakliye memuru Mehmet Efendi, kendisine tahsis edilen marşandizle Kütahya’ya giderek evrak çantasını
Kütahya Müdürlüğü’nden teslim almış göstermiş olduğu yiğitlik ve başarıdan dolayı 10 lira mükâfatı da Hadi ve Ali Vasfi Beyler aracılığıyla almıştı. Böylece 23. Tümen Komutanı tarafından çok önemsenen evrak çantası, fedakâr Kuva-yı Milliyeci Posta Müdürü Hadi ve memur Ali Vasfi
Bey aracılığıyla elde edilmişti23.
d. Edip Cemil Bey’in Posta Telgraf Genel Müdürü Olması
İstanbul Hükümeti, Afyonkarahisar Posta Telgraf Müdürlüğü’ndeki
Kuva-yı Milliye yanlısı oluşumu teftiş ettirmek ve gerekli değişiklikleri
yaptırmak için Müfettiş Edip Cemil Bey’i Afyonkarahisar’a göndermişti.
Edip Cemil Bey soruşturma yapmak istemiş ise de Afyonkarahisar Posta
Telgraf Müdürlüğü personeli tarafından ikna edilmiş ve soruşturma yapmaktan vazgeçirilmişti. Bir süre Afyonkarahisar’da misafir edilen Edip
Cemil Bey’in Kuva-yı Milliye Teşkilatı hakkındaki görüşlerinde büyük bir
değişim görülmüş, bir gün makine başında görüşmek için müdürlüğe gelen
Refet Bey’den Ankara’ya gidebilmesi için izin belgesi istemişti. Refet Bey
de buna kısmen izni vererek asıl izni herkesin kendi vicdanından alması
gerektiğini belirtmişti. Afyonkarahisar Posta Telgraf Müdürlüğü memuru
Ali Vasfi Bey, Ankara’ya gitmeden önce haberleşme ile ilgili nelerin yapılabileceği konusunda çalışma yapılmasının gerekli olduğunu bildirmişti.
Bunun üzerine konunun önde gelen uzmanlarından Konya’da görev yapan
Müfettiş İsmail Hakkı, İzmir Müfettişi Mustafa Beyler ,Afyonkarahisar’a
davet edilmişlerdi24. Üç kişiden oluşan uzmanlar heyeti, haberleşme alanında nelerin yapılması gerektiği hakkında bir rapor hazırlamışlardı. Ali
Vasfi Bey, Edip Cemil Bey, İsmail Hakkı Bey, Mustafa Bey 12 Nisan
1920 tarihinde Ankara’ya giderek o sırada Ankara’da Afyonkarahisar’ı
Milli Meclis’te temsil edecek olan 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi
23
24

T. İ. T. E. K. 24, G. 161, B. 161-6001.
T. İ. T. E. K. 24, G. 161, B. 161-12001.
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Bey’in yanına gitmişlerdi. Ali Vasfi Bey, üç kişiyi Ömer Lütfi Bey’e takdim ederek hazırladıkları rapor ile ilgili bilgi vererek Mustafa Kemal Paşa’dan randevu konusunda aracı olmasını, heyeti Mustafa Kemal Paşa’ya
takdim etmesini istemişti. Ali Vasfi Bey’in isteğini kabul eden Ömer Lütfi
Bey, üç kişiden oluşan heyeti Mustafa Kemal Paşa ile tanıştırmış,haberleşmenin ıslahı çalışmaları konusunda bilgi vermişti. Heyetin
çalışmalarını çok beğenen Mustafa Kemal Paşa, üç kişinin arasından birinin temsilci olarak seçilerek genel müdür görevini üzerine almasını, bundan sonra yapılacak işler için bir proje hazırlanarak kendisine verilmesini
istemişti. Edip Cemil Bey, Genel Müdür olarak atanmış hazırlanan 49
maddelik projeyi uygulamak üzere Ankara’da ilk Posta Telgraf Genel Müdürü olarak görevine başlamıştı25.
C. KARAKEÇİLİ MİLLİ AŞİRETİ VE BAYATLI ARİF BEY
Bayatlı Arif Bey, 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey’in yardımıyla
Afyon Kuva-yı Milliyesi’nin başkanı olmuştu. Çok cesur olan Arif Bey
Bayat eşrafındandı. Özellikle Bayat ve köylerinden çok yoğun olarak milli
harekete katılmak isteyenler, Arif Bey’in başkanlığına girerek Kuva-yı
Milliye hareketine dahil oluyorlardı. Ömer Lütfi ve Arif Beyler, köy köy
dolaşarak bir yandan milli teşkilatı daha da yaygın hale getirme bir yandan
da asker, silah ve cephane toplamak için gerekli alt yapıyı oluşturuyorlardı.
Birgün otuz kırk kadar atlı ile Kaymakam Arif Bey, boynunda beline
kadar bütün göğsü fişeklerle kaplı ve mavzerinin namlusuna küçük bir
Türk bayrağı iliştirmiş bir tek Kuva-yı Milliye süvarisinin istasyon caddesinde Lise ve Dumlupınar Mektebi binalarında oturan işgal kıtaatı önünden
meydan okuyarak geçişi... O zaman görülmüş şeylerin unutulmayacak
olanlarındandır26.
25

T. İ. T. E. K. 24, G. 161, B. 161-12001.
Abdullah Mahir, Büyük İstiklâl Savaşı'nda Afyon, Taşpınar, C. II, sayı 22, 19
Ağustos 1934, s. 176-177. Salih Kesri, a.g.e., s.122-123. Bu arada bir gün otuz kırk kadar
atlı şehire gelen Kaymakam Arif Bey Hükûmet Konağı önüne gelerek atlarını tembin etmişler, şehirde dolaşarak nümayiş yapmaları Türklerin yüzünü güldürdüğü kadar işgal
kuvvetlerini de sindirmiş, Ermenileri de susturmaya vesile olmuştur. Muammer Kocabaş bu
olayı biraz farklı ele almıştır. Muammer Kocabaş’a göre bu gösteri şu şekilde gerçekleşmişti. “ İkiyüz gencin giydiği normal halk giysilerinin dışında birer takım efe ve birer takım da
Kuva-yı Milliye kalpaklı elbiseleri temin edildi. Bu giysiler Satılmış Ağa’nın hanında
muhafaza altına alındı. Nümayiş günü geldiğinde atlı gençler önce kalpaklı şekilde, sonra
efe elbisesiyle daha sonra da köylü kıyafetiyle at üzerinde hükümet meydanında yürüyüş
26
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Ömer Lütfi ve Arif Bey, özellikle işgal kuvvetlerinin dikkatini çekmemek için bu faaliyetlerini av partisi şeklinde devam ettiriyorlardı.
Afyonkarahisar’daki Fransız temsilcisini de zaman zaman davet ediyorlardı. Arif Bey’in başarılı çalışmaları, Ali Fuat Paşa’nın da dikkatini çekmiş
ve kendisini Aydın Cephesine göndermek istemişti. Ancak özellikle Ömer
Lütfi Bey’in ısrarlı girişimleri sonucu Afyonkarahisar’da kalmıştı. Bayatlı
Arif Bey ve kuvvetleri, Beypazarı isyanının bastırılmasında, Konya isyanının bastırılmasında da yararlı hizmetlerde bulunmuş, Bolu’da görev yaptığı esnada adamları tarafından şehit edilmişti.
a. Afyonkarahisar Mitingi
Arif Bey, o görüşmede Afyonkarahisar ’da İngilizlere gözdağı vermek
amacı ile büyük bir miting yapabileceğini, beş bin kişiyi bu mitingde toplayabileceğini ileri sürmüştü. Ömer Lütfi Bey de askerlerini sivil kıyafetlerle bu mitinge göndereceğini belirtmişti. Bütün şartların kendi düşünceleri doğrultusunda geliştiğini gören Arif Bey, bir adım daha atarak
Afyonkarahisar merkez çevre köylerden, Erkmen, Çakırköyü, Şuhut, Bayat, Emirdağ ve diğer yörelerden gelen gençleri teşkilat altına alarak eğitim çalışmalarına başlamaya karar vermişti. Bu amaçla Belediye Başkanı
Halil Ağa, 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey, Afyonkarahisar’ın önde
gelenleri, zenginlerinin de yardımlarıyla yeni bir teşkilat kurmuştu. Gelen
gençler, manga ve bölüklere ayrılarak görevlerine göre taksim ediliyorlardı. Atlı olarak katılanlardan da süvari müfrezesi oluşturuluyordu. Böylece
Karakeçili Alayı’nın temeli atılmış oluyordu27. Arif Bey, daha önce kararlaştırmış olduğu biçimde Afyonkarahisar halkının yardımı ile 200 takım
normal kıyafet, aynı sayıda efe kıyafeti, Kuva-yı Milliye kalpaklı kıyafeti
temin etmişti. Bu giysiler Satılmış Ağa’nın Hanında muhafaza altına alındı. Arif Bey, Afyonkarahisar Mitingi’nden sonra kuvvetlerinin önemli bir
kısmını Afyonkarahisar ve köylerine bırakmıştı.

yaptılar. İki yüz atlı, altı yüz atlı olarak görünüyordu. Buna dahil olan at arabası, öküz
arabası, merkep, kağnının yanında, yaya olarak kadın, çocuk, genç-yaşlı insanların ellerinde
yazılmış “memleketimden defol”, “Türk esir olmaz” gibi yazılarla hükümet meydanında
yürüyüş yapmaları İngiliz işgal komutanı ve askerlerine korku veriyordu”, Muammer Kocabaş, İşgal ve Direniş (Emirdağ 1919-1921), Prestij Reklam Matbaacılık, İstanbul, Tarihsiz, s. 97.
27 Kocabaş, a. g. e., s. 96-97.
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Sonuç
20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’nın 23. Tümen Komutanı Ömer
Lütfi Bey’e vermiş olduğu talimatla kurulan Afyonkarahisar Kuva-yı Milliye Cemiyeti, yukarıda özetlemeye çalıştığımız gibi gerek İngiliz, Fransız,
İtalyan işgaline karşı gösterdiği faaliyetlerle, gerekse halkın basın yolu ile
bilinçlendirmesiyle önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Afyonkarahisar
Kuva-yı Milliye teşkilatı sadece Afyonkarahisar’daki faaliyetleriyle yetinmemiş, Kütahya, Burdur, Isparta, Konya’daki oluşumlara da gerekli
siyasi ve moral desteği vermiştir. Çıkarmış olduğu İkaz, Nasihat ve Öğüt
Gazeteleri aracılığı ile bütün Batı Cephesi’nin adeta sözcülüğünü üstlenmiş, nizamnamelerin basılıp dağıtılmasında etkin rol oynamıştır.
Bana verilen süre içinde hiç şüphesiz konunun tüm ayrıntıları ile anlatılması mümkün değildir. Ana hatları ile vermeye çalıştığım hususların
üniversitemiz ve Afyonkarahisar Valiliği’nin destekleriyle yaptığımız ve
yakında yayınlanacak olan: Milli Mücadele Dönemi’nde Afyonkarahisar
çalışmasıyla daha da detaylandırılacağını huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.
Milli Mücadele’nin başlangıcının 90. yıldönümü münasebetiyle bir kez
daha başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş
tüm Milli Mücadele kahramanlarına huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunar hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETLERİNİN CEPHE
GERİSİ FAALİYETLERİ
Doç. Dr. Hasan BABACAN*
Giriş
Milli Mücadele’nin başlamasına önayak olan hareketin ve cemiyetlerin
öncülüğünü yapan milli kuruluş, Müdafaa-i Milliye Cemiyetidir. Bu cemiyet, Balkan Savaşları’nda Osmanlı Devleti’nin uğradığı büyük yenilgiler
üzerine Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu, askeri, siyasi, sosyal ve
psikolojik çöküntü içerisinde kurulmuştu. Bu kötü günlerde Osmanlı toplumu akla gelebilecek her türlü ayrılık ve kargaşa içerisinde çalkalanmaktaydı. İşte Müdafaa-i Milliye, bu ayrılıkçı fikir ve çatışmaların üstünde,
toplumda çöküşü önleyebilecek değerler etrafında oluşan asgari müştereklerin hatırlanması düşüncesiyle ortaya çıkmıştı. Bulgarların Edirne’nin de
düşmesiyle, bütün Trakya topraklarını ele geçirmesi ve Çatalca önlerine
kadar gelmesi üzerine, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, tabii bir korunma
mekanizması ve refleksi olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 1
Şubat 1913 tarihinde kurulmuştu1.
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin fikri temelleri ve amaçları üzerine,
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından, İtilaf Devletleri’nin
yardım ve teşvikleriyle Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkması
üzerine Müdafaa-i Hukuk hareketi bütün Anadolu’da yeşermeye ve yayılmaya başladı. Bu hareket etrafında cemiyetler, kuruldukları bölgelerin
Türk yurdu olduğunu tarihi, kültürel ve coğrafi olarak ispat etmeyi amaçlıyorlardı.
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri; millî bağımsızlığa ulaşmak amacıyla
Türk Milleti’nin, vatanı düşman işgallerine karşı savunmak, memleket
topraklarının paylaşılmasını önlemek ve insan haklarını korumak gibi yüce
*

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi,
babacan@aku.edu.tr
1
Zeki Çevik, Millî Mücadele’de Müdafaa-i Hukuk’tan Halk Fırkası’na Geçiş
(1918-1923), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2002, s. 54-59.

54

HASAN BABACAN

duygularla millî uyanış ve şahlanışın fiiliyata dökülmüş ifadesidir. Bu ruhla kurulan cemiyetler kısa sürede memleketin genelinde hızla yayılarak
örgütlenmeye yönelmiş, yerine göre Kuvâ-yı Milliye, Millî Müfrezeler,
Milis Kuvvetleri gibi isimlerle gönüllü birlikler oluşturulmuştur.
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Anadolu’nun dört bir yanında kurulmuş
ve belki birbiriyle organik bağ kuramamış bile olsa, kendi içlerinde organize hareket edebiliyorlardı. Bu cemiyetlerin hareketleri ilk başlarda İstanbul’dan görülemiyordu. Anadolu’ya ayak basıncaya kadar Mustafa Kemal
Paşa da görememişti. Paşa, “İstanbul’da iken milletin bu kadar kuvvetli ve
az vakitte felaketlere karşı bu derece uyanık olduğunu tahayyül edemezdim” diyordu2.
Erzurum Kongresi ve Özellikle Sivas Kongresi’nin ardından bu cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasının ardından cemiyetler, Millî Mücadele’nin cephelerde devam ettiği günlerde, mücadelenin sonuna kadar silahlı
mücadeleye maddi manevi katkılarını sürdürmüşlerdir. Bir yandan cephede silahlı mücadele devam ederken, cemiyetler asker, silah, para ve mühimmat yardımlarında bulunurken; diğer yandan cephe gerisinde de bir
hükümet gibi davranıyor, memleket genelinde siyasi ve idari otorite boşluğunu gidermeye çalışıyorlardı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin cephe
gerisi faaliyetlerini genel hatlarıyla; asker alma, sağlık, eğitim, imar, propaganda ve bağış toplama gibi ana başlıklar altında toplamak mümkündür.
1- Asker Alma Faaliyetleri
İzmir’in işgalinin hemen ardından Yunanlıların yakın yerlerden başlayarak bölgeyi işgal etmesi üzerine, direniş amacıyla millî milis kuvvetleri
oluşmaya başlamıştı. Mondros Mütarekesi gereğince, askeri makamların
bilgisi dâhilinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin gayretleriyle bu direniş
hareketleri destekleniyordu. Düşmanla sıcak temasın sağlandığı AydınNazilli cephelerindeki kuvvetlerin takviye edilmesi için cephe gerisinden
kuvvet takviyesi için milis kuvvetlerinin toplanması ve sevki gerekiyordu.
Bu maksatla, bölgedeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri arasında ilk faaliyeti Denizli Heyet-i Milliyesinin yaptığı görülmüştür. 18 Temmuz 1919 günü
seferberlik ilan eden Denizli Heyet-i Milliyesi, 1884-1898 doğumluları

2

Zeki Çevik, Aynı eser, s. 52-53.
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silah altına çağırmıştı. Bu davete uyup gelenler, Müftü Ahmet Hulusi
Efendi tarafından dini törenle cepheye sevk ediliyordu.
Bunların yanında Demirci Mehmet Efe ve Aydın ve Havalisi Kuvâ-yı
Milliye Komutanı Hacı Şükrü’nün de milis toplanmasında çok gayret gösterdikleri görülüyordu. Demirci Mehmet Efe, 20 Temmuz 1919’da yayınladığı bir beyanname ile, 1884-1898 doğumlu efradın silah, teçhizat ve
elbiseleriyle kırk saat içinde şubelerine müracaat etmelerini istedi. Emre
uymayanların, evladını göndermeyenlerin derhal yakalanarak muhakemesiz idam edileceği, evlerinin yakılacağı da ayrıca bildiriliyordu. Aradan üç
gün geçmeden Denizli ve Tavas Heyet-i Milliyelerinin çalışmalarıyla 150200 mevcutlu bir kuvvet toplanmış, 23 Temmuzda da cepheye gönderilmişlerdi. Ayrıca, Hacı Şükrü yayınladığı beyannamede; kalbi vatan aşkıyla
çarpan ne kadar yedek subay varsa Kuvâ-yı Milliye’ye katılmalarını ve
kendilerine Osmanlı ordusunda verilen tahsisat kadar maaş verileceğini
tebliğ etmişti. Bu beyannamenin yayınlanmasından kısa süre sonra Acıpayam’dan Denizli’ye altı yedek subay ve çok sayıda efrat gelmişti, bunlar
da cepheye sevk edilmişlerdi3.
Denizli bölgesinde bunlar olurken, örneğin Isparta taraflarında da Eylül 1919’da Kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin faaliyetleri neticesinde, Askerlik şubesi başkanının da Cemiyetin yönetimine alınması üzerine,
Cemiyet Isparta ve kazalarından asker toplama, halkın elindeki silahları
teslim etmesi yönünde halka beyanname yayınlama kararı almıştır4. Yayınlanan beyannamelerin ardından, Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bölgeden asker toplamaya başlamıştır. Ayrıca ilçe Heyet-i Milliyelerine yazılan
yazılarda milli efradın toplanması ve sevkinde dikkat edilecek hususlar
tebliğ edilmişti5.

3

Nuri Köstüklü, Millî Mücadele’de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları, Atatürk
Araştırma Merkezi yay., Ankara 1999, s. 121-122.
4
Hasan Babacan, “Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Faaliyetleri ve Yazışmalarına Dair Bir Defter”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı 46, Şubat 1999, s. 177.
5
No: 164; 5.11.1335 Uluborlu, Yalvaç, Karaağaç, Eğirdir Heyet-i Milliyelerine,
Madde I- Millî efradın celp ve toplanması hususunda mevadd-ı mühimme aşağıda
gösterilmiştir.
a- Celp ve sevkleri kuva-yı hükümet ve milliye ile temin edilmekle beraber kendilerinin pek mühim ve meşru bir vazifeyi diniye ve vataniye ile mükellef olduklarını bir takım
irşat heyetleriyle Müslümanlara anlatılmalı.

56

HASAN BABACAN

Bu faaliyetlerden bir ay sonra 5 Aralıkta Demirci Mehmet Efe Isparta’ya geldi ve Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne, halkın elindeki silahların derhal toplanmasını ve 1892-1893 doğumlulardan Isparta’nın 1000,
Burdur’un 500, Tefenni’nin 200 asker toplayıp cepheye göndermesini
bildirmişti. Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, hissesine düşen 1000 asker
toplanması görevini ilçelere pay ederek derhal hazırlıklara girişti6. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti aldığı karar gereği, toplanan askerlerin her türlü
ihtiyacını karşılıyordu. Bunlar arasında, giyim kuşamı, kullanacağı silahlar, cep harçlıkları, tütün ihtiyaçları yer alıyordu. Hatta geride kalan ailelerinin geçimlerinin temini ve varsa borçlarının ödenmesi yoluna da gidiliyordu.
2- Cephelerin İkmali ve Bağış Toplanması
Cephelerde, milis kuvvetlerinin kullandıkları silahların önemli bir kısmı ordunun levazım depolarından karşılanıyordu. Bazı yerlerde valiler
Osmanlı Hükümetinden aldıkları talimatları uygulayarak bu silahların cepb- Muamelata vakıf mütekait zabitan ve zevat-ı saire ile ve heyetinizin kontrolü altında
evvela askerlik şubesi, sevk ve iaşe komisyonları teşkili her komisyona birer reis ikişer aza
miktarı kâfi yazıcı ve bir katip.
c- Muhitinizin kabiliyetine göre 309’dan aşağıya doğru üçer veya beşer senelik olarak
tedrici bir surette 1290 tevellüdüne kadar ikmal edilmeli.
d- Şubelerde alacağınız künyeleri tahkikata istinaden silâh altı defteri tanzimi hak ve
silintiden ari olarak bedel-i nakdi, tecil, mezuniyet, tebdil-i hava ile kayıtları ve hitam müddetlerinde sevkleri hizmeti muvazzafasına mukabil mukaddema bedel verenler 6 sene muafiyetten istifade edemeyeceklerinden emsaliyle muamele ifası.
e- Gerek efrat ve gerekse hayvanatı tesellüm edilecek mahallerinden musaddak sevk
defteri ve tasellüm faturaları lâzımdır.
f- Tabip raporu olmaksızın bir fert geriye bırakılmayacak silahsızlığı şube kaydıyla bârapor musaddak olsa da sû-i istimale uğramaksızın tekrar muayeneleri.
g- Heyetin etıbba tarafından musaddak muayene defteri tanzimi ve terk edilenlere heyetinizin resmi mühürü ve riyasetten musaddak vesika verilmesi.
h- Muamelât-ı umumiyenizde müsellah ve gayr-i müsellâh sınıflar muktedir yazıcı istihdamı ve şube yazıcılarının muaveneti.
ı- Efrat ve saire için şayan-ı itimat ve heyetiniz emrinde sevk memuru istihdamı, firari
ve bakaya için takip müfrezeleri teşkili, yalnız lüzumundan fazla olmaması.
k- Bedel-i nakdi emri ahir mucibince bir defaya mahsus olarak 200 liradır. Bedel için
asker alma komisyonunuz muameleli evrakını yapar parayı heyetiniz alır. Makbuzunu
vezne verir, hesabını ayrı tutarsınız.
Madde II- Mesail-i mühimmenizde jandarmanın muavenetini temin için takım kumandanlarını heyetiniz emrinde mıntıka kumandanı sıfatıyla tavzif ediniz. Bayram Kodaman-Hasan Babacan, Hafız İbrahim Demiralay’ın Hatıratı ve Isparta’da Millî Mücadele İle İlgili Belgeler, Göltaş Kültür Dizisi, Isparta 1998, s. 164-165.
6
B. Kodaman-H. Babacan, Aynı eser, s. 175; Nuri Köstüklü, Aynı eser, s. 123.
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helerdeki birliklere aktarılmasına engel oldukları da görülüyordu. Bu arada
halkın elindeki silahlar da toplanarak cepheye gönderiliyordu. Isparta örneğinde olduğu gibi, bazı durumlarda da işgal kuvvetlerinden silah alma
yoluna gidildiği de oluyordu. Elimizde İtalyanlardan silah satın alındığına
dair kesin bilgiler olmamasına rağmen, bu konuda görüşmeler yapmak ve
gerekirse satın almak amacıyla Antalya’ya İtalyanlarla görüşmeler yapmak
için temsilcilerin gönderildiği bilinmektedir7.
Silah ve teçhizat yardımlarının yanında, yiyecek giyecek ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması için de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin faaliyetlerde bulunduğu görülüyordu. Örneğin Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,
1919 yılı Ekim ayı başlarından itibaren köy ve nahiyelerden tahsil edilmek
üzere erzak ve para toplanması görevini dağıttı. Yapılan bu görev dağıtımının hukuki dayanağı olarak da, Alaşehir Kongresi’nin 7. maddesi gösteriliyordu. Bu maddede “Yunanlılara karşı hareket devam ettikçe millî seferberlik umumî olup, herkes hizmet-i vataniye ile mükelleftir” deniyordu.
Buna istinaden, Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından nahiye ve
ilçe milli heyetlerinden de bir iki kişinin bulunduğu heyetler oluşturularak
köyler dolaşılmış, her şahsın mali kudreti göz önüne alınarak yardımlar
ayni ve nakdi olarak tahsil ediliyordu8.
Özellikle Nazilli Cephesine iç kesimlerden toplanan ve gönderilen yardımlar erzak ve para yardımı şeklinde idi. Toplanan yiyecek maddeleri
arasında buğday, patates, arpa, fasulye, soğan, sadeyağ yer almaktaydı.
Ayrıca çadır, elbise, çorap gibi malzemenin de tedarik edilerek cepheye
gönderildiği görülmekteydi9.
Cephenin ikmal masraflarının artması, halkın da ekonomik gücünün
kısıtlı olması sebebiyle yeni para kaynaklarının bulunması gerekiyordu.
Bunun için Nazilli Heyet-i Milliyesi, her vilayetin kendi şartlarına göre
şehirlerine giren ve çıkan ticari mallardan oktruva vergisi tahsil etmesinin
uygun olacağı kararına vardı ve bu konuda özellikle Batı Anadolu’daki
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine gerekli emirler verilmişti. Bu verginin
tahsiline başlandıktan sonra cemiyetlerin gelirlerinin önemli ölçüde arttığı
görülmeye başlandı. Daha sonraki günlerde Maliye Vekâleti bu verginin
7

Nuri Köstüklü, Aynı eser, s. 133.
B. Kodaman-H. Babacan, Aynı eser, s. 64-70; Nuri Köstüklü, Aynı eser, s. 131.
9
B. Kodaman-H. Babacan, Aynı eser, s. 201.
8
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kaldırıldığını bildirdiyse de Isparta örneğinde olduğu gibi bazı yerlerde bu
uygulamanın devam ettiği görülüyordu10.
3- Sağlık Hizmetleri
Özellikle Batı Anadolu’da Yunanlılarla oluşturulan cephelerde meydana gelen çarpışmalarda yaralı ve hasta olanlar için öncelikle mevcut hastaneler hizmet veriyordu. Artık Nazilli ve Denizli’de bulunan hastaneler
yetersiz kalmaya başlamıştı. Çarpışmaların yoğun olduğu dönemlerde Refet Bey İstanbul’a giderek Kızılay’dan bu konuda yardım istedi. Kızılay
İstanbul’dan Nazilli’ye bir seyyar hastane göndermişti. Bu hastane büyük
hizmetlerde bulunuyordu. Nazilli’nin düşman eline geçmesinin ardından
bu seyyar Kızılay hastanesi Isparta’ya nakledilmek zorunda kaldı.
Ali İhsan (Sabis) Paşa’nın Aydın ve Uşak cephelerine atanmasının ardından bu bölgelerdeki çarpışmalarda yaralanan askerler için Isparta’da
2000 yataklı bir hastane yapılması kararlaştırılmıştı. Bu kadar yatak kapasitesini barındıracak mevcut bina bulunmadığı için, Çayboyu mevkiinde,
1914 depreminden zarar görmemiş ve Rumların boşalttığı bir kısım evlere
el konulmuş ve hastane olarak tefriş edilmişti. Halkın gayretleriyle de hastanenin ihtiyaçları en kısa zamanda karşılanıyor, yeni binalar tedarik edilmeye çalışılıyordu. Hastaneye gelen hastaların ve onlara hizmet eden hademelerin elbiseleri de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin imkânlarıyla karşılanmaya çalışılıyordu. Yaralı ve müstahdemlerin çarşaf, don, gömlek, yastık yüzü gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli olan Amerikan bezinin
temin edilmesi için Isparta, Burdur ve Denizli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri faaliyetlerde bulunmaktaydı11.
Nazilli’nin düşman eline düşmesinden sonra Kızılay Hastanesi’nin de
Isparta’ya nakli gündeme gelince, hastane heyeti 500 yataklık bir bina
talebinde bulunmuştu12. Bu talebi karşılayacak bir bina bulunmadığı için
mecburen hükümet konağı boşaltılarak bütün ihtiyaçları karşılanarak
1 Ocak 1922’de resmî açılışı yapılmıştı. Açılışa katılanlar arasında burada
10

Hasan Babacan, “Milli Mücadelenin Gelir Kaynaklarından Oktruva Vergisi ve Isparta Örneği”, Arayışlar, Yıl: 1, Sayı: 1, Isparta 1999, s. 113-122; Nuri Köstüklü, Aynı eser,
s. 141-142.
11
Hasan Babacan, Aynı makale, s. 219.
12
Böcüzade Süleyman Sami, Kuruluşundan Bugüne Kadar Isparta Tarihi, İstanbul
1983, s. 386; Nuri Köstüklü, Aynı eser, s. 149-151.
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görev de yapan, Halide Edip ve Doktor Mim Kemal (Öke) Bey de vardı.
Mim Kemal Bey’den başka, hastanede yedi doktor daha görev yapıyordu.
Başta Mim Kemal Bey olmak üzere burada görev yapan doktorlar, yaralıların tedavisi konusunda insanüstü gayretler sarf ediyorlardı.
4- Eğitim Hizmetleri
Cephelerde düşmanla silahlı çatışmalar devam ederken, cephe gerisinde de cehaletle mücadelenin devam etmesi gerekiyordu. Bunun için de
eğitim alanında hiçbir idari ve ekonomik boşluğa meydan verilmemeye
çalışılıyordu. Öteden beri devam eden eğitim programları uygulanmaya
devam ediliyordu. Programın eksik ve yetersiz görülen kısımlarının değiştirilmesi amacıyla müfettiş getirtilerek gerekli tedbirlerin alınmasına gayret
ediliyordu13.
Osmanlı Devletinin savaş sonrası durumu sebebiyle uzun müddettir
birçok devlet memurunda olduğu gibi öğretmenlerin de maaşlarının verilemediği biliniyordu. Eğitim öğretimin aksamaması için örneğin, Isparta
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin, öğretmenlerin maaşlarının aksatılmadan
ödenmesi için gerekli tedbirleri alma yoluna gittiği görülüyordu14. Öğretmenlerin seyahat ve şehir dışındaki işlerini takip edebilmek için de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden izin almak gerektiği kararına varılmıştı15. Bu
bakımdan da Cemiyetin eğitimin yönetimini de üstlendiğini söylemek
mümkündür.
5- İmar Faaliyetleri
Öte yandan, cephede düşmana karşı mücadele için her türlü malzeme
ve teçhizat için hazırlıklar yapılırken, eğitim öğretimin de devam etmesi
için mevcut okulların tamir edilmesi, bakıma muhtaç binaların da tamiri
yoluna gidildiği görülüyordu. Okullarda öğrencilerin ihtiyacı ve temizliği
için suyollarının tamiri için de ödenekler ayrıldığı ve işlerin en kısa zamanda tamamlanmaya çalışıldığı görülmekteydi16.

13

Hasan Babacan, Aynı makale, s. 179.
Hasan Babacan, Aynı makale, s. 177.
15
Hasan Babacan, Aynı makale, s. 184.
16
Hasan Babacan, Aynı makale, s. 203.
14
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Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin cephe gerisi faaliyeti olarak, yarım
kalmış camilerin inşaatlarının tamamlanması veya bakımlarının yapılması
için tahsisat ayrılması gibi konularla da ilgilendiği dikkat çekmekteydi17.
6- Diğer Faaliyetler
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin asayiş ve sosyal düzen konusunda
oluşan ve oluşabilecek otorite boşluğunu gidermek amacıyla bir takım
tedbirler de alma gayretinde olduklarını görüyoruz. Örneğin, Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, toplumda asayişin bozulmaması için, rakı, kumar
ve fuhşiyatın kesinlikle yasak olduğu ve buna uymayanların ağır şekilde
cezalandırılacağı yönünde beyannameler yayınlayarak şehir merkezi ve
ilçelerde halka dağıtılması kararı almıştı18.
Hatta, şehirlerde ve ilçelerde sarhoş dolaşarak, halkı rahatsız eden bazı
kimselerin tespiti üzerine, millî haysiyet ve onurumuzu lekeleyecek bu tür
davranışları yapanların derhal mahkemeye sevk edilmelerinin sağlandığı
ve çeşitli cezalara çarptırıldığı tespit edilmektedir. Öte yandan, Isparta’da
faaliyet gösteren bir kısım hayat kadınlarının derhal şehir dışına çıkarılmaları yönünde de tedbirler alındığı görülmektedir19.
Sonuç
Yunanlıların İzmir’e çıkışına müteakip Türk milletinin gösterdiği toplumsal refleks gereği kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, yukarıda
değindiğimiz gibi özellikle Batı Anadolu’da cephenin açılması ve mücadelenin resmen başlamasıyla, bu hareketi yönetmeye başlamıştır. Bir yandan
cephenin ihtiyaçlarını temin ederken öte yandan, Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesinden kaynaklanan otorite boşluğunu kapatma gayreti içinde
de olmuşlardır. Diğer bir deyişle, kuruldukları bölgelerde bir hükümet gibi
davranmışlar, askeri, siyasi, idari, adli pek çok konuda bağımsız karar alma cesaretini göstermişlerdir. Yeri geldiğinde vergi ihdas ederek bunları
toplamış, bazen suçluları cezalandırmış, asker almış, milletin geleceğini
ilgilendiren eğitim konusunda kararlar alarak uygulamaktan çekinmemişlerdir. Cephede milis kuvvetlerimiz veya ordumuz düşmanla mücadele
ederken, cephe gerisinde Cemiyetler bölgesel hükümetler şeklinde faali17

Hasan Babacan, Aynı makale, s. 191 ve 205.
Hasan Babacan, Aynı makale, s. 177.
19
Hasan Babacan, Aynı makale, s. 203.
18
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yetlerini yürütüyorlar, toplumun bilinçlendirilmesi, millî duygularının
ayakta tutulması için propaganda faaliyetlerinden de gergi durmuyorlardı.

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SAMSUN’A
HAREKETİ VE MÜFETTİŞLİK BÖLGESİNDEKİ
FAALİYETLERİ
Dr. Zekeriya TÜRKMEN*
GİRİŞ
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti’ni her bakımdan eli kolu bağlı mecalsiz bir durumda bırakmıştı. Mondros Ateşkes Antlaşmasının bunalımlı atmosferindeki gelişmeler dikkate alındığında, 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’da başlayan ve
19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da sonuçlanan yolculuk, Türk Milleti
için önemli bir dönüm noktası, aynı zamanda yeni bir devrin de başlangıcı
olmuştur.
Mustafa Kemal Paşa, bu tarihte IX. (III) Ordu Kıtaları Müfettişliği görev ve yetkileriyle Samsun’a çıkmış; Türk milletinin içinde bulunduğu
büyük sıkıntı ve yoksulluklara rağmen, Büyük Nutuk’unda da belirttiği
üzere Türk Milletine güvenerek azimle Türk İstiklal Mücadelesini başlatmıştır. Bu mücadele, aynı zamanda yeni devletin doğum sancılarını da
beraberinde getirmiştir. Nasıl ki, şafak vakti her zaman aydınlığın müjdecisi olmuşsa, 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde başlatılan
Millî Mücadele hareketi de yeni devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin şafağı olmuştur2.
A. Mustafa Kemal Paşa’nın IX.Ordu (III.Ordu) Müfettişliğine
Atanması ve Bunu Takip Eden Dönemde Meydana Gelen Gelişmeler
13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa, işgal
güçlerinin başkent İstanbul’da yarattıkları olumsuz hava içinde bir dizi
1 Öğ. Alb., Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE), Askeri Tarih Etüt
Merkezi (ATEM) Bşk.lığı, TSK Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Gensek.
zturkmenbeyi@gmail.com
2 Bilgi için bk., Zekeriya Türkmen, Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve
Yeniden Yapılanması (1918-1920), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2001, s. 121 vd.;
ayrıca tarafımızdan hazırlanmış olan bir başka eser için bk., Yeni Devletin Şafağında
Mustafa Kemal (Ekim 1918 - Ocak 1920), Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yay.,
Ankara 2002, s. 57 vdd.
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faaliyette bulundu. O, Nutuk adlı eserinde, asıl amacını, Osmanlı Devleti’nin o sırada içinde bulunduğu şartları kısaca açıkladıktan sonra, “Tek
karar vardı o da milli egemenliğe dayalı, tam bağımsız bir Türk devleti
kurmaktı” diye belirtir3.
Mütareke Dönemi’nin kargaşa ortamında devlet merkezinden taşraya
gönderilen ve içlerinde Osmanlı şehzadelerinin de yer aldığı Nasihat
Hey'etleri, Anadolu ve Rumeli'nin muhtelif yerlerini dolaşmış olmalarına
rağmen, bu seyahatler, ülke içinde huzurun sağlanması konusunda beklenen sonucu vermedi4. Nasihat Hey'etlerinin seyahatleri esnasında halkın
saltanata bağlılığı yapılan gösterişli törenlerle gezilen şehir, kasaba ve
köylerde sık sık tekrarlandı. Mondros Ateşkes Antlaşması kararları gereği
orduların lağvedilmesi girişimleri; kuruluş, kadro ve teşkilat yapısının
yeniden düzenlenmesi gereğini ortaya çıkardı. Anadolu'da ve Trakya'da
toplanan 9 kolordu ve bunlara bağlı 20 tümenden ibaret olan ordu, yeniden
bir düzenlemeye tabi tutuldu. Harbiye Nezareti ile Erkân-ı Harbiye Riyaseti, bu sırada İstanbul'da toplanmış bulunan genç ve yetenekli komutanların
Anadolu'da etkin görevlere atanmasını sağlayarak buralarda asayişin yeniden sağlanabileceğini düşündü. Anadolu ve Trakya'da bulunan kolorduların başına Kâzım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, (Sakallı) Nurettin Paşa,
Yusuf İzzet Paşa, Refet Bey, Selahattin Adil Bey, Kâzım (Özalp) Bey,
Şefik (Aker) Bey, Cafer Tayyar Paşa vb. gibi önde gelen komutanlar atandı. Ancak divan-ı harp üyelikleri ve başkanlıklarına İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı olanların veya çeşitli nedenlerle İttihat ve Terakki döneminde ordudan tasfiye edilenlerin getirilmesine dikkat edildi5. İşte bu sırada
3 O yine Nutuk’da İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğü ve Samsun’a ayak basar
basmaz uygulamaya başladıkları kararı şöyle açıklar: “Temel ilke, Türk milletinin onurlu,
saygın bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir.” Bk.,
Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, Ankara 1987, (MEB. Yay.), s. 8.
4 Geniş bilgi için bk. Mevlüt Bozdemir, Hey'et-i Nasiha: Anadolu ve Rumeli Nasihat Hey'etleri, İzmir 1992.
5 Damat Ferid Paşa kabinesi işbaşına gelir gelmez ilk iş olarak 8 Mart 1335 (1919) tarihli bir kararname ile Divan-ı Harb-i Örfî kurulmasına karar verdi. Bk. TV., nr: 3493, 11
Mart 1335 ; Düstûr, II. Tertip, c.XI, Dersaadet 1332, s. 135 ; Ali Fuat Türkgeldi, Görüp
İşittiklerim, s. 198 ; Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s.
177. Bu divan-ı harplerde ele alınan en önemli konu ise Ermeni ve Rum tehciri idi. Bk.
BOA.MVM., nr: 214, s. 120 ; Türkgeldi, Aynı eser, s. 198-199. Nitekim divan-ı harplerde
İTC. mensuplarının çoğunluğu suçlu bulundu ve Bekirağa bölüğüne hapsedildiler. Bk.
Türkgeldi, Aynı eser, s. 199; Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, (Yay.Hz.
Samih Nafiz Tansu), İstanbul 1964, s. 202-203; Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam,
(Yay.Hz. Cemal Kutay), İstanbul 1980, s. 278; Sebilürreşad, c.XVI, Sy: 396-397, s . 80 ;
Mithat Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul 1979, s. 126 . Divan-ı harplerin
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ordu müfettişliklerinin yeniden teşkili gündeme getirildi. Bu yeni yapılanma orduların lağvedilmesi ile görevlerinden alınarak İstanbul'da toplanmış
olan üst rütbeli komutanların yeniden aktif vazifeye atılmaları için hazırlanmış büyük bir fırsat olarak da telakki edilebilir. Şakir Paşa'dan sonra
Harbiye Nezaretine getirilen Şevket Turgut Paşa, Cevat (Çobanlı) Paşa ve
Fevzi (Çakmak) Paşa -Anadolu'nun mütarekeden sonra mutlaka düşmanlar
tarafından işgal edileceği görüşünden hareketle- vatanın kurtarılmasına
yönelik olarak 1919 yılı Nisan ayı içerisinde İstanbul'da yaptıkları gizli
toplantılarda, hal çareleri aramaya koyulmuşlardı6. Bunların yaptıkları
müzakerelerde geçen konuları şu şekilde sıralamak mümkündür:
1-)Yapılan çalışmaların sonunda kararlaştırılmış olan üç ordu müfettişliğinin bir an evvel teşkili ile ordunun emir ve kumandasının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
2-) Mümkün olduğu kadar çok miktarda silah, cephane, mühimmât ve
diğer malzemenin Anadolu’daki muhtelif depolarda toplatılarak İtilaf devletlerine teslim edilmemesi vatanî bir vazifedir.
3-) İstanbul'daki hükûmet, İngiliz İşgal kuvvetlerinin elinde esir olduğundan buradan (İstanbul) verilen/verilecek emirlerin -icra ediliyormuş
gibi gösterilerek- icra edilmemesi, Anadolu’da "millî bir idare vücuda
getirilmesi" gerekli görülmektedir.
4-) Millî galeyandan istifade edilerek, kuva-yı milliye teşkili ve millî
iradenin buna dayandırılması gerekmektedir.
üyelerinin tamamına yakını İTC düşman olan veya sempati duymayan eski paşalardı. Bir
kısmı da ittihatçılar tarafından ordudan tasfiye edilmişlerdi. Divan-ı harplerin üyelerinin
listesi için bk. TV., nr: 3503, 23 Mart 1335, nr: 3519, 29 Nisan 1335 ; İTC üyelerinin yargılanmaları konusunda basında çıkan haberler için bk. İkdam, nr: 7995, 13 Mayıs 1335 ;
Fahrettin Kırzıoğlu, Ziya Gökalp, Malta Konferansları, Ankara 1985, s. 15-18. Öte yandan, mülkî makamlara yapılan atamalarda ise, sahasında yeterli devlet adamı kıtlığından
dolayı -particilik yapmamış, tehcir olayına karışmamış olan- İTC. hükûmetleri döneminde
hizmette bulunmuş olan bir çok yöneticilere de vazife verilmiştir. Bununla beraber görev
verilirken şahsın kuva-yı milliye ile ilgisinin olmaması, ya da ona karşı olması tercih ediliyordu. Nitekim, Yunan işgal olaylarından sonraki dönemde kuva-yı milliyeci sayılanların
görevden alınması olayları ile sık sık karşılaşmak mümkündür. Mesela Nurettin Paşa, bu
sırada 17. Kolordu Komutanlığına getirilmişti. Bk. TV., nr: 3452, 23 Ocak 1335; nr: 3470,
12 Şubat 1335.
6 Bu görüşmelerin 1919 yılı Nisan ayında sık sık tekrar edildiği anlaşılmaktadır. Zaten
bu ayda ordu müfettişliklerinin kurulduğu da anlaşılmaktadır. Bk. Gn.Kur. ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 83; Öte yandan Süleyman Külçe ise bu misakın 15 Mayıs 1919
tarihinde gerçekleştiğini yazar. Bk., Aynı eser, s. 108; halbuki Külçe'nin verdiği tarih oldukça geçtir. Bu tarihte her şey bitmiş olup ordu müfettişleri bilfiil vazifeye başlamışlardı.
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5-) Bundan böyle mutlak müdafaada kalınmayarak, saldırgan düşmanlarımız üzerine karşı taarruza geçilmesi lâzımdır7.
Tarihe "Üçler Misâkı" (Üçlerin antlaşması) adıyla geçen ve Kavaklı
Mustafa Fevzi (Çakmak) Paşa tarafından Harbiye Nezaretine sunulan gerekçeli rapor, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'nde uzun münakaşalara
sebep olduktan sonra tasdik edilmiştir8. Harbiye Nazırı Şakir Paşa, işgal
orduları komutanlığının fazla dikkatlerini çekmeden bu teşkilatın yapılması yolunda emirler verdi9; 1919 yılı Nisan ayının sonlarına doğru gerçekleştirilen bu teşkilatlanma Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti tarafından
da kabul edildi. 30 Nisan 1919 tarihinde de Harbiye Nezaretinin tasdikinden geçti. Aynı tarihte Padişahın da, müfettişlik teşkilatına dair iradesi
yayımlandı10. Buna göre irade hükümlerinin yürütülmesiyle ilgili görev
Harbiye Nezaretine verilmişti. Harbiye Nazırı Şakir Paşa, hazırladığı talimatnameleri 6-7 Mayıs 1919'da ordu müfettişlerine tebliğ etti11. Ayrıca
sadarete de bilgi vererek gerekli yerlere durumu bildirmesini istedi12. Konu, hükûmetin 17 Mayıs 1919 tarihli toplantısında yeniden müzakere edildi ve gereken yerlere talimat yazılması kararlaştırıldı13. Ertesi gün Dahiliye Nezareti ile Harbiye Nezaretine bilgi verildi14. Böylece müfettişlik teşkilatı resmen kurulmuş oldu. Buna göre, I.Ordu Müfettişliğinin merkezi
İstanbul olup başına Kavaklı Mustafa Fevzi (Çakmak) Paşa; Yıldırım Orduları (daha sonra II.Ordu) Müfettişliğinin merkezi Konya şehri olup başına Mersinli Cemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Kıt'aatı (daha sonra III.Ordu)
Müfettişliğinin merkezinin Erzurum şehri olup başına da Mustafa Kemal
Paşa'nın atanması kararlaştırıldı15. Ayrıca, Rumeli Kıt'aatı Askeriyesi Müfettişliği'nin teşkili ve başına (Sakallı) Nurettin Paşa'nın tayin edilmesi
7

Süleyman Külçe, Aynı eser, s. 108.
Ertürk, Millî Mücadele Senelerinde Teşkilat-ı Mahsusa, Daktilo metin,
ATASE Başkanlığı Kütüphanesi, s. 89 vd.
9 Süleyman Külçe, Mareşal Fevzi Çakmak, (ikinci baskı), İstanbul 1958, s. 106.
10 BOA. DUİT, nr: 68/11, 30 Nisan 1335.
11 Gn.Kur. ATASE Arşivi nr:1-1, Kls:11, Ds:164, F:83; BOA. BEO., Harbiye Giden
nr: 342984; 343173; ayrıca bk. Atatürk'le İlgili Arşiv Belgeleri, (Yay. Hz. Başbakanlık
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı), Ankara 1982, s.22-24, belge nr: 20-21.
12 BOA. BEO., Harbiye Giden nr: 342984; ayrıca bk., Atatürk'le İlgili Arşiv Belgeleri, s. 24, belge nr: 22.
13 BOA. MVM., nr: 215, 17 Mayıs 1335, s. 115. Bu konu bir müddet sonra yeniden
hükûmet tarafından görüşüldü. Bk. BOA. MVM., nr: 215, 28 Mayıs 1335, s. 133.
14 BOA.BEO., Harbiye Giden nr: 342984; ayrıca bk. Atatürk'le İlgili Arşiv Belgeleri, s. 25, belge nr: 23-24.
15 BOA. BEO., Harbiye Giden nr: 343173 ; ayrıca bk. T.S.K.Tar., c.III/6-1, s. 233.
8 Hüsamettin
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karara bağlandı16. Yapılan bu son düzenleme ile Diyarbakır, Urfa ve Mardin taraflarında konuşlandırılmış bulunan 13. Kolordu, müstakil olarak
Harbiye Nezaretine bağlı olmak üzere teşkilatlandırılıp, geri kalan sekiz
kolordu ise I., Yıldırım (II.Ordu) ve Dokuzuncu Ordu (III. Ordu) müfettişliği adı ile kurulmuş olan üç müfettişliğe taksim edilmiş oldu17. Müfettişliklere verilen talimatnamede görevler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1-) Müşterek Vazifeler:
a-) Mıntıkalarında dahilî güvenliğin iade ve istikrarı, asayişsizlik
sebeplerinin araştırılarak tespit edilmesi,
b-) Mıntıkalarında ötede beride bulunan silah, cephane ve sairenin
bir an evvel toplatılarak münasip depolarda muhafaza altına alınması,
2-) Müfettişlik ve kolorduların, yukarıda sıralanan vazifeleri gerçekleştirmek, uygulamak için verecekleri her türlü talimatı, mıntıkalarında
bulunan vilayetlerle mutasarrıflıklar doğrudan doğruya yerine getireceklerdir.
3-) Müfettişlikler ve kolordular kendi mıntıkaları civarındaki asayişin sağlanması vesair işler için doğrudan doğruya civar kolordu ve müfettişliklerle koordineli olarak vazife icrası için muhabere edeceklerdir.
4-) Müfettişlik emrinde bulunan kolordular harekât ve asayiş hususlarında doğrudan doğruya müfettişlikle irtibat halinde bulunurken, yazışma ve personel işleri ile olsun, silah ve teçhizat ikmali konularında olsun eskiden olduğu gibi Harbiye Nezareti ile muhabere etmek mecburiyetinde idi. Fırka veya mıntıka komutanlığı veya özel bir göreve tayin edilecek subayların tayin veya yer değiştirmeleri müfettişliğin onayı ve talebiyle gerçekleştirilecekti. Bununla beraber, diğer hususlarda lüzum ve menfaate göre müfettişliklerin verdikleri talimatı kolordu komutanları aynen
uygulamaya koyacaklardı. Öte yandan mıntıka komutanları, subayların
tayin ve yer değiştirmelerinden de yetkili kılınmışlardı18.
Osmanlı Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti tarafından, yukarıda görev ve yetkileri izah edilmeye çalışılan müfettişlik teşkilâtının kurulmasıyla, Osmanlı ordusu, görünüşte “seferî kadro düzeninden hazerî (barış)
kadro” teşkilâtına geri dönmüş oluyordu. Mütareke hükümleri gereği lağ16

Yeni Gazete nr: 175 / 1739, 26 Mayıs 1335.
Gn.Kur. ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 44.
18 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 44-2.
17
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vedilen ordu komutanlıklarının yerini alan ordu müfettişlikleri, talim ve
terbiye ile uğraştıkları gibi, ötede beride dağınık halde bulunan silah, cephane ve teçhizatı depolarda toplatarak koruma altına alacaklardı. Bu arada
bölgelerinde huzuru bozacak her türlü harekete engel olup güven ortamını
sağlayacaklardı. Nitekim, ilk bakışta sanki mütareke hükümlerini uygulamak için kurulmuş teşekküller olarak göze çarpan ordu müfettişlikleri,
icraatlarına ve başlarındaki görevli kişilerin tavır ve hareketlerine bakılırsa
memleket menfaatine kurulmuş bulunan olağanüstü devrin en önemli teşekkülleri olduğu göze çarpar. Ordu Müfettişliklerine, o sırada Osmanlı
Genelkurmayının en başarılı komutanları atandı19. Bu kişiler, İttihatçılık
şüphesinden uzak olduklarından şimdilik hükûmet nazarında da en seçkin
ve güvenilir komutanlar arasında yer alıyordu. Kuruluş amacı yukarıda
izah edilen maddelerdeki gibi olmuş olsa da, müfettişliklere atanan komutanların İtilaf Devletleri lehine bir tavır sergilenmesi mümkün değildi.
Diğer taraftan, Osmanlı Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinin barış
kadrosu esasına dayanarak teşkil ettiği bu yeni düzenlemeler, İtilaf Devletleri temsilcilikleri tarafından da sakıncalı bulunmamıştı20.
Aslında ordu müfettişlikleri, hazerî (barış dönemi) kadrodan ziyade bir
tür seferî (savaş hali) ordu kadrosu hüviyetinde idi. Bu durumu, müfettişliklerin kuruluş günlerinde verilen emir ve talimatnameler de büyük ölçüde
doğrulamaktadır. Nitekim, Harbiye Nezareti, 30 Nisan 1919 tarihinde
Şakir Paşa'nın imzası ve "gizli" kaydıyla Ordu Müfettişlikleri ve Kolordulara gönderdiği emirde, ordunun seferber durumda olduğunu açıklamıştı.
Bu arada seferberlik zamanında olduğu gibi, askerî faaliyetlerin aksatılmadan yürütülmesi isteniyordu. Verilen bu emre göre, her ne kadar mütareke
imzalanmış olsa da, "harp hali" hâlâ devam ettiğinden, istihbarat konusunda aksamalara meydan bırakılmaması isteniyordu. Askeri strateji uzmanlarına göre, bir ordunun savaşı kazanabilmesi için öncelikle psikolojik harbi
başarması gerekmektedir. Bu görüşten hareketle Harbiye Nezareti ve Er19

Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 8'de Padişahın, komutanlara hitaben;
"...Sizin gibi mert ve cesur, güvenilir komutanlara malik bir millet elbet yok olmaz!" dediğini belirtir.
20 Bilahare Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinin yaptığı açıklamalardan anlaşıldığına göre, ordu aslında seferi kadro yani savaş hali kadro esasına dayandırılmak isteniyordu. Fakat bu sırada Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, İtilaf Devletlerini ürkütmemek
için hazerî kadro esasını gündemde canlı tutmayı bir yerde politika gereği uygun buluyorlardı. Nitekim İngiliz İşgal Orduları Komutanlığı, bu sırada gerek hükûmet üzerinde olsun
gerekse Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti üzerinde psikolojik bir baskı uygulamakta idi.
Bu konu dönemin belgelerinde sık sık işlenmektedir. Bilgi için bk., Gn. Kur. ATASE
Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 17.
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kân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti de bu kritik dönemde istihbarat konusuna gereken önemi vermeyi kendine ilke edindi. Bunun için gerek hudutlarda, gerekse memleket içerisinde bulunan ecnebi hükûmet ve orduları
hakkında elde edilecek olan her türlü bilgi ve belgeler muntazam bir şekilde ve "gayet gizli" kaydıyla Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti İstihbarat Dairesine gönderilmesi isteniyordu. Harbiye Nezareti, istihbarat konusunda çalışmalar yapılırken, nelere dikkat edilmesi gerektiğini de izah
etmekte idi: Bu açıklamaya göre, genel olarak Türklüğün leh ve aleyhindeki siyasî fikir ve cereyanlar, komşu ülkelerdeki siyasî değişiklikler, askerî birliklerin durumları ve miktarları, hudut komşularımızın silahlı kuvvetlerinin genel durumu, memleket dahilinde bulunan işgalci düşman birliklerinin tavır ve hareketleri yalnızca ordu müfettişlikleri ve müstakil
13.Kolordu Komutanlığı aracılığı ile üst makamlara -Harbiye Nezareti ile
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti- bilgi verilecekti21. Böylece Ordu
Müfettişlerinin en önemli vazifelerinden birisi, istihbarat faaliyetlerini
aksatmadan yürütmek şeklinde tespit edilmişti. Harbiye Nezareti, istihbarata ait bilgi toplama ve istihbarata karşı koyma konusunda çok hassas
davranarak titiz bir çalışma sergilenmesini istiyor; ülkenin bu kritik devrede en çok birlik ve beraberliğe muhtaç olduğunun hatırdan uzak tutulmaması gerektiğini anlatıyordu. Müfettişlerin, bu bilgi toplama işleminde en
büyük yardımcılarının vali, mutasarrıf ve Kolordu Komutanları olduğu
anlaşılmaktadır22. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi bulunan Cevat Paşa
ise, İzmir işgalini takip eden günlerde Ordu Müfettişliklerine gönderdiği
emirde, çok nazik bir dönemde bulunulduğunu ifade ederek Ordu Müfettişlerinin görevlerine daha sıkı bir şekilde sarılmalarını öğütlemekte idi23.
Görevlerinin bilincinde olan müfettişler de, mıntıkalarındaki askerî birlik
ve kıt'aların genel durumlarını inceden inceye denetleyerek, aksaklıkların
mümkün olduğunca kısa sürede giderilmesine çalışmakta idiler24. Ordu
Müfettişlikleri ayrıca görev bölgelerindeki siyasî ve askerî gelişmeleri
telgraflarla birbirlerine aktararak, koordineli bir şekilde hareket etmeğe
gayret gösteriyorlardı25.
21
22

Gn.Kur.ATASE Arşivi: 4-8065, Kls: 239, Ds: 20, F: 12.
Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 14, 14-1; BOA.DH.ŞFR., nr: 99 /

137.
23

Gn.Kur.ATASE Arşivi: 4-8065, Kls: 239, Ds: 20, F: 21-2.
BOA.DH.ŞFR., nr: 99 / 55.
25 Ahmet Cevat Emre, İki Neslin Tarihi, İstanbul 1960, s. 236; Özellikle İzmir'in işgalinden sonra, Ordu Müfettişlikleri ile Kolordular arasındaki muhaberede büyük ölçüde bir
artış oldu. Bu sırada II.Ordu Müfettişi Mersinli Cemal Paşa ile devamlı temas halinde
bulunan III.Ordu Müfettişi M.Kemal Paşa, memleketin Yunan istilasından nasıl kurtarıla24

70

ZEKERİYA TÜRKMEN

Bu arada, ordu müfettişlerinin zaman zaman kendilerine verilen talimatın dışına çıktıkları da oluyordu26. Bilhassa Yunan işgal olaylarının
başlamasını takip eden dönemde, millî heyecanın canlı tutulması ve heyecanlı tezahüratlarla milletin sesinin duyurulması yolunda büyük gayret sarf
etmekte idiler. Bir yerde sükûneti sağlamakla vazifelendirilmiş olan müfettişlikler, millî heyecanın ağır basması sonucu İtilaf Devletlerine karşı halkı
kendi saflarına çekerek önemli bir cephe oluşturmaya gayret ediyorlardı27.
Mütareke Döneminde kurulan ordu müfettişlikleri içerisinde şüphesiz
en önemlisi IX.Ordu (III.Ordu) Müfettişliği idi. Bu müfettişlik gerek ordunun yeniden teşkilâtlanması meselesinde, gerekse ülkenin kurtarılmasında
büyük rol oynayacak olan Mustafa Kemal Paşa’nın uhdesinde bulunmasından dolayı önemli idi28.
B. Mustafa Kemal Paşa’nın Mütareke Döneminde İstanbul'daki
Faaliyetleri
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra, Adana'dan hareketle 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa, 1919 yılı Mayıs
ayına kadar geçen 5-6 aylık süre içinde çeşitli temaslarda bulundu.
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki faaliyetlerinde esas olarak hükûmet
kurmak, olmazsa kurulacak hükûmete Harbiye Nazırı olmak, ya da mebus
olarak meclise girmek arzusunda idi. O, bu faaliyetleri sırasında ayrıca
İttihat ve Terakki Cemiyeti yetkilileri ile yakınlaşmayı, Meclis-i Meb'usân
eski reisi Ahmet Rıza Bey'le temas kurmayı düşündüğü gibi, dönemin
önde gelen asker-devlet adamlarından Ahmet İzzet Paşa ile de temasa
geçmek niyetinde idi29. Mustafa Kemal'in bu düşüncelerini uygulamaya
koyması mümkün olmadı. Bu dönemdeki faaliyetlerini bilahare Falih Rıfcağı yolunda fikir teatisinde bulunduktan sonra, Konya'da bir "Vatan Ordusu"'nun teşkiliyle
mukavemetin sürdürülmesinden söz ediyordu. Geniş bilgi için bk., Gn.Kur. ATASE Arşivi nr: 4-8065, Kls: 239, Ds: 20, F: 29.
26 EHUR'un yaptığı açıklamalara göre bu sırada ordu seferî kadro esasına göre düzenlenmek isteniyordu. Bk., Gn.Kur.ATASE Arşivi:1-1, Kls: 11, Ds: 164, F:17; öte yandan
hükûmetin müfettişlik teşkilâtını bir hazerî kadro olarak göstermesinin amacı belki de İtilaf
Devletleri'nin özellikle bu sırada İngiltere'nin dikkatini çekmeme düşüncesinden kaynaklanıyordu.
27 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 4-8065, Kls: 239, Ds: 20, F: 31, 32, 34.
28
Ordu müfettişlik teşkilatı hakkında geniş bilgi için bk., Zekeriya Türkmen, Aynı
eser, s. 102-112.
29 Sina Akşin, İstanbul Hükûmetleri ve Milli Mücadele, İstanbul 1983, s. 125 vd.
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kı'ya anlatan Mustafa Kemal Paşa:"...Ağır ve kat'i bir kararın doğruluğuna
inanmak için vaziyeti her köşesinden mütalaa etmek, tereddüde yer bırakmamak, başka ihtimal kalmadığına inanmak için mütareke esnasında dörtbeş ay (13 Kasım 1918-16 Mayıs 1919) İstanbul'da kaldığını" belirtmişti30.
İstanbul’da bulunan İngilizlerle ilişkilerini dikkatle sürdüren Mustafa
Kemal Paşa31, saray ve çevresiyle olan münasebetlerinde de dikkatli davranıyor, siyasî taktikler sergiliyordu. Öte yandan daha önceki yıllarda kazandığı bir takım askerî başarılar –ki en önemlisi Çanakkale idi- ise, haklı
olarak çevresinin genişlemesini sağlıyordu. İşte bu durumu çok iyi değerlendiren Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da kaldığı süre içinde bir kaç kez
(15 Kasım, 29 Kasım ve 20 Aralık 1918 tarihlerinde) padişah ile görüşme
fırsatı buldu32. Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti, Almanya ve
Enver Paşa karşıtı olması, Padişah ve çevresi tarafından da büyük destek
görmesine sebep oldu33. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, Mustafa Kemal Paşanın yukarıda izah edilmeye çalışılan tasarı ve düşünceleri
çok ince düşünülmüş fikirlerdi. O, bu taktiklerinin bir süre sonra zararını
değil, yararını gördü34. Bundan başka yakın arkadaşları ile Minber gazetesini çıkaran Mustafa Kemal Paşa bu yolla da kamuouyuna ulaşmayı hedeflemişti.
Bu arada belirtmek gerekirse, İngilizlerin, Anadolu'nun bazı bölgelerinde, Türklerin Rum ve Ermenilere yönelik saldırılarda bulundukları iddiasından hareketle asayiş ve düzenin sağlanması yolunda Osmanlı Hükümetine çektikleri ihtar ile, İstanbul Hükümeti’nin ordu müfettişliklerini kurma
yolundaki çalışmaları biçim ve zaman açısından birbirine denk düşmüştü.
Yoksa IX.Ordu Kıt’aları Müfettişliği Mustafa Kemal Paşa için hazırlanmış
özel bir görev değildi. Mustafa Kemal Paşa’ya daha önceleri de bu tür
görevler önerilmiş; fakat O, tasarladığı zamanlama oluşmadığından herhangi bir görevi kabul etmemişti35. Mustafa Kemal Paşa’nın ordu müfettişliğine atanmasında, dönemin yazışma kuralları gereği Osmanlı Harbiye
30

Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Istanbul 1955, s. 97.
Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili Ingiliz Belgeleri, (Çev. Cemal Köprülü), Ankara 1986, s. 99; Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri , c.III, (1961), s.1.
32 Sina Akşin, Aynı eser, s. 125-133.
33 Jaeschke, Aynı eser, s. 97.
34 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 76, 76-1'de M.Kemal Paşa'nın
Ingilizler'den vize alarak yola çıktığı ifade edilmektedir. Ayrıca bk. Lord Kinross, Atatürk:
Bir Milletin Yeniden Doğuşu, (Çev. Necdet Sander), İstanbul 1981, s. 253; Jaeschke,
Aynı eser, s. 111.
35 "Atatürk", IA , c.I, s. 732.
31
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Nezaretinin (Milli Savunma Bakanlığı), Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinin (Genelkurmay Başkanlığı), Dahiliye Nezaretinin (İçişleri Bakanlığı), sadrazam ve Hey’et-i Vükelanın (Bakanlar Kurulu) olurları ve Padişahın onayı gerekiyordu. Bu durumdan, başkentte kontrolü ellerinde bulunduran işgal kuvvetleri komutanlığının da haberdar olması söz konusu idi.
Nitekim, Mustafa Kemal Paşa’nın bu göreve gelmesine, kendisinin İttihat
ve Terakki Cemiyeti ve Almanya karşıtı olmasından dolayı İngiltere, Padişah ve Damat Ferit hükümetinin karşı çıkması söz konusu olamazdı.36.
Zaten dönemin ileri gelen devlet adamları ve bürokratları ile Genelkurmayı
tarafından yetenekli, güçlü ve vatanperver biri olarak tanınmakta idi. İşte
Mustafa Kemal Paşa bu noktada işi olacağına bırakmadı. Bizzat araya
dostluklar, yakınlıklar kurarak dolaylı da olsa müfettişlik konusu ile ilgilendi37. Bu sırada dönemin hükûmetinde Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı)
olarak bulunan Mehmet Ali Bey, İsmail Fâzıl Paşanın akrabası idi. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ali Fuat (Cebesoy) Paşanın babası olan İsmail
Fâzıl Paşa, Mehmet Ali Bey'in Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesine aracılık etti38. İsmail Fâzıl Paşa, Mehmet Ali Bey ile yaptığı görüşmede Mustafa Kemal’in ittihatçı olmadığına dair taahhütte bulunduktan sonra, bir akşam Kuzguncuk'taki evine davet ederek tanışmalarına da vesile oldu39. Bu
davette Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Ali Bey üzerinde son derece iyi bir
izlenim bırakmış ve kendisine her türlü yardımda bulunulacağı vaadini de
almıştı40. Mehmet Ali Bey de Mustafa Kemal’in müfettiş olarak Anadolu'ya gönderilmesi için bakanlığı tarafından hükûmete sunulacak gerekçelerin
neler olabileceğini araştırmaya başladı.
İşte bu sırada Karadeniz kıyısındaki Rum çetelerinin baskın tarzındaki
eşkıyalık olayları günden güne artmaya başlamış, Orta Karadeniz bölgesinde Samsun, Canik ve Amasya taraflarında Rum ve Ermeni çetelerinin
Türklere yönelik saldırıları dayanılmaz bir hal almıştı41. Bunun üzerine
bölgede bulunan Türkler de milis kuvvetleri oluşturarak eşkıyalık yapan
Rum ve Ermeni çeteleriyle mücadeleye başlamıştı. İşgal kuvvetleri komu36

Atatürk'ün bu alandaki raporları için bk. Uluğ Iğdemir, Atatürk'ün Yaşamı, c.I,
Ankara 1980, s. 149-155, 156-160 ; Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (ASD), c.IV, s. 1-8.
37 Ali Fuat Paşa, Millî Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953,s. 34 vd.
38 Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, c.I, Istanbul
1970, s. 30 ; ayrıca bk. Jaeschke, Aynı eser, s. 101.
39 Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni - Siyasî Hatıralarım, c.I, İstanbul 1993, s.3435.
40 Ali Fuat Cebesoy, Aynı eser, s. 34-35.
41 Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, Ankara 1987, (MEB. Yay.), s. 12.
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tanlığı ise yaptığı açıklamalarda bu sırada saldırıya uğramış bulunan masum Türkleri suçlu, saldırganları ise suçsuz olarak yorumluyordu. Bu görüşten hareketle İngilizler, bölgede sükûn ve asayiş sağlanmadığı takdirde
buraları da işgal edeceklerini bir ültimatomla hükumete bildirdi42. Bunun
üzerine İngiliz yetkilileri ile durumu görüşen sadrazam, daha sonra bu
konuyu Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'e açtı. Mehmet Ali Bey önceden
beri bu durumu detaylı bir şekilde araştırdığından, Sadrazam Damat Ferit’e
bu bölgeye geniş yetkilerle Mustafa Kemal Paşa’nın gönderilmesini teklif
etti. Mustafa Kemal’i bir defa görmek, tanışmak ve hakkında bilgi sahibi
olmak istediğini belirten Damat Ferit, onları bir gün yemeğe davet etti.
Daha önceki yıllarda Genelkurmay Başkanlığı yapmış bulunan Cevat (Çobanlı) Paşa’nın da hazır bulunduğu ve Cercle d'Orient (Serkıl Doryan)'da
verilen öğle yemeğinde yapılan görüşmede, Mustafa Kemal Paşa’nın ordu
müfettişliği görevine getirilmesi sadrazam tarafından da kabul edildi43.
Bununla beraber, Damat Ferit, yanlış bir anlamaya meydan bırakmamak
için İngiltere elçiliği baş tercümanı Ryan'a, Mustafa Kemal’in özellikleri
hakkında bilgi verdiği gibi, o sırada Genelkurmay karargahında görevli
bulunan Fevzi (Çakmak) Paşa da bir İngiliz subayına Mustafa Kemal Paşa’nın İttihatçı olmadığını söyleyerek güven telkin etti44.
Bu yoğun faaliyetler esnasında Mustafa Kemal Paşa, Bahriye Nazırı
Avni Paşa ile de görüşmelerde bulundu; Mehmet Ali Bey vasıtasıyla Şişli’deki evinde bir kaç defa bir araya gelerek dostluklarını ilerletti. Avni
Paşa, o sırada Harbiye Nazırı bulunan Şakir Paşa’nın damadı oluyordu.
Mustafa Kemal Paşa, bu arkadaşı vasıtasıyla Harbiye Nazırının da güvenini kazandı. Bu tayinde Mehmet Ali Bey'in rolü olduğu gibi, Avni ve Şakir
Paşaların da etkisi oldu45. Ali Fuat Paşa, Damat Ferit ile Mehmet Ali Bey'in arasının bu tayinden sonra açıldığını ve Mehmet Ali Bey'in bir daha
kabinelere giremediğini belirtir46. İşte bu izah edilen temasların sonunda
Mustafa Kemal Paşanın Anadolu'ya ordu müfettişi olarak gönderilmesi
uygun görüldü47. Öte yandan bazı yazarlar, Mustafa Kemal Paşanın İstan42

Harp Tarihi Vesikaları Dergisi (HTVD)., Sy: 1, (1952), vesika nr: 18-a.
Rauf Orbay, Aynı eser, c.I, s. 230 ; Ali Fuat Cebesoy, Aynı eser, s. 34 vd., 61.
44 Gn.Kur. ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 76, 76-1; ayrıca bk. Tevfik
Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu'da (1919-1921), Ankara 1959, s. 12.
45 Ali Fuat Cebesoy, Aynı eser, s. 60, 62; Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, s. 106; Jaeschke, Aynı eser, s. 101.
46 Ali Fuat Cebesoy, Aynı eser, s. 64.
47 Hüsamettin Ertürk, Milli Mücadele Senelerinde Teşkilat-ı Mahsusa, ATASE Başkanlığı Kütüphanesi, s. 88 vd; Bu konu daha sonra yapılan araştırmalarda da ele alınmıştır.
43
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bul'daki faaliyetlerinden bir netice çıkmayınca, son çare olarak Anadolu'ya
geçtiğini belirtirler48. Diğer taraftan, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı
İsmet İnönü de böyle düşündüğünü ifade eder. İsmet İnönü, bu konu hakkında hatıralarında şu açıklamada bulunur:"...Aylardan beri devam eden
siyasî çalışmalar artık sona ermiş, başka çare olmadığından Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gitmeye karar vermişti."49.
C. Mustafa Kemal Paşa’nın IX.Ordu (III.Ordu) Müfettişliğine
Atanması, İstanbul'da Askerî ve Mülkî Makamlarla İlişkileri
İstanbul’da gerçekleştirilen bir dizi görüşmelerden sonra Mustafa Kemal Paşa, 30 Nisan 1919 tarihli İrade-i Seniyye ile IX.Ordu Kıt’aları Müfettişliğine atandı50. Aynı gün Harbiye Nazırı Şakir Paşa tarafından sadaret
makamına, bu atama hakkında bilgi verildi51. Şakir Paşa 6 Mayıs 1919
tarihinde Mustafa Kemal Paşaya hitaben resmî bir yazı gönderdi. Bu yazıya Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı tarafından kaleme alınan bir talimatname de eklendi52. Bu talimatnâmeye göre53, İçişleri Bakanlığı birimlerinden de gerekli görülenlere haber verilmesi isteniyordu54. Şakir Paşa,
IX.Ordu Kıt’aları Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal Paşa’nın görev ve
Mesela, David Fromkın batılı gözü ile olaylara yaklaşarak, bu sırada bütün gelişmelerin
Mustafa Kemal Paşa'nın lehine olduğunu ifade eder. Mustafa Kemal'in müfettişlik için
Samsun yolculuğunu bir yerde XX.yüzyılın en büyük politik yolculuğu olduğunu belirtir.
Bk., Barışa Son Veren Barış, (Çev. Mehmet Harmancı), İstanbul 1994, s. 404.
48 Erich Jan Zürcher, Millî Mücadelede İttihatçılık, (Çev. Nüzhet Salihoğlu), Istanbul
1987, s. 193-194; Lord Kinross, Atatürk, s. 236.
49 Ismet Inönü, Hatıralar, c.I, Istanbul 1985, s. 176 ; Ayrıca bk. Tarih IV, Istanbul
1931, s. 26.
50 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Babıali Evrak Odası (BOA.BEO), Harbiye Giden
nr: 342765 ; BOA. DUIT., nr: 68 / 11.
51 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 1; BOA. Harbiye Terfiat,
Tevcihat nr: 67 / 5.
52 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Aynı dosya, F: 1-1, 1-2; BOA.BEO. Harbiye Giden
nr: 342984, lef: 1-2.
53 Talimatnamenin tam metni için bk. HTVD., Sy: 1, (1952), vesika nr: 3; Bu sırada
Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya vekâlet eden Kâzım (Inanç) Paşa yetkilerin geniş
tutulmasında rol oynamıştır. Şakir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın görevlerini üç maddede
toplamıştı. Bk. BOA.BEO., Harbiye Giden nr: 342984; Gn.Kur. ATASE Arşivindeki bir
belgeye göre, Mustafa Kemal Paşa'ya verilecek olan talimatnamenin müsvedde nüshasının
tarihi 4 Nisan 1335 olarak gösterilmesi ise oldukçalginçtir. Bk. Kls: 11, Ds: 164, F: 1-1, 12.
54 BOA.BEO., Harbiye Giden nr: 342984; ayrıca bk. Münir Sirel, "19 Mayıs ve Atatürk", BTTD., Sy: 2, (Kasım 1967), s. 3-13.
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yetkilerini belirten talimatnâmenin bir suretini 7 Mayıs tarihinde Heyet-i
Vükelâ’ya (Bakanlar Kurulu) gönderdi. Bakanlar Kurulu’nda yapılan 17
Mayıs 1919 tarihli oturumda Şakir Paşanın müfettişlik için hazırladığı
yetki belgesi ile buna bağlı olan talimatnâme tasdik edildi.55. Bakanlar
Kurulunda yapılan müzakerelerden sonra konu hakkında Dahiliye Nezaretinin (İçişleri Bakanlığı) bilgilendirilmesi de istendi. İçişleri Bakanlığı
bundan haberdar olduktan sonra, IX.Ordu Kıt’aları Müfettişliğinin iâşe ve
ikmâli için vilayetlerle yazışma başlatıldı56. Vilayetlere yazılan telgraflarda, her livanın (il) köy anbarlarında bulunan hububatın bir miktarının ordu
müfettişlik merkezleri ile iskelelere gönderilmesi istendi.
Mustafa Kemal Paşa ise, tayin işlemi gerçekleştikten sonra gerekli hazırlıklara başladı, bölgenin arazi haritalarını ve asker sayısını gösteren
cetvelleri Genelkurmay’dan aldı. Bu arada bölgede mevcut jandarma miktarını öğrenmek üzere 6 Mayıs 1919 tarihinde üst makamlara müracaat
etti57. Bir süre sonra da, Şakir Paşanın mühür ve imzasının yer aldığı talimatname kendisine verildi58. Mustafa Kemal Paşa, 12 Mayıs tarihinde
müfettişlik mıntıkasına gönderdiği telgrafta, eşkıyalığın önlenebilmesi için
doğru bilgilerin kendisine iletilmesini; ayrıca, bunların adi bir eşkiyalık mı,
yoksa siyasî bir amaca yönelik hareket mi olduğunun açıklanmasını istedi59. İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey ise Trabzon, Erzurum, Sivas, Van,
Diyarbakır, Bitlis, Mamüretilaziz (Elazığ), Ankara ve Kastamonu vilayetleriyle Erzurum ve Canik livalarına gönderdiği şifre telgrafta, Mustafa
Kemal Paşa’nın görevinin sadece askerî olmayıp, aynı zamanda da mülkî
olduğunu, Bakanlar Kurulu’nda bu yolda bir talimatnâme hazırlandığını ve
kendisine verildiğini bildiriyordu60. Bundan da anlaşıldığı üzere Mustafa
Kemal Paşa’nın görevi hem askerî, hem de sivil alanları kapsıyordu. Şunu
da ilave etmek gerekirse, bu sırada Mustafa Kemal Paşa’nın atandığı, IX.
Ordu Müfettişliği yanında; I. Ordu Müfettişliği, Yıldırım Kıt’aları Müfet-

55

BOA.MVM., nr: 215, s. 115.
BOA.DH.ŞFR., nr: 99/55; ayrıca bk. Midhat Sertoğlu, "Millî Mücadelede M.Kemal
ile Ilgili Bilinmeyen Belgeler", BTTD., Sy: 14, (Kasım 1968), s. 5-41.
57 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 7, 8.
58 Gn.Kur. ATASE Arşivi: 1-1, Aynı dosya, F: 12.
59 BOA.DH.ŞFR., nr: 99/137; ayrıca bk. Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds:
164, F: 14, 14-1.
60 BOA.DH.ŞFR., nr: 99/175, 99 / 231 , 99 / 319, 99 / 328; Ayrıca bk. HTVD., Sy: 1,
(1952), vesika : 12-13.
56

76

ZEKERİYA TÜRKMEN

tişliği ve Rumeli Müfettişliği de teşkil edilmiş bunların da başına yüksek
rütbeli subaylar atanmıştı.61
IX .Ordu Kıt’aları Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal Paşa’nın refakat ve maiyetinde bulunanların tahsisat ve harcırahlarının Harbiye Nezareti
(Milli Savunma Bakanlığı) bütçesinden karşılanacağı belirtilmekte idi. Öte
yandan, Paşanın askerî işlerden başka, eşkıya takibi vesair vazifeleri de
yapması gerekeceğinden, fevkalâde masrafların ortaya çıkması muhtemeldi. Bunun için kendilerine maaşlarının yarısı kadar bir zam yapılması Harbiye Nazırı Şakir Paşa tarafından uygun görülmüş ve bu durum Maliye
Nezaretine bildirilerek gerekli ödemelerin yapılması istenmişti62. Şakir
Paşanın 12 Mayıs tarihli bu isteklerine Maliye Nezareti'nin hemen cevap
vermemesi, bir yerde ülkenin malî yönden büyük bir kriz içerisinde bulunduğunu gösteriyordu. Harbiye Nezareti ile devamlı temas halinde bulunan
Mustafa Kemal Paşa, görev bölgesine gitmezden evvel, kendisine bir kaç
nüsha mütarekenâme metni verilmesini63, ayrıca müfettişlik mıntıkasındaki jandarma sayısının da kendisine tebliğ edilmesini istedi64. Bu arada
istihbarata dair bir takım bilgiler de kendisine iletildi65. Cevat Paşa’nın
Genelkurmay Başkanlığı ile müfettişlik arasında haberleşmeyi temin etmek üzere, 15 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’ya teslim ettiği şifre
anahtarının da büyük bir değeri vardı66. Nitekim, Mustafa Kemal Paşa,
Kurtuluş Savaşı bittikten sonra İzmir'de kabul ettiği gazetecilerin, “--Paşam, bu zaferi ne ile kazandınız?” sorusuna, “---Telgraf telleriyle!”
cevabını vermesi ise şifreli haberleşmeye yani muhabere sistemine verdiği
önemi göstermesi bakımından oldukça ilginçtir67.

Bilgi için bk., Zekeriya Türkmen, Aynı eser, s. 102-112.
BOA.BEO., Harbiye Giden: 343211, bu belgeden anlaşıldığına göre, Mustafa Kemal Paşa'nın aylık tahsisatının yarısı 57.269 kuruş olarak tesbit edilmişti.
63 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 8; HTVD., Sy: 1, (1952), vesika
nr: 9.
64 HTVD., Sy: 1, vesika nr: 10.
65 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 13.
66 Takvim-i Vekayi (TV.), nr: 3549, 14 Mayıs 1335; Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s.
14. Nitekim bu şifre anahtarı Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Genelkurmayında görevli
arkadaşları ile irtibat kurmasını da kolaylaştıracaktı.
67 Millî Mücadele devri Türk basınının önde gelen simaları bu görüşme ile birlikte
Yunan faciasını ve zaferin kazanılmasını konu eden yazılarını bir arada neşretmişlerdir. Bk.
Halide Edip, Yakup Kadri, Falih , Mehmet Asım, İzmir'den Bursa'ya, Dersaadet 1338
(1922).
61
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IX.Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayinden sonra maiyeti ile beraber68
yoğun bir faaliyet içine giren Mustafa Kemal Paşa, 13 Mayıs 1919’da Milli Savunma Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, gerekli para ile en az iki otomobil ve diğer ihtiyaçlarının üç gün içerisinde teminini istedi. Paşa dilekçesinde ayrıca, bir haftadan beri maiyetiyle beraber bürokratik işlerle uğraştığını ifade ederek, bir an evvel bunların sonuçlandırılması gerektiği
yolunda isteklerde bulundu69. Milli Savunma Bakanlığından Genelkurmay’a hitaben yazılan bir yazıdan anlaşıldığına göre, ilk etapta 3000 liralık
avans verilmesi için Maliye Nezaretinden vize alınmaya çalışıldığı ve ondan sonra ödemenin yapılacağı açıklanıyordu70. Mustafa Kemal Paşa ise,
karargâhının hali hazırda bir harp karargâhı olduğunu ifade ederek71, görevinin önem ve derecesinin dikkate alınarak ona göre ödenek ayrılmasının
lazım geldiğini belirtiyordu. Ayrıca sorumluluğu ağır olan bu görevi herhangi bir maddî ölçü ile ölçmek istemediğini de ifade ederek, hiç olmazsa
daha evvel ordu komutanlığı döneminde almış olduğu tahsisatın (15.000
kuruş) ödenmesini rica etmekte idi72. Genelkurmay'a bağlı olan Muhasebât
Dairesi ise verdiği cevapta, Mirliva rütbesindeki ordu müfettişlerine
11.000 kuruş maaş tahsis edildiğini hatırlatarak, bunun üstünde bir meblağın ödenmesine imkân bulunmadığını açıklamakta idi73. Öte yandan Mustafa Kemal Paşanın girişimleri bir sonuç vermiş olmalı ki, Genelkurmay'dan Muhasebât Dairesine 14 Mayıs tarihinde yazılan bir tezkirede, askerî
ve mülkî vazifeyi haiz bulunan IX.Ordu Kıt’aları Müfettişliğinin seyyar ve
harp karargâhı halinde olacağı açıklanarak gereğinin yapılması isteniyordu74. Harbiye Nezareti'nin, müfettişliğin para konusundaki taleplerini
olumlu karşılamasına rağmen, belgelerden anlaşıldığına göre bu konuda
yapılan girişimlerden bir sonuç alınamadığı tespit edilmiştir.
68

Bk. Miralay Mehmet Arif, Anadolu İnkılabı, Milli Mücadele Anıları (1919-1923),
(Yay. Bülent Demirbaş), İstanbul 1987, s.25; ayrıca bk. Fethi Tevetoğlu, Atatürk'le Samsun'a Çıkanlar, Ankara 1987, s. 16; Öte yandan belgelerde Mustafa Kemal Paşa'nın kadrosunda 20 zabitan, 5 memur, 50 silahlı küçük zabit, 51 silahsız küçük zabit, 19 rovelvörlü
olmak üzere, 17 binek hayvanı, 39 mirî, 49 mekkâri, 4 otomobil olacaktır şeklinde bir liste
hazırlandığı belgelerde geçmektedir. Bk. Gn. Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 33, Ds: 86, F:
9-3.
69 Mustafa Kemal Paşa'nın bu arzı 13 Mayıs 1919 tarihli idi ve 16 Mayıs 1919 tarihinde hareket edeceğini belirtiyordu. Gn. Kur. ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 16.
70 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 16-1.
71 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls : 11, Ds: 164, F: 15-1.
72 Gn.Kur. ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 15.
73 Gn.Kur. ATASE Arşivi: 1-1, Aynı dosya, F: 15-1.
74 Gn.Kur. ATASE Arşivi: 1-1, Aynı dosya, F: 17.
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Bu arada Padişah Vahdettin’in, Mustafa Kemal Paşa’ya kendi kesesinden 40.000; devlet hazinesinden de 360.000 olmak üzere toplam 400.000
altın lira ile 400.000 kağıt lira verdiği yolundaki iddiaların ise hiçbir şekilde aslı bulunmamaktadır. O zamanın bir altın lirası 7.2 gr. gelmektedir.
400.000 altın lira toplam 2. 880 kg yapmaktadır ki, 40’ar kiloluk 35 sandık
içerisinde ancak muhafaza edilebilir. Kağıt paraların da bu şekilde taşınması için muhafaza altına alındığı düşünülürse yaklaşık 100 sandık civarında olması gerekir. Mustafa Kemal Paşanın bu kadar sandık dolusu parayı yanında taşıması mümkün değildi. Üstelik İstanbul’dan Samsun’a hareketi sırasında Kızkulesi civarında kontrole tabi tutulduğunda İngilizlerin
bu kadar parayı başkent dışına göndermelerine izin vermeleri de mümkün
değildi. Mustafa Kemal Paşanın müfettişlik bölgesine giderken müfettişlik
karargâhı için kendisine ödenen para resmen 25.000 kağıt liradır. Mustafa
Kemal Paşa bu kadar para ile Samsun’a hareket etmiştir75.
Bürokratik işlemler bir yandan devam ederken, Mustafa Kemal Paşa
15 Mayıs 1919 günü Yıldız Sarayı'nda Padişah Vahdettin ile görüşme yaptı. Mustafa Kemal Paşa, anılarında bu veda ziyaretinde Padişahın kendisine; "...Görüyorsun, ben artık memleketi ve milleti nasıl kurtarmak lazım
geldiğini tasavvurda tereddüde düçâr oluyorum" dediğini ve ellerini havaya kaldırarak sözlerine şunları eklediğini ifade eder: "...İnşaallah millet
mütenebbih ve müteyakkız (uyanık) olur; bu vaziyet-i elîmeden (kötü durumdan) gerek beni ve gerekse kendini tahlîs (kurtarır) eder."76. Ertesi gün
(16 Mayıs) de cuma selamlığına katılan Mustafa Kemal Paşa, Padişah ile
Yıldız Sarayı'nda son görüşmesini yaptığı sırada, padişah kendisine; " Paşa, Paşa! Şimdiye kadar bu devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık
bu kitaba (tarih kitabı) girmiştir. Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın
hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, Paşa! Devleti kurtarabilirsin!"
hitabında bulunmuştur77. Mustafa Kemal Paşa bu görüşmede üzerine düAlptekin Müderrisoğlu, “Vahdettin’in Kurtuluş Savaşını Başlatması İçin Mustafa
Kemal Paşa’ya 400.000 altın ve 400.000 Kağıt Lira Verdiği Gerçek Dışı Bir İddiadır”,
Atatürk Yolu, Sy: 15, Mayıs 1995, s. 291-303.
76 ASD., c.I, s. 15 ; Selahattin Tansel bu konuşmanın 16 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleştiğini yazar. Bk., Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, c.I, İstanbul 1991, s. 233; Jaeschke
ise bunu 15 Mayıs olarak gösterir, bk. Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s. 116.
77 Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ten Hatıralar (1914-1919), Ankara 1965, s. 122 ;
Jaeschke, her ne kadar bu görüşmenin 12 Mayıs'ta yapıldığını söylerse de hatalıdır. Çünkü
12 Mayıs tarihi pazartesi gününe tekabül etmektedir. Bk. Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, c.I,
s. 30. Öte yandan 16 Mayıs 1919 tarihi cuma gününe tekabül etmesi açısından doğrudur.
Bk. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Takvimü's-sinîn, (Yay.Hz. Yücel Dağlı-Hamit Pehlivanlı),
Ankara 1993 , (Genelkurmay Yay. ), Ayrıca bk. TBMM ZC, c.I, s. 9.
75
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şeni yapacağını, elinden gelen gayreti göstereceğini ifade ederek selamlıktan ayrılmış; Padişah da kendisine bu ziyaretin anısına altından bir altın kol
saati hediye ederek78, yeni görevinde başarılar dilemiştir79.
Müfettişlik talimatnamesine göre, Mustafa Kemal Paşa’nın görevi
Samsun ve çevresindeki eşkıyalık hareketlerini önlemek, sonra da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde beliren kuva-yı milliye veya şurâları ortadan kaldırmak, İtilaf Devletlerinin istekleri dışında bir harekette bulunmamak,
onların şikayet ettikleri olayların önüne geçmek, görev bölgesinde mütareke hükümlerine işlerlik kazandırmaktı80.
Mustafa Kemal Paşa, Nutuk adlı eserinde Anadolu'ya gönderilmesini
bir "nefy ü teb'id" yani başkentten uzaklaştırma, bir nevi sürgün olarak
yorumlar. Nutuk'ta "... Bu vâsi' selahiyetin, beni İstanbul'dan nefy ü teb'id
maksadiyle Anadolu'ya gönderenler tarafından, bana nasıl tevdi' edildiği
mûcib-i istigrabınız olabilir! Derhal ifade etmeliyim ki, bana bu selahiyeti
onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Herçi bâd-âbâd (ne olursa olsun),
benim İstanbul'dan uzaklaşmamı arzu edenlerin icat ettikleri sebep" olarak
açıklar81. Ayrıca maksadının İstanbul'dakiler tarafından pek anlaşılmadığı,
hatta müfettişlik talimatının dahi Milli Savunma Bakanı Şakir Paşa tarafından anlaşılır, anlaşılmaz bir şekilde mühürlendiğini ifade eder82. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı ve eski Bitlis valisi Mazhar Müfit (Kansu) Bey,
"Mustafa Kemal'in sadece askerî değil, mülkî yetkilerle de donatılmış olarak tayin edildiğini öğrenince, O'nu Damat Ferid'in adamı sandım." demekten kendini alamaz83. II.Ordu veya Yıldırım Kıtaları Müfettişi Mersinli Cemal Paşanın yaveri Cevat Rıfat (Atilhan) Bey ise, Mustafa Kemal'e
verilen geniş yetkilerin Cemal Paşa’ya verilmemesinden dolayı Paşanın bu
duruma çok içerlediğini ve bu yüzden sadarete bir şifre yazdığını belirtir.
Bu şifreye, sadaretten verilen cevapta ise, geniş yetkilerin verilmesinde
Mustafa Kemal'in hükûmet üyeleri üzerinde bıraktığı olumlu etkinin yanında, Genelkurmay karargahındaki arkadaşlarıyla olan dostluk ve sami78

Falih Rıfkı Atay, Aynı eser, s. 123.
Bk. Atay, Aynı eser, s. 122-123; ayrıca bk. Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s. 96.
80 BOA.DUIT., nr: 68/23; Nitekim Atatürk, 8. 7. 1932 tarihinde Enver Behnan
Şapolya'ya tutturduğu notlarında da bunları zikretmişti. Bk. Şapolya, Kemal Atatürk ve
Millî Mücadele Tarihi, Istanbul 1958, s. 299, 302.
81 Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 9.
82 Nutuk, c.I, s. 9-10.
83 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, c.I,
Ankara 1986, s. 11.
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miyetinin rolü olduğu ifade edilmiştir84. Kâzım Karabekir Paşa ise, böyle
yetkilerin verilmesini gayet doğal karşılayarak, Genelkurmay’ın ve üst
düzey yöneticilerin genç komutanlara olan güvenini zaman zaman yapılan
toplantılarda dile getirdiklerini belirtmektedir85. Mevcut kaynaklardan
çıkarılan sonuca göre, Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya Harbiye Nezareti, Genelkurmay Başkanlığı, sadrazam ve hükümetin ilgili üyeleri bilerek
seçip göndermişlerdi. Onlar, Mustafa Kemal'in seçkin bir komutan olduğunu biliyorlar ve Anadolu'daki problemleri genel istekler doğrultusunda
çözebileceğine inanıyorlardı86. Bununla birlikte, Mustafa Kemal Paşa’nın
belirttiği gibi, mütarekenin ağır şartlarının hissedildiği başkent İstanbul’da
büyük bir bölümü de şaşkınlık87 ve aymazlık içinde idiler88. Şurası bir
gerçek ki, hükûmet üyeleri Mustafa Kemal Paşa’nın gerçek amacını bilmiyorlardı. Yukarıda da izah edildiği gibi, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya
geniş hükümet yetkisiyle gönderilmekte idi89. Öte yandan ne İngilizler, ne
de Padişah ve hükümet; Mustafa Kemal Paşa’nın yakınları olan Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa ve Genelkurmay II. Başkanı Kâzım Paşa’ya
verdiği ipuçlardaki düşüncelerini bilmiyorlardı90. Gerek hükümet, gerekse
saray şimdilik Mustafa Kemal Paşa'yı destekliyorlardı91.
Ç. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun'a Hareketi ve Mıntıkasındaki
Faaliyetleri
15 Mayıs 1919 günü veda için Bâbıâli'ye (hükumete) giden Mustafa
Kemal Paşa, orada, İzmir'in işgal haberini aldı ve hükümet üyelerini büyük
bir telaş içerisinde buldu. İzmir’in işgali haberi bütün ülke çapında geniş
yankı uyandırmış; başkentte üniversitenin önderliğinde bir kamuouyu oluşturma çabasını da beraberinde getirmişti. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs
84

Cevat Rıfat Atilhan, Büyük Cihat Dergisi, Sy: 21, 3 Ağustos 1951.
Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, (Yay. Faruk Özerengin), İstanbul 1990, s. 8.
86 Ş. Süreyya Aydemir, Tek Adam, c.I, (1969), s. 391; Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, c.I, s. 232-235; Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s. 108 vd.; Lord Kinross, Atatürk, s. 242; Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu'da, c.I, s.35.
87 Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 9.
88 Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, Istanbul 1978, s. 82.
89 BOA.MVM., nr: 215, s. 115; Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 1,
1-2.
90 Aydemir, Tek Adam, c.I, s. 394 ; Bıyıklıoğlu, Aynı eser, c.I, s. 102 ; Kinross, Aynı
eser, s. 252.
91 Naşit Hakkı Uluğ, Siyasî Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, İstanbul 1973, s. 30, 40.
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1919 Cuma günü yapılan selamlık resmine Bahriye Nazırı (Denizcilik
Bakanı) Avni ve Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa ile birlikte katıldıktan
sonra92, -öğleden sonra- saat 16.00'da Bandırma Vapuruna binerek maiyeti
ile93, Samsun'a hareket etti94. Bandırma Vapuru’nda Mustafa Kemal Paşa
ile birlikte maiyetinde III.Kolordu Komutanı Erkân-ı Harp Miralayı (Kurmay Albay) Re'fet (Bele Paşa) Bey95, Müfettişlik kurmay başkanı Kurmay
Albay Manastırlı Kâzım (Dirik Paşa) Bey, Müfettişlik Sağlık Daire Başkanı Tabip Albay İbrahim Talî (Öngören) Bey, Kurmay Başkanı yardımcısı
Kurmay Yarbay Mehmet Arif Bey (Ayıcı), Karargâh kurmayı ve İstihbarat
ve Siyasi Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev (Gerede) Bey, Müfettişlik
Topçu kumandanı Topçu Binbaşı Kemal (Doğan) Bey, Müfettişlik Sağlık
Daire Başkan yardımcısı Tabip Binbaşı Refik (Saydam) Bey, Müfettişlik
Başyaveri Yüzbaşı Cevat Abbas (Gürer), Tabip Yüzbaşı Behçet Efendi,
Kurmay mülhakı Yüzbaşı Mümtaz (Tünay), Kurmay mülhakı Yüzbaşı
İsmail Hakkı (Ede), Müfettişlik emir subayı Yüzbaşı Ali Şevket
(Öndersev), Karargâh komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (Süsoy), Mülhak
Yüzbaşı Rauf, Yüzbaşı Hersekli Ahmet Efendi, Kurmay Başkanı Emniyet
Subayı Üsteğmen Hayati, Kurmay mülhakı III. Kolordu Komutan yaveri
Üsteğmen Arif Hikmet (Gerçekçi), İaşe subayı Üsteğmen Abdullah
(Kunt), Mülhak Teğmen Zebur, Müfettişlik İkinci yaveri Teğmen Muzaffer (Kılıç), Emir subayı Teğmen Ruhsat, Adli müşavir Ali Rıza Efendi,
Tabur Hesap memuru Rahmi Efendi, Tabur hesap memuru Ahmet Nuri
Efendi, Birinci sınıf kâtip Faik (Aybars) Efendi, Dördüncü sınıf kâtip
Memduh (Atasev) Bey, Zabit vekili Tahir Efendi, Alay katibi Yahya Efendi, Tabur katibi Süleyman Fehmi Efendi, Hesap memuru Şükrü Efendi,
Kıdemli çavuş Osman Nuri oğlu Ali Faik, Kıdemsiz çavuş İbrahim İzzet
oğlu Atıf, Çavuşlar Mustafa oğlu Kemal, Kemal oğlu Mustafa, Onbaşılar
Tevfik oğlu Adem, Ali oğlu Refet, Abdullah oğlu Ali, Neferler Hüseyin
oğlu Mehmet, Ahmet oğlu Emin, Mustafa oğlu İsmail, İbrahim oğlu Ömer,
Kerem oğlu Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet, Hasan oğlu Ulvan, Mehmet
92 ASD., c.I, s. 15; Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, c.I, s. 32 ; bir kısım
kaynaklarda selamlık görüşmesinin 15 Mayıs'ta yapıldığı belirtilmektedir. Bk. İkdam nr:
7998, 16 Mayıs 1335; Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk, c.I, Ankara 1970, s. 303 ;
93 Miralay Mehmet Arif, Aynı Eser, s. 25 ; Fethi Tevetoğlu, Atatürk'le Samsun'a
Çıkanlar, s. 16.
94 Alemdar nr: 86-1396, 17 Mayıs 1335; Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili Ingiliz
Belgeleri, s. 117.
95 Refet Paşa hakkında bilgi için bk., Mehmet Özdemir, İstiklal Harbi Komutanlarından Refet Paşa (Askerî ve Siyasî Hayatı), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1992.
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oğlu Durmuş, Mehmet oğlu Ali, Şakir oğlu Nuri, Hasan oğlu Hüseyin,
Abdullah oğlu Mehmet, Abdullah oğlu Musa, Mehmet oğlu Hasan, Bekir
oğlu Mahmut, İhsan oğlu Mehmet Lütfi, Alioğlu Musa olmak üzere toplam 55 kişi bulunuyordu96. Boğazları kontrolleri altında tutan İngilizler,
gelip geçen gemileri de kontrol etmekte idiler. Bandırma Vapuru ile yola
çıkmış bulunan Mustafa Kemal Paşa ve hey'eti de Kızkulesi yakınlarında
İngilizler tarafından kontrole tabi tutuldu. Bu arada belirtmek gerekirse,
İngiliz istihbaratının pasaport servisi de boğazlardan geçen yolculara vize
vermekte idi. İngilizler, müfettişlik karargahı ile birlikte İstanbul'dan yola
çıkan Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun'a hareket edebilmesi için vize vermekte bir ara tereddüt etmişlerdi. Mütareke döneminde İstanbul'dan ayrılacak herkes için İngilizler'den vize alma mecburiyeti getirildiğinden, Mustafa Kemal Paşa ve karargâhı için de böyle bir başvuru yapıldı. Pasaport
servisinde görevli Yüzbaşı J. G. Bennet, Samsun'a gidecek heyetin listesine baktığında, bunların, kendisinde barış yapacak bir kuruldan çok, savaş
yapacak bir heyet izlenimi bıraktığını97 bağlı bulunduğu istihbarat birimine
aktarmıştır. İstihbarat subaylarından Deedes de bu bilgileri İngiliz İşgal
Orduları Komutanlığına bildirmiştir. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanlığına sunduğu raporunda Deedes her ne kadar endişelerini dile getirmişse
de98, bu sırada Padişah'ın ve sadrazamın güvenine layık olmuş bir heyetin
karşılarında olduklarını gördüklerinden bunun bir sorun oluşturmayacağı
kararına vararak gerekli vizeyi vermişlerdir99.

96

Atatürk’le birlikte Samsun’a çıkanların tamamının ismini bir eserde bulmak mümkün değildir. O dönemle ilgili yazılan eserlerde farklı rakamlar verilmektedir. Mustafa
Kemal Paşa'nın maiyetinde 18 kişi bulunuyordu. Bk. Miralay Mehmet Arif, Aynı eser, s.25
Tevetoğlu, eserinde sadece 18 kişiden bahseder, bunların dışında başka kimse yoktu der.
Bk., Fethi Tevetoğlu, Atatürkle Samsun'a Çıkanlar, s. 16; Öte yandan belgelerde
M.Kemal Paşa'nın kadrosunda 20 zabitan, 5 memur, 50 silahlı küçük zabit, 51 silahsız
küçük zabit, 19 rovelvörlü olmak üzere, 17 binek hayvanı, 39 mirî, 49 mekkâri, 4 otomobil
olacaktır şeklinde bir liste hazırlanmıştır. Bk. Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 33, Ds:
86, F: 9-3. Bu konuda yapılan yayınlar hakkında da bk., Enver Konukçu, “Hüsrev Gerede’ye Göre Mustafa Kemal’in Samsun Yolculuğu”, 19 Mayıs ve Millî Mücadele Sempozyumu 20-22 Mayıs 1999 Bildiriler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayını, Samsun 2000, s.
236-239; Samsun’a çıkanların tamamının listesi için bk., Erdal Aydoğan, Samsun’dan
Erzurum’a Mustafa Kemal, Ankara 2000, s. 22-24.
97 John Godolphin Bennet, Witness, London 1961, s. 23 vd. Bennet notlarını çok sonraları yazdığından tarih ve bilgi hatası yapmıştır.
98 Bu yorumlar için bk., David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, s. 404.
99 Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s. 117.
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Mustafa Kemal Paşa üç günlük sıkıntılı fakat, son derece umutlu bir
yolculuktan sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı.100 İlk iş olarak müfettişlik mıntıkasında bulunan Sivas, Van, Erzurum, Trabzon, Ankara, Kastamonu, Mamüretilaziz (Elazığ), Diyarbekir vilayetleri ile Erzincan ve
Canik müstakil mutasarrıflıkları ve 15. ve 20. Kolordu komutanlıklarına
iki numaralı tebligatını yayımladı. Bu tebligatında, Samsun'da bir kaç gün
kalacağını, memleketteki asayişsizlik ve eşkıyalığın sebepleri hakkında
gerekli bilgiyi toplamaya çalışacağını, bu konuda valilerin kendisine yardımcı olmaları gereğini hatırlatmakta idi101. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun'da bulunduğu 24 Mayıs tarihine kadar, müfettişlik ile hükümet arasındaki yazışmaların gayet normal devam ettiği fakat, zaman zaman görüş
ayrılıklarının ortaya çıktığı görülüyordu. Havza'ya geçişinden sonraki günlerde görüş ayrılıklarının daha da arttığı dikkati çeker. Mustafa Kemal
Paşa, Samsun'daki işgal hadisesi ile İzmir'in işgaline karşı duyulan tepkiyi
20 Mayıs tarihli iki ayrı telgrafı ile hükûmete bildirdi102. Paşa telgrafında,
bu tür saldırıların hükumet tarafından önlenmesi için gerekli tedbirlerin
alınmasını ve kendisinin de bunlardan haberdar edilmesini istedi103.
Hükûmet kanadından gönderilen cevapta, gerekenin yapılacağı belirtildikten sonra, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun'a esenlikle varmasından mutluluk duyulduğu ifade ediliyordu104.
Mustafa Kemal Paşa 22 Mayısta İstanbul'a gönderdiği iki raporda
Samsun bölgesindeki eşkıya faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bundan başka, İzmir'deki Yunan işgaline kendi mıntıkasında dahi tahammül edileme-

100
Mustafa Kemal Paşa, kendi not defterinde de Samsun’a çıkışla ilgili gelişmeleri kısa
da olsa kaydetmiştir. Burada ilginç olan konu Samsun’a çıkış tarihi bilinenlerin dışında bir
gün evvelinde 18 Mayıs 1919 olarak kaydedilmiştir. “Hatıra: Samsun’a çıktığım 18 Mayıs
(13) 35 tarihinden itibaren bütün memlekette mevcut teşkilat ile temasa geçmeğe ve her
yerde teşkilatı takviye ve tevsi’ine başladım. Evvela tekmil orduları (kendi kumandama
dahil olan ve olmayan) tenvir ve milli maksat ve teşkilat için tahrik ettim. Bu babda 13.,
15., 20., 3. Kolordulara ve Ordu İki Müfettişliği ve bu müfettişliğin Konya’da bulunan 12.
Kolordu ve Bursa’da bulunan 14. Kolordu ve hasebülicap doğrudan doğruya bazı fırka
kumandanlarıyla da uzun uzadıya muhaberat cereyan etti. Umum ordu ile temas ve bu
vasıta ile temin-i teşkilât.” Bk., Zekeriya Türkmen vd.leri, Atatürk’ün Not Defterleri, c.
VII, Ankara 2007, s. 179-180.
101 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 22, 19 Mayıs 1919.
102 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay., Atatürk'le İlgili Arşiv Belgeleri, Ankara 1982, Belge nr: 25; ayrıca bk. Bk. HTVD., Sy: 4, (1953), vesika nr: 68.
103 Mithat Sertoğlu, "Millî Mücadelede Ata'nın Bilinmeyen Bir Telgrafı", BTTD, Sy:
5, s. 9.
104 BOA.BEO., Dahiliye Giden nr: 343076.

84

ZEKERİYA TÜRKMEN

diğini belirterek, bu zamanda tek-vücut olmanın önemini dile getirdi105.
Nitekim, IX.Ordu Kıt’aları Müfettişi sıfatı ile Mustafa Kemal Paşa’nın
gönderdiği telgraflar, Bakanlar Kurulunda ele alınmıştı.106 Mustafa Kemal
Paşa, 25 Mayıs tarihinde kaplıca tedavisi bahanesiyle karargâhını Havza'ya
taşıdı. Bu şekilde hareket etmesinde, iç bölgelerden gelen şikayetleri yakından incelemek istemesi kadar, İngiliz kuvvetlerinin bulunduğu Samsun'da güvenlik içinde çalışamayacağını görmesi de etkili olmuştu107. O,
bundan böyle müfettişlik mıntıkasındaki asker ve sivil yöneticilerle haberleşmede bulunarak, millî bir direniş oluşturma yolunda faaliyetlerini geliştirmeye çalıştı. Bunları yaparken, hükümetle ilişkileri kısa sürede kopma
noktasına geldi. Bundan sonra, Damat Ferit hükümeti ile Mustafa Kemal
Paşa arasındaki görüş ayrılığı derinleşerek kısa bir süre sonra da sürtüşmeye dönüştü.
İstanbul'da ise, IX.Ordu Kıt’aları Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın
geniş bir subay kadrosu ile Samsun'a gitmesi ve müfettişlik bölgesinde
halkı işgal olaylarına karşı örgütlemeye çalışmasından dolayı İngilizlerin
kuşkusu giderek arttı. İngiliz İşgal Kuvvetleri Karadeniz Ordusu Komutanı
General Milne, 19 Mayıs 1919 günü Harbiye Nazırına gönderdiği telgrafta
duydukları kuşkuları anlattı. Milne, IX.Ordu dağıtıldığı halde ona bağlı
birlikler için bir müfettişin geniş bir kurmay heyetiyle gönderilmesinin asıl
amacını öğrenmek istedi. General Milne ayrıca bu heyetin, niçin Sivas'a
doğru hareket etmekte olduğunu merak ettiğini belirterek konunun kendilerine açıklanmasını istedi108. Nitekim, yukarıdaki bu İngiliz tepkisine
karşı Osmanlı hükümeti ve Genelkurmay’ından olmak üzere iki ayrı cevap
hazırlandı. İlk cevap Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa’nın imzasıyla verildi. Cevat Paşa’nın verdiği cevapta IX.Ordu Kıt’aları Müfettişliğinin
Konya'da kurulan Yıldırım Kıt’aları (II.Ordu) Müfettişliğinin benzeri olduğu ve belirli bir merkezi olmadığı, seyyar bir konumda bulunduğu açıklandı. Müfettişlikten beklenen görevler ise şu şekilde sıralandı: Geniş bir
bölgeye dağılmış olan ordu birliklerinin genel durumlarını yerinde incelemek, bölgedeki tüfek, sürgü kolu ve top kamalarının toplanıp belirlenen
yerlere gönderilmesini sağlamak, bölgede her hangi bir asayişsizlik olayına

105

BOA.BEO., Dahiliye Giden nr: 343090, lef 1-2.
BOA.BEO., Dahiliye Giden, aynı belge.
107 HTVD., Sy: 4, (1953) , vesika nr: 72.
108 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 29; HTVD., Sy: 1, vesika nr:
15; ayrıca bk. Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili Ingiliz Belgeleri, s. 269-270.
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yer vermemek109. Cevat Paşa’nın İngilizlere verdiği bu cevapla İngilizlerin
şüphelerini ortadan kaldırmak istemişti. Öte yandan, hükumet tarafından
25 Mayıs 1919 tarihinde General Milne'e verilen cevapta; Mustafa Kemal’in Anadolu'da görevlendirilmesinin ilk sebebinin Galthorpe'un 21
Nisan 1919 tarihli notası olduğu vurguladıktan sonra, ülkede sükûn ve
asayişin her hangi bir sebeple bozulmasını önlemek maksadıyla bu ordu
müfettişliğinin kurulduğu ve seyyar konumda bulunan bu teşkilatın doğu
vilayetlerinde görev yapacağı belirtmekte idi110.
Başkentte yukarıda belirtilen gelişmeler olurken, Mustafa Kemal Paşa
da yakın arkadaşları ile temaslarda bulunarak, Anadolu’da başlatılacak
olan Milli Mücadele hareketinin temellerini atmaya hazırlanıyor; bu konudaki fikirlerini ordu komutanlarına ve başkentte bulunan bürokrat arkadaşlarına iletmekten geri durmuyordu. 24 Mayıs günü Mustafa Kemal Paşa’nın yakın arkadaşlarından Hüseyin Rauf (Orbay) Bey Bandırma üzerinden Anadolu'ya geçmek üzere İstanbul'dan hareket etti111. Rauf Bey, Bandırma üzerinden Afyon'a geldi; oradan Ali Fuat Paşa’ya yazdığı telgrafta
beraberinde bulunan heyetle Ankara'ya geleceğini bildirdi. Bütün hayatını
memleket hizmetinde geçiren böyle bir şahsiyetin, Ankara'ya gelişinden
memnuniyet duyacaklarını belirten Ali Fuat Paşa, "...kendilerini hararetle
beklediklerini" haber verdi. Nihayet Rauf Bey, İzmit eski mutasarrıfı Süreyya (Yiğit), Yüzbaşı Osman (General Osman Tufan), Hintli İhtiyat Zabiti Abdurrahman (Balkan Harbi, I.Dünya Harbi ve İstiklal Harbine gönüllü
olarak katılmıştır.) Beyler olduğu halde Ankara'ya vardı ve Akköprü'de Ali
Fuat Paşa tarafından karşılandı112. Rauf Bey'in Anadolu'ya gelişi ve faaliyetleri Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine gizli tutuldu113. Böylece
Millî Mücadele hareketini yönlendirecek olan lider kadro birer birer Anadolu'da toplanmaya başladı. O dönemin canlı şahitlerinden olan Kâzım
Karabekir Paşa, bu sırada kuva-yı milliye liderlerinin Anadolu'da toplanması ve meydana gelen gelişmeleri, hatıralarında anlatırken, gelenlerin
yeterli olmadığını şu şekilde dile getirmekte idi:"...Gelenler içinde ümit
ettiğim daha bir çok arkadaşlar yoktu. Halbuki vaziyet bizi bir Anadolu
hükümeti kurmaya sevkediyordu. Askerî ve mülkî ciheti kimler idare ede109

HTVD., Sy: 1, vesika nr: 16.
Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s. 267-269.
111 Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni-Siyasî Hatıralarım, c.I, s. 235 vd.
112 Ali Fuat Cebesoy, Aynı eser, s. 66; Rauf Orbay, "Rauf Orbay'ın Hatıraları", Yakın
Tarihimiz, c.III, Istanbul 1962, s. 18.
113 Ali Fuat Cebesoy, Aynı eser, s. 70.
110
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cekti? Ben doğuyu sonuna kadar tutabilirdim. Şu halde kesin zafere kadar
yerime bağlı idim. Mustafa Kemal Paşa'yı başa geçirmek ve bunu bütün
kuvvetimle tutmayı daha İstanbul'da iken düşünmüştüm; fakat, memleketin
batısı, güneyi de kendi muhiti de güvenilir eller isterdi...Benimle bir an
evvel buluşması pek muvafık ve lazımdı. Esasen İstanbul'da kendisine rica
ettiğim bu idi. Hususiyle bir aydan beri doğu, her şeyi yapmaya azmetmiş,
hazırlanmıştı."114. Bundan da anlaşıldığı gibi, komutanların Mütareke
döneminde (Kasım 1918-Nisan 1919) İstanbul'da sık sık biraraya gelerek
ülkenin kurtuluşu için uygulamayı düşündükleri plan, Anadolu'da şimdi
gerçekleştirilme aşamasında idi. Mustafa Kemal Paşa da zaten bir an önce
Kazım Karabekir Paşa ile bir araya gelmek arzusunda idi115.
Mustafa Kemal Paşa’nın Havza'ya hareketine kadar hükümetle münasebetlerinde herhangi bir çatışmaya rastlamak mümkün değildir. Bilakis
hükümetin, Paşa’nın isteklerinin tamamına yakınını yerine getirme gayretinde olduğu görülür. Hatta Onun, mülkî idarecilerle ilgili olarak yaptığı
tekliflerine de olumlu cevap verilmiştir116.
Mustafa Kemal Paşa, XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile ilk haberleşmeyi 22 Mayıs 1919 tarihinde gönderdiği telgrafla sağladı. Mustafa
Kemal Paşa bu telgrafında, sınıf arkadaşı Ali Fuat Paşa ile daha sıkı bir
diyalogda bulunmak istediğini belirterek, İzmir ve havalisine dair bilgi
istedi117. İzmir cephesine ait bilgileri Afyon'daki 23.Tümen Komutanı
vasıtasıyla alan Ali Fuat Paşa, 26 Mayıs tarihli cevabî telgrafında Manisa'nın da işgale uğradığını haber verdi. Paşa ayrıca, XX. Kolordunun Ereğli (Konya)'de kalan son birliklerinin de yaya olarak Ankara'ya gelmekte
olduğunu bildirdi118. Ali Fuat Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki bu
telgraf haberleşmeleri daha sonra da kesintisiz olarak devam etti.
Mustafa Kemal Paşa, 27 Mayısta Havza'dan II.Ordu Müfettişi Mersinli
Cemal Paşa’ya119 gönderdiği şifre telgrafta, İtilaf Devletleri kuvvetlerinin
Manisa'yı da işgal ettikleri haberinin alındığını belirterek, bu konu hakkın114

Kâzım Karabekir, Istiklal Harbimiz, s. 29.
Kemal Atatürk, Nutuk, c.III, vesika nr: 10.
116 BOA.DH.ŞFR., nr: 99/305; 99/308; 99/319.
117 Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 17; Ali Fuat Cebesoy, Millî Mücadele Hatıraları,
İstanbul 1953, s. 65.
118 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 5-3516, Kls: 327, Ds: 50 (4), F: 40; Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 18.
119 Daha önceleri Yıldırım Kıt'aatı Müfettişliği adıyla anılan bu makam 21 Haziran
1919’dan sonra II.Ordu Müfettişliği adıyla anılmaya başlanmıştı.
115
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da bilgi istemekte idi. Mustafa Kemal Paşa telgrafında, Afyon'da bulunan
tümenin kuvvetini arttırmaya maddî imkanların yetip yetmeyeceğini, ayrıca bugünkü krıtik durumda bu tümene nasıl bir görev verileceğini soruyordu. Bunlara ilaveten Konya'da bir "Vatan Ordusu" teşkil edilmekte olduğuna dair bazı duyumlar alındığından, bunun mahiyeti ve teşkilatı hakkında kendisinin aydınlatılmasını istiyordu120. Mustafa Kemal Paşa’nın bu
telgrafına geciktirmeden (27-28 Mayıs gecesi) cevap veren Cemal Paşa,
madde madde istenen bilgileri sıraladı. Bunlara göre, Manisa'nın Yunanlılar tarafından işgale uğradığı, Afyon'daki tümenin kuvvet personel ve kuvvet bakımından güçlendirilmesi yolunda çaba harcandığı, Rum olan mutasarrıfının değiştirildiği, Konya'da "Vatan Ordusu" kurulması için kuvvet
hazırlanmaya çalışıldığı, şimdilik sadece bir isim ve ünvan verildiği, fakat
henüz tam teferruatlı kuruluşunun tamamlanamadığı izah edildi121. Cemal
Paşa’nın bu şifre telgrafına bakılırsa, geniş yetkilerle Anadolu'da görevlendirilmiş olan ordu müfettişleri bir şeyler yapmak azim ve inancında
bulunuyorlardı. Zaten bunlar arasındaki düşünce birliği, Anadolu'daki son
ordu ve birlik komutanlarının bir araya gelerek güçlü bir kadro kurmalarına yol açmakta idi. Yukarıda Karabekir Paşa’nın ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, “tam bağımsızlığın" kazanılması için bu kadronun kurulması en
başta gelen şartlar arasında idi. Anadolu mıntıkasında, -özellikle işgale
uğramamış yerlerde- görevlendirilmiş olan seçkin subay kadrosunun faaliyetlerinden de anlaşıldığı gibi, Genelkurmay’ın ne derece isabetli bir karar
vererek bunların Anadolu'da vazife almalarını sağlamış olduğu daha açık
bir şekilde belli olmakta idi.
Anadolu'da millî bağımsızlık mücadelesinin yürütülmesi için Mustafa
Kemal Paşa ile Cemal Paşa arasındaki muhabere kesilmeksizin devam etti.
Mustafa Kemal Paşa 28 Mayıs günü Havza'dan, Yıldırım Müfettişliği’ne
yazdığı şifrede, İzmir Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin
merkez heyetinin nerede olduğu hakkında bilgi verilmesini istedi122. Mustafa Kemal Paşa, Cemal Paşa’ya gönderdiği telgrafa ayrıca mıntıkasındaki
vilayet ve mutasarrıflıklara yazdığı tamim suretlerini de eklemeyi unutmadı. Cemal Paşa’ya hitaben de:"...Tamamiyet-i mülkiyemizin muhafazası
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Gn.Kur.ATASE Arşivi: 4-8065, Kls: 239, Ds: 20, F: 29.
Gn.Kur.ATASE Arşivi: 4-8065, Kls: 239, Ds: 20, F: 29, 29-1; Cemal Paşa'nın cevabının yazılı olduğu kısımda dört madde vardır. Dördüncü maddenin altında da muhtemelen yazılar bulunuyordu, fakat bu kısmın koptuğu anlaşılmaktadır. Atatürk'ün Nutuk'unda
da 20.Kolordu Komutanının "Konya'da Vatan Ordusu teşkilinden haberdar olmadığı" belirtilir. Krş., Nutuk, c.I, s. 19.
122 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 4-8065, Kls : 239, Ds: 20, F: 31.
121

88

ZEKERİYA TÜRKMEN

için tezahürât-ı milliyenin daha canlı olarak izhâr ve idâmesi lazımdır.
Hayat ve istiklal-i millîyi rehnedâr eden işgal ve ilhak gibi hadiseler bütün
milleti dilhûn etmektedir. Teessürât zabt olunamıyor. Bunun için memleketin her yerinde büyük mitingler yapılması gerekmektedir..."123 tarzında bir
telgraf yazarak siyasî yoldan modern dünyanın anlayabileceği faaliyetlerin
icra edilmesini istedi.
Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, bu sırada ordu müfettişlerine gönderdiği gizli bir şifresinde, İngilizlerin Hindistan'da 600.000 kişilik bir
Afgan ordusuyla mücadele etmek durumunda kaldıklarını belirterek, İngilizlerin Anadolu'ya sanıldığı kadar kuvvet yığamayacaklarını açıklıyordu.
Cevat Paşa ayrıca, ordu müfettişlikleri ile kolordular arasında sıkı bir münasebet kurulmasını, askerî telgraf ve muhabere hatlarının yanında gerekirse, sivil hatların da kullanılarak topyekûn bir hareket icrasını ve birlik içerisinde bulunmalarının lüzumlu olduğunu emretmekte idi124. Nitekim,
İtilaf kuvvetlerinin Anadolu'da işgalleri yoğunlaştırdıkları bir sırada, Mustafa Kemal'in "mitingler akdiyle tezahürât-ı milliye"de bulunulması için
yaptığı çağrı, Mayıs ayının 28'de azamî noktaya vardı125. Çeşitli vilayetlerde icra edilen mitingler, bazı yerlerde azınlıkların taşkınlıklarda bulunmalarına sebep oldu126. Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı Şevket Turgut
Paşa’ya gönderdiği 29 Mayıs tarihli şifre telgrafında, yapılan mitinglerin
İtilaf Devletleri'nin, Türk Milletinin izzet-i nefsine ve meşru haklarına
tecavüz etmelerinden kaynaklandığını belirtmekte idi. Ayrıca bu heyecanın
memleketin en ücra köşesini dahi içine aldığını, hükümet memurları ile
askerlerin şimdilik tamamen tarafsız kaldığı ve metanetlerini muhafaza
ettiklerini açıklamakta idi127.
Bu faaliyetler yürütülürken, haliyle müfettişlerin bir takım masrafları
oluyordu. Kıt imkânlarla mıntıkalarına varan müfettişler, zaman zaman
malî sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar. Maddî sıkıntılara rağmen, ordu müfettişleri vazifelerini aksatmadılar128. Mustafa Kemal Paşa müfettişlik mıntıkasında ihtiyaçların bitmediğini belirterek, bu sırada şiddetle benzine
ihtiyaç duyulduğundan şimdilik acilen 1000 litre benzin gönderilmesini
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125 Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 22.
126 Nutuk, c.I, s. 23 'de Kâzım Karabekir'in izahatına göre, Trabzon'da Rumların kargaşalık çıkarmak niyetinde oldukları belirtilmektedir.
127 HTVD., Sy: 5, (1953), vesika n: 92.
128 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 42.
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istiyor; aksi takdirde seyyar olan bu müfettişliğin nakil vasıtalarının çalışmamasından dolayı atıl kalacağını ifade ediyordu129. Genelkurmay ise,
istenen benzinin Erzurum'a gönderileceğini bildirdi130. Netice itibariyle bu
dönemde bir yandan üst makamlara aktarılan istekler, diğer yandan temenni ve dilekler karşılıklı muhabere ile dile getirilmekte, çözüm yolları aranmakta idi.
D. Mustafa Kemal Paşa’nın Müfettişlik Mıntıkasından Geri
Çağrılmasına Sebep Olan Gelişmeler
M.Kemal Paşanın Samsun'a gidişinden sonra İngilizler kendisinden
şüphelenmeye başladılar. M.Kemal'in müfettişlik mıntıkasındaki tutumu,
İngilizlerin kuşkularını daha da arttırdı. İngilizler, Sadrazam’a ve
Hükûmet’e baskı yaparak önlemler alınmasını istedi. Bu sırada memleketin çeşitli yerlerinden gelen telgraflar, hükûmete güven duyulmadığını
belirtiyordu. Nitekim, işgal olayları karşısında pasif davranan Hükûmet’e
halk hoş bakmıyordu. Bu sırada Paris'e barış görüşmelerine giden Sadrazam, hükümet başkanlığına, M.Kemal'in ordu müfettişliğine atanmasına
başından beri karşı çıkan Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'yi bıraktı. Bu
durumdan istifade etmek isteyen İngilizler hemen devreye girerek
M.Kemal'in geri çağrılması yolunda hükûmete baskı yapmaya başladı.
3 Haziran 1919 günü M.Kemal Paşa önemli bir girişimde bulundu.
Osmanlı murahhaslarının 1 Haziran'da Paris Barış Konferansına çağrıldığının, hükümet tarafından tamim edilmesi üzerine müfettişlik mıntıkasındaki kumandan ve valilere "zâta mahsus" olarak bir telgraf çekti. Bu telgrafında, halkın tepkisinin İtilaf Devletleri tarafından dikkate alınmak mecburiyetinde olduğu, yapılan miting ve sairenin hedefine ulaştığı belirtiliyordu. Ayrıca Yunanlılar'ın İzmir'i işgal ettikleri bir zamanda milletin istekleri ile Paris Konferansına gidecek heyetin istekleri arasında bir uygunluk bulunması gerekiyordu131. Öte yandan, bu konferanstan kısa bir süre
önce 26 Mayıs 1919'da toplanan Saltanat Şurâsında, hemen herkes millî
bağımsızlığın korunması ve millî mukadderatın bir millî şurâya verilmesini
istediği halde132, hükümetin sırtını dayadığı Hürriyet ve İtilaf Fırkası adına
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131 Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 27-29.
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konuşan Sadık Bey, İngiltere himayesini teklif ediyordu133. Şunu da belirtmek gerekirse, M.Kemal'in 3 Haziran'da Havza'dan Harbiye Nezaretine
gönderdiği telgraf, İtilaf Devletleri istekleri doğrultusunda hareket etmek
durumunda kalan hükûmete bir başkaldırı niteliğinde idi. M.Kemal bu
telgrafında;"...İtilaf Devletleri milletimizin hukuk ve istiklaline riayetkâr
kalmadıkça ve millet ve devletin tamami-i masuniyetinden emin bulunmadıkça...tezahürât-ı milliyeyi men' ve tevkîf için nefsimde ve hiç kimsede
kudret ve takat göremeyeceğim gibi, bu yüzden çıkacak olay ve gelişmeler
karşısında sorumluluk kabul edecek ne kumandan, ne mülkiye memuru ve
ne de hükümet tasavvur edemiyorum."134 diyordu.
Bu sırada İngiliz istihbaratından Yüzbaşı Hurst ise, Merzifon'dan Amiral Galthorpe'a gönderdiği şifre telgrafta, III.Ordu Müfettişinin faaliyetleri
birer birer sıralıyordu. Hurst, M.Kemal'in "telgrafhaneleri âdeta tekeline
almış olduğunu" ifade ediyordu135. Hurst'tan gelen bu raporlar, İngiliz
işgal kuvvetleri komutanlığını harekete geçirdi. General Milne, 6 Haziran
1919'da Harbiye Nezaretine verdiği notada M.Kemal Paşa ile maiyetinin
derhal İstanbul'a çağrılmasını istemişti. İngiliz komutana göre, o günün
kritik şartları içinde tanınmış bir Türk generalinin, emrindeki subaylarla
birlikte Anadolu'da dolaşması huzursuzluk yaratacak nitelikte idi. Ayrıca
askerî yönden bir faaliyette bulunmasına da gerek yoktu136. Milne'in bu
emri yanında Galthorpe da 8 Haziran (1919) tarihinde Osmanlı Harbiye
Nezaretine gönderdiği şifre telgrafta, Samsun mıntıkasından iç kesimlere
gitmek için hazırlanan M.Kemal Paşa’nın geriye çağrılmasını istedi137. Bu
maksatla İngiliz Askerî Ataşesi Deedes, 8 Haziran'da Sadrazam ve Dahiliye Nazırı Vekili Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ile bir görüştü. Bu görüşmede Sabri Efendi, M.Kemal'in geri çağrılması yolunda istekte bulundukları için İngilizlere teşekkür dahi etti. Sadrazam Vekiline göre, Anadolu'daki hareketin ardında Harbiye Nezaretinin bulunduğu bir gerçekti.
Deedes, Anadolu'daki milliyetçi hareketin bir İttihatçılık hareketi olarak
yorumlanması konusunda Sabri Efendi ile hemfikir idi. İngiliz Generali bu
sırada İngiliz Muhipler Cemiyetinin kurucuları arasında yer alan Sait Molla ile de bu konuda görüşmekte idi138.
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Bu gelişmelerin olduğu esnada, İngilizlerin kararlı tutumları karşısında
şaşkına dönen Osmanlı hükümeti, çelişkili tavırlar sergiliyordu. Hükümetin sivil kanadı İngiliz görüş ve istekleri doğrultusunda bir politika izlerken, askerî kanada bakılırsa, farklı bir görüş içinde bulundukları anlaşılır.
Nitekim, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşa, Milne'nin notasına
8 Haziran tarihinde şu cevabı verdi: "M.Kemal Paşanın IX.Ordu Kıt'aları
müfettişliğine tayininde en etkili sebeplerden biri İngiltere Devleti mümessilinin Bâbıâliye verdiği bir nota olmuştur. Bu nota üzerine Sadrazam
(Ferit Paşa), siyasî mümessil ile görüşmüş ve bir müfettiş gönderileceğini
söylemiş, herhangi bir itiraza maruz kalmamıştır. Hususiyle o sıralarda
silahların toplanmadığı ve nakledilmediği hakkında bir çok şikayetler de
vardı. Binaenaleyh şikayetin önünü almak, hem de hükümetin mütareke
hükümleri gereği mes'ul olduğu asayiş ve inzibatı temin etmek amacıyla
hükümetin kararı ile ülke üç ayrı müfettişlik mıntıkasına taksim edilmiş,
her mıntıkaya da bir müfettiş tayin olunmuştur. M.Kemal Paşa da bunlardan biridir. Talep ve tasvip buyurduğunuz şekilde Yakup Şevki Paşanın
yerine tayin edilmiştir. Ancak barış kadrosu olduğundan ordu komutanı
değil, ordu müfettişi ünvanına sahiptir...Böyle bir müfettişin vilayetleri
dolaşmasının halkı rahatsız mı, yoksa teskin mi edeceğinin takdirini memleketin tecrübeli bir asker evlâdı ve mes'ul nazırı olarak acizlerine
terkedilmesini rica eder ve sekiz aydan bu yana devam eden bir mütarekeden sonra artık Türkler ve Müslümanlara lütfen güven duymanızı rica
ederim..."139. Cevat Paşanın cevabından da anlaşıldığına göre, bu görevlendirmede yani müfettişlik mes'elesinde İngiliz temsilcilerinin arzusuna
uyulmuş; öte yandan, Damat Ferit Paşa ile İngiliz siyasî mümessili Ryan
görüşüp anlaşmışlardı.
Bu gelişmeler olurken Havza'da bulunan M.Kemal, buradaki faaliyetlerinden dolayı, İngilizlerin kuşkularını daha da arttırmakta idi. Paşa tarafından Sadrazam ve hükûmete gönderilen telgraflarda İngilizlere karşı
önlemler alınması isteniyordu. İşte bundan dolayı M.Kemal Paşa ile hükümet arasında ilk kovalamaca ve sinir savaşı başlamış oldu. Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, İngilizlerin isteğini kabul eden Bakanlar Kurulu
kararına uyarak M.Kemal'den 8 Haziran'da,"...elindeki istimbotlardan biri

139 Gn.Kur.ATASE Arşivi: 1-1, Kls: 11, Ds: 164, F: 76, 76-1, 76-2 ; Ayrıca bk.
HTVD., Sy: 1, (1952), vesika nr: 18-a, b, c ; Gotthard Jaeschke, Milne'in notasına Harbiye
Nazırının cevap verdiğini söyleyerek hataya düşmüştür. Halbuki cevabı veren imzasından
da anlaşıldığı üzere Cevat Paşa'dır. Krş., Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s.
125.
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ile hemen İstanbul'a dönmesini" istedi140. Öte yandan, hükümetin sivil
kanadının M.Kemal'in İstanbul'a hemen dönmesi yolundaki çalışmaları
karşısında, Şevket Turgut Paşa, M.Kemal'in başkente dönmesi hakkında
hiç bir açıklamada bulunmuyordu. M.Kemal gönderdiği telgrafta, çağrılma
sebeplerini sorduktan sonra, kömür ve benzin sıkıntısından dolayı gecikeceğini ileri sürerek141, gerçek sebebi öğrenebilmek için de Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşaya başvuruyordu. Nitekim Cevat Paşa, 11
Haziran tarihli cevabında; M.Kemal Paşa’ya gizlice mes'elenin hakiki sebebini şöyle açıkladı:" Sizin gibi kıymetli bir generalin Anadolu illerinde
dolaşması kamuoyunda iyi bir etki uyandıracağından bahisle İstanbul'a
çağrılmanızı İngilizler istedi."142. Diğer taraftan Harbiye Nazırı Şevket
Turgut Paşa da M.Kemal'e aynı tarihte (11 Haziran) gönderdiği telgrafında; "İstanbul'a davetiniz hükümetin kararı sonucudur." diye açıklamakta
idi143. Bu yazışmalar devam ederken, Hariciye Nezareti Vekâletinden Dahiliye Nezaretine yazılan bir tezkireden anlaşıldığına göre, M.Kemal'in
görevine Meclis-i Vükela kararı ile son verileceği belirtiliyor; ayrıca bilumum mülkiye memurlarının, bundan haberdar edilmeleri gereği üzerinde
duruluyordu144.
Böylece hükümet ile müfettişlik ünvan ve yetkilerini bırakmak istemeyen M.Kemal Paşa arasında zamanla giderek şiddetlenen yeni bir yazışma
dönemi başladı ve bu tam bir ay sürdü. İngilizlerin kesin ve ısrarlı istekleri
karşısında, M. Kemal Paşa’nın görevinden azledilmesi an meselesi haline
geldi. O, hükümetin İngiliz istekleri karşısında boyun eğdiğini görünce, bir
telgrafla padişaha müracaat etti. M. Kemal Paşa’nın bu telgrafı gayet uzun
yazılmış bir şikayetname idi. Bu telgrafında sık sık saltanata bağlılığını
vurgulamakla birlikte, Anadolu'daki millet, kumandan ve memurların düşüncelerine nüfûz ettiğinden milletin baştan aşağıya uyanık bulunduğunu,
devletin istiklalini, saltanat ve hilafet haklarını korumak için güçlü bir
azim ve imanla donanmış olduğunu belirtiyordu. Öte yandan bu sırada
yayınlanmış olan Padişah’ın son Hatt-ı hümayûnu, milletin azmini arttırmıştı. M. Kemal'e göre, İstanbul'da bulunan korkakların ahlâkından yararlanmasını bilen yabancılar; devlet, millet ve padişahına bağlılık ve fedakârlıkla hizmet kabiliyetinde olanları ortadan kaldırmak istiyorlardı. Şayet
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kendisi başkente dönecek olursa; Ali İhsan, Yakup Şevki Paşa, Fethi Bey
vb. kumandan arkadaşları gibi İngilizler tarafından tutuklanacağından kuşkulanıyordu. Ona göre hükümet, kendisini aldatarak merkeze çekmek istiyordu. M. Kemal bilahare telgrafında şu açıklamalarda bulunuyordu:"...Eğer icbâr edilirsem, memuriyet-i âcizânemden istifa ederek
kemâgân Anadolu'da ve sine-i millette kalacağım ve vezâif-i vataniyyeme
bu kere daha sarih hatvelerle devam edeceğim. Ta ki, millet mazhar-ı istiklâl ve saltanat ve hilafet-i muazzama-i hümâyûnları masun-ı indiras olsun..."145. Bu telgrafın M.Kemal'in azlini geciktirmek yanında bir faydası
da, kendisini Padişah Vahdettin'e millî direnişin sözcüsü olarak tanıtmak
oldu146.
M.Kemal Paşa 11 Haziran tarihinde Erzurum'da bulunan 15.Kolordu
komutanı Kâzım Karabekir Paşa’ya gönderdiği şifre telgrafta ise, bütün bu
gelişmeleri anlatmış ve "milletin hukuk ve istiklalini tayin uğrunda millet
ile beraber çalışmaktan" yana olduğunu belirtmişti. Ayrıca kendisinin,
mümkün olduğunca zaman kazanmak ve karargâhını memleket dahiline
sokmak amacında olduğunu ifade etmişti147. Bu sırada Şevket Turgut Paşa,
15 Haziran'da M.Kemal'e "İstanbul'a davetiniz hükümetin kararıdır." mealindeki telgrafını tekrar göndermişti148. Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa,
adeta bu işten yani M.Kemal Paşa’nın İstanbul'a çağrılması meselesinden
nezaretinin sorumlu tutulmamasını istercesine, bu çağrının hükümet tarafından yapıldığını tekrarlıyordu. Paşa’nın telgrafında isteksizce bir çağrı
ifadesi gizli idi. Bütün bunlardan da anlaşıldığı üzere, M.Kemal Paşa’nın
hareketi ordu mensuplarınca kalben destekleniyordu.
Bütün bu gelişmeler olurken, hükümet, bu defa Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin telgraflarının işleme konmasını yasakladı. Posta ve Telgraf
Müdürü Refik Halit (Karay) Bey, 16 Haziran tarihinde bütün posta teşkilatına yayınladığı genelgesinde, bu derneklerin telgraflarının kabul edilmemesini tebliğ etti. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey ise, işgallerden dolayı
duyulan üzüntü ne kadar büyük olursa olsun, bu aşamada hükümetin ne
Yunanlılarla, ne de başkalarıyla savaşabilecek bir gücü olmadığını, bu
sebeple "kuva-yı milliye" adıyla birlikler hazırlamanın felaketlere sebep
olacağını ileri sürmekte idi149. Ali Kemal'in bu dönemde politikası korkak145
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ça veya bekle gör, olanları kabul et şeklinde idi. Bunun üzerine M.Kemal
Paşa, Posta ve Telgraf Müdüriyetine gönderdiği 20 Haziran tarihli şifrede
bu gelişmelerden dolayı hükümeti protesto etti. Refik Halit Bey'in ifadesiyle; "...Anadolu'da o şiddetli müdahale, İstanbul'da bu acele mukabele..." M.Kemal ile bağların kopmasına zemin hazırladı150.
E. Hükûmet ile M.Kemal Paşa Arasındaki Telgraf Savaşı ve Sonuçları
Haziran ayından itibaren İngilizlerin hükûmete yaptıkları baskılar sonucu, Anadolu'daki ordu müfettişleri ile hükümet arasındaki diyolog kopma noktasına geldi. Öte yandan hükümet acziyetinden dolayı, İtilaf Devletleri'nin her isteğine boyun eğmek durumunda kalıyordu. Nitekim hükümet
bu sırada İngiliz baskısından dolayı bazı idarecileri değiştirmeye kalktı.
Dahiliye Nezareti M.Kemal ile devamlı irtibat halinde bulunan Erzurum
valisi Münir Bey ile Van Valisi Haydar Beylerin değiştirilmesini kararlaştırdı. Oysa bu valilerin faaliyetleri, doğuda tasavvur olunan Büyük Ermenistan fikrine karşı idi. Bu faaliyetler M.Kemal Paşa tarafından da kabul
gördüğünden, yerlerinde bırakılmaları yolunda tepkilere sebep oldu.
M.Kemal 18 Haziran'da Amasya'dan Dahiliye Nazırına gönderdiği şifrede
valilerin görevde kalmalarının memleket menfaatine olduğunu açıklamakta
idi151. M.Kemal böyle davranışlardan dolayı, milletin güveninin sarsılacağına da dikkat çekiyordu152. O, bu şikayetlerle de kalmayıp, kendi mıntıkasında görevli valilere, kolordu komutanlarına gönderdiği 20 Haziran
tarihli telgrafında Posta ve Telgraf Müdüriyetini protesto edip, kararlarına
uymamalarını istiyordu153.
M.Kemal'in hükümetin uygulamalarına karşı çıkması üzerine Şevket
Turgut Paşa, 21 Haziran'da Kâzım Karabekir Paşa'yı vekâleten M.Kemal
Paşanın yerine III.Ordu Müfettişliğine tayin etmek istedi. Fakat Karabekir
Paşa, bu sırada böyle bir atanmayı kesinlikle doğru bulmuyor ve
M.Kemal'in değiştirilmesinde isabet görmüyordu154. M.Kemal ise, bu sıra150

Refik Halit Karay, Aynı eser, s. 160-161 ; Karabekir, Aynı eser, s. 48 vd.
BOA.BEO., Dahiliye Giden nr: 343451.
152 ASD., c.I, s. 18 vd.
153BOA.BEO., Dahiliye Giden nr: 343451, lef: 1-3.
154 Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 51-52 ; Öte yandan Karabekir Paşa
1339/1923 senesinde Istanbul'da Şevket Turgut Paşa ile görüştüğünde kendisine şu izahatı
yaptığını açıklar: "--- Senin Erzurum Kongresinin millî birlik ve millî mukavemet hazırladığını biliyordum. Kemal Paşa'nın seni istirkabla (çekememek) işi bozacağına ve şahsını esas
tutarak " benden sonra tufan " düstûruyla çalışacağına yalnız ben değil, Fevzi Paşa da
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da Dahiliye Nezaretine gönderdiği telgrafta bir takım isteklerini sıralıyordu. Dahiliye Nazırı Ali Kemal, M.Kemal'in bu isteklerini içeren telgrafını
22 Haziran'da sadarete sundu. 23 Haziran 1919'da Sadrazam vekili Mustafa Sabri Efendi başkanlığında toplanan kabine, III.Ordu Müfettişi
M.Kemal'in Harbiye Nezaretinin buyruğuna uyup İstanbul'a gelmediği ve
halkı hükûmete karşı kışkırttığı gerekçesiyle görevinden alınmasını kararlaştırdı155. Bu karara imza atanlar arasında M.Kemal'in tayininden bu yana
gizli de olsa destekleyen Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa da bulunuyordu156. Bu sırada hiçbir resmî sıfatı kalmayan M.Kemal Paşa’nın yerine
eski Bahriye Nazırı Hurşit Paşanın atanması öngörüldü. Ayrıca sadaretten
Harbiye ve Dahiliye Nezaretlerine gönderilen yazıda bu durumun bütün
vilayet ve kolordulara tebliğ edilmesi de istendi157. Nitekim hükümeti buna
zorlayan bir takım sebepler vardı. Tam bu sırada, M.Kemal Paşa da memleket ölçüsünde ilk büyük kararı almış bulunuyordu. Bilinen Amasya Tamimi bu gelişmeler esnasında gerçekleştirildi. M.Kemal Paşa, Ali Fuat
Paşa, Re'fet Bey ve Rauf Bey tarafından memleketin tamamını ilgilendiren
önemli kararlar alındı158. Bu gelişmelerden büyük endişe duyan Dahiliye
Nazırı Ali Kemal Bey, 23 Haziran tarihinde vilayetlere yazdığı ve acele
kayıtlı şifre telgrafında; M.Kemal Paşa’nın büyük bir asker olduğunu, zamanın siyasetine o derece vakıf olamadığı için pek fazla gayret ve
hamiyyetine rağmen, yeni memuriyetinde asla muvaffak olamadığını, İngiliz fevkalade mümessilinin talep ve ısrarı ile azledildiğini, bilahare yaptıkları ve yazdıkları ile kusurlarını daha ziyade arttığını belirtiyordu. Ali Kemal, telgrafında ayrıca, artık bu zatın görevden alındığını ve hiç bir resmî
sıfatının kalmadığını, halkın barış konferansı kararlarını beklemesi gerektiğini de ilave ediyordu159. Bundan başka, Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey
26 Haziran tarihinde vilayetlere yayınladığı şifre telgrafında; millî ordu
teşkil etmenin ve Müdafaa-i Milliye hazırlamak gibi faaliyetlerin bir felaket olacağını ilan ediyordu. Telgrafında ayrıca, ordu müfettişlerinin seferberlik hazırlığı yapmakla, mütarekeye aykırı hareket ettiklerini bildiriyor
ve şunları ekliyordu: "...Ordu müfettişleri bu seferberliği hazırlamağa
kalkışırlarken düşünmüyorlar mı ki, silah ve techizât son derece mahdut ve
iman ettiğinden Kemal Paşa'yı da Ingilizler istediğinden, seni müfettişliğe getirmeyi düşünmüştük.", bk. Aynı eser, s. 52 dipnot 1.
155 BOA.MVM., nr: 216, s. 54, karar nr: 317.
156 TBMM. ZC., c.I, Ankara 1981, s. 10-11.
157 BOA.BEO., Harbiye Giden nr: 343446.
158 Tayyip Gökbilgin, Millî Mücadele Başlarken, s. 145-148.
159BOA.DH.ŞFR., nr: 100 / 174.
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mütareke hükümleri gereği elimiz, ayağımız bağlıdır. Biz bugün herhangi
bir devletle olursa olsun, harbe giremeyiz. Girersek hem halkı ezdirir, hem
de davamızı siyaseten kaybederiz"160. Ali Kemal Bey'in ifadelerine dikkat
edilirse, her şeyin yitirildiği ve bütün ümitlerin yok olduğu sonucu ortaya
çıkıyordu.
Öte yandan hükümet tarafından M.Kemal Paşa’nın azledilerek, yerine
III.Ordu Müfettişliğine atanması kararlaştırılan Hurşit Paşa’nın işlemleri
yürütülemedi. Mustafa Sabri Efendi'nin gücünü gösterememesi ve kabine
üyelerinden Ali Kemal ile Şevket Turgut Paşa arasındaki çekişme,
M.Kemal'e istediği zamanı kazandırdı. Ali Kemal, İngiliz ateşesi Deedes
ve tercüman Ryan'la yaptığı görüşmede, Anadolu'daki millî hareketin Harbiye Nezaretince desteklendiğini öne sürdü. İngiliz temsilci de O'na,
"...meydanın milliyetçilere boş bırakılmamasını" öğütledi161. Nitekim,
Harbiye Nezareti 28 Haziran'da 3. ve 15.Kolordulara gönderdiği şifrede,
kolorduların bundan böyle her konuda merkezle doğrudan temasta bulunacaklarını bildirdi. Bu suretle III.Ordu Müfettişliğinin bir kısım yetkileri kâğıt üzerinde- geri alınmış oldu162. Bu arada Ali Kemal ile Şevket Turgut
Paşa arasındaki çekişme, Damat Ferid'in Paris'ten dönüşünden sonra adı
geçen nazırların istifaya zorlanarak kabine dışında kalmalarına sebep oldu.
Yapılan bu değişiklikle Dahiliye Nazırlığına Edhem Bey, Harbiye Nezaretine de Ali Ferit Paşa atandı163. Öte yandan Şevket Turgut Paşa, giderayak
M.Kemal'in İstanbul'a gelmesini 28 Haziran tarihinde tekrar rica etmişse
de164, M.Kemal bütün bunları ve azline dair olan kararları görmezlikten
gelerek, III.Ordu Müfettişi sıfatıyla Harbiye Nezaretine yazdığı şifre telgrafında Ali Kemal'in görevden alınmasından dolayı memnuniyetini dile
getiriyor; fakat kendisinin azledildiğine dair nezaretten herhangi bir yazı
gönderilmediğini ifade ediyordu165. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi,
Harbiye Nezareti ile Dahiliye Nezaretleri arasındaki anlaşmazlık had safhaya varmıştı. Nitekim M.Kemal Paşa da, bu fırsatları iyi değerlendirerek
Anadolu'daki konumunu kuvvetlendirmeye çalıştı.

160

BOA.BEO., Dahiliye Giden nr: 343541, lef: 1-4.
Bilal Şimşir, Aynı eser, c.I, s. 24-26.
162 HTVD., Sy: 2, (1952), vesika nr: 26.
163 TV., nr: 3588, 3 Temmuz 1335 ; Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 230232; Tayyip Gökbilgin'e göre yeni Harbiye Nazırı Ali Ferid Paşa M.Kemal Paşa'yı seven ve
tutan bir komutandı. Bk. , Aynı eser, s. 151.
164 Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s. 130-131.
165 HTVD., Sy: 2, (1952), vesika nr: 27-a, b, c.
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Hükümet M.Kemal Paşa meselesi ile uğraşırken, Hariciye Nezaretinden sadarete gelen bir yazıda ise, Batı Anadolu'da gönüllü asker kaydedildiği belirtilerek hükümetin dikkati çekilmeye çalışılıyordu. Ayrıca gönüllü
asker toplanmasının İtilaf Devletleri'nin harekete geçip ülkenin işgale uğramamış bölgelerini de tehdit altına alacağı ifade edilmekte idi166. Nitekim, Damat Ferit Paşa ile ona vekâlet eden Mustafa Sabri Efendi, hiç bir
şans tanımadıkları kuva-yı milliyenin mücadelesini kabul etmemelerine
rağmen, bunların mücadelede mânen haklı olduğunu da red edemiyorlardı.
Ferit Paşa bu cümleden olarak 23 Haziran'da Paris'te vermiş olduğu bir
notada şöyle diyordu: "Hiçbir hükümet halkın iradesine karşı gelemez,
vilayetlerde kurulmuş olan büyük sayıda vatanperver komitelerin gösterilerinden ve başkentte yapılan mitinglerden yalnız tek ve değişmez bir düşünce ortaya çıkmaktadır: Birlik ve İstiklal!"167. Bu beyanatından da anlaşıldığı üzere hükümet, millî hareketi haklı bulmakta, lakin dış baskıların
şiddetinden olsa gerek bunu sözle açıktan açığa ifade edememekte idi.
F. Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum'a Gidişi, Müfettişlik Görevine
Son Verilmesi ve Kongre Çalışmaları
23 Haziran 1919'daki Heyet-i Vükelâ (Bakanlar Kurulu) kararı
M.Kemal Paşa tarafından pek önemsenmemişti. Zaten hükümet üyeleri bu
kararı alırlarken hem fikir birliğinde değillerdi. Yapılan yazışmalardan
çıkan sonuca bakılırsa, M.Kemal'in görevden alınması yolunda İngilizler
tarafından baskı yapıldığından -ve buna da olumlu cevap verilmesi lüzumu
hasıl olduğundan- bu karar çıkmıştı. Nitekim bu mesele, hükümet buhranına sebep olmuş; kabinede bazı bakanlar değiştirilerek bunalım giderilmek
istenmişti.
Kabinedeki bu değişikliğin ardından, Harbiye Nezaretine tayin olunan
Mirliva Ali Ferit Paşa168, bu makama gelir gelmez III.Ordu müfettişi
M.Kemal Paşa’ya samimi hitaplarda bulunan uzun bir telgraf gönderdi. Ali
Ferit Paşa 30 Haziran tarihli telgrafında; M.Kemal Paşa’ya kalbî duygular
beslediğinden bu görevi kabul ettiğini, hükûmeti epeyce müşkil bir vaziyette bulduğunu belirttikten sonra, iddia edebilirim ki sizi, benim gibi ruhunun derinliklerine kadar anlayabilmiş bir ferd yoktur diyordu. Paşa bun166

BOA.BEO., Hariciye Giden nr: 343541.
Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s. 132'den naklen Notes de
la Delegation Ottomane, Paris 1919, s. 14.
168 TV., nr: 3588, 3 Temmuz 1335.
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dan başka, "...nasıl bir sebeple hükûmetle, M.Kemal Paşa arasında bir
anlaşmazlık çıktığını anlayamadığını, ...bu işte, İngiliz isteklerinin herhalde etkili olduğunu" belirttikten sonra, "...hakkınızda pek ziyade teveccühte
bulunan Padişahın bu meselenin iyi bir şekilde halledilmesi konusunda
müzakere buyurduğunu" ifade ediyordu. Harbiye Nazırı Paşa, bununla
beraber, "...sıhhî mazeretten dolayı arzu ettikleri bir yerde tebdil-i havaya
müsaade edileceğini, Harbiye Nezaretince de lazım gelen yardımın yapılacağını taahhüt ederek, hemen cevap vermesi"'ni istiyordu169. Nitekim,
Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşanın bu iyimser müracaatlarının -gelişmelere
bakılırsa- M.Kemal üzerinde pek tesiri olmadı.
Diğer taraftan M.Kemal Paşa, 26 Haziran'da Amasya'dan ayrılarak170,
Tokat-Sivas yolunu takiple 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a vardı171.
M.Kemal'in yol güzergâhı olan Sivas'ta, sabık Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in görevlendirdiği Erkân-ı Harp Miralayı Ali Galip ile bir problem
yaşandı. Mamüretilaziz (Elazığ) Valiliğine tayin edilen Ali Galip, Dahiliye
Nezaretinin M.Kemal'in tutuklanması yolundaki emrini yerine getirmek
istemişse de, Dahiliye Nezaretinden istifa etmiş bulunan Ali Kemal'in bu
emrini Sivas Valisi Reşit Paşa yerine getirtmedi172. Ali Galip olayında
olduğu gibi, hükûmeti bu şekilde harekete zorlayanlar ise İstanbul'daki İtilaf Devletleri'nden- İngiliz Yüksek Komiserliği idi. General Milne 30
Haziran'da Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşaya yazdığı telgrafında; Sivas ve
Konya taraflarında silahlı çeteler kurularak müttefiklerin menfaatlerine
aykırı hareket edildiğini; bu faaliyetlerde İttihatçılık fikrinin hakim olduğunu ve maksatlarının Osmanlı hükûmetinden ayrı hedefler güttüğünün
tesbit edildiğini, bu hareketin başlıca teşvikçilerinin Sivas'ta M.Kemal,
Konya'da ise Ferik Cemal Paşa olduğunu ve her ikisinin de müfettiş olarak
atandığını ifade ederek hükümetin dikkatini bu yöne çekmekte idi. Milne,
diğer yandan M.Kemal'in vazifesine son verilmesi için 8 Haziran'da Osmanlı hükûmetine çağrı yaptıklarını fakat buna hükümetin pek itibar etmediğini hatırlatarak, konuya hassasiyet göstermelerini bir kez daha ikaz etti173. Bu sırada hükümet ise, Dahiliye Nezareti vasıtasıyla neşrettiği bir
169

HTVD., Sy: 2, (1952), vesika nr: 28.
Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 39-40.
171 Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 43.
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tamimde, M.Kemal ve Rauf Beyler'in hükümetin tebligatına karşı olan
hareketlerinden dolayı tutuklanmalarını emrediyordu174. M.Kemal ve Rauf
Beyler, hükümetin bu kararlarına pek aldırış etmedi. Nitekim Rauf Bey,
İstanbul Meclis-i Mebusanına katılıncaya kadar (yaklaşık yedi ay)
M.Kemal ile Anadolu'da işbirliği içerisinde bulundu175.
Bu sırada İstanbul'daki İngiliz yüksek komiseri Amiral Galthorpe, Osmanlı Hariciye Nazırı Safâ Bey'e verdiği 2 Temmuz tarihli notada isteklerini şöyle sıralıyordu:
1-) Sivas ve Konya vilayetlerinde silahlı çeteler kurma, İtilaf Devletleri
çıkarlarına karşı çalışma yolunda ciddi bir hareketin bulunduğu.
2-) Hareketin başlıca kışkırtıcılarının M.Kemal ve Cemal Paşalar olduğu,
3-) M.Kemal'i İstanbul'a geri çağırmak için yapılan teşebbüslerin bir
sonuç vermediği. Ayrıca aynı konuda 17 Haziran'da verilen notaya cevap
dahi alınmadığı.
4-) Konunun öneminden dolayı, M.Kemal ve Cemal Paşaların derhal
ve kayıtsız şartsız İstanbul'a çağrılmaları gerektiği,
5-) Bir örneği de İngiltere Hükûmetine sunulan bu nota üzerine, ne şekilde hareket edileceğinin derhal bildirilmesi isteniyordu176.
Milne ve Galthorpe'un notalarına bakılırsa, hükümet bunları o zaman
için geçiştirdiği gibi, uygulamaya koymamış; bu da İngilizlerin endişesini
arttırmıştı. Böylece ilk defa olarak bir İngiliz yetkilisi tarafından, Anadolu'da doğmakta olan millî mücadele fikri; "İttihatçılık" damgası ile damgalanmakta idi177. Nitekim, Millî Mücadele hareketinin altyapısı incelendiği
zaman bu fikrin büyük ölçüde doğru olduğu ortaya çıkar.
Mustafa Kemal Paşanın 2-3 Temmuz 1919 gecesi Tercan'da iken Saray'dan aldığı bir telgrafta, dönmesi istendi178. Bu telgrafta M.Kemal'in
174

BOA.BEO., Dahiliye giden nr: 343763.
Miralay Mehmet Arif Bey, aynı eser, s. 27.
176 Bilal Şimşir, aynı eser, s. 36.
177 Millî Mücadele hareketini bir ittihatçılık hareketi olarak yorumlayanlar sadece
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faaliyetleri Padişah tarafından "yurtseverce duyguların bir sonucu" olduğu
kabul ediliyor; fakat, devletin durumunun taşradan gözlendiği gibi endişe
verici olmadığı ileri sürülüyordu. Padişah, Paşa’nın istifa edip İstanbul'a
gelmesini -yabancıların kendine haysiyet kırıcı bir işlem yaptırırlar endişesi ile- doğru bulmadığı gibi, azledilmesini de uygun görmediğinden Harbiye Nezaretinden iki ay hava değişimi istenilerek, durum belli oluncaya
kadar istediği kent ya da kasabada dinlenmesinin en uygun çözüm yolu
olacağını ifade ediyordu. Bu sırada Vahdettin'in M.Kemal'in davranış ve
girişimlerini olumlu karşıladığı anlaşılmakta idi179. Padişah, bu tavrı ile
merkezden taşrayı kurtarmayı tercih ediyordu. Bu ise, mutlakiyetçi bir
zihniyetin sonucu idi180.
Ordu Müfettişliklerinin lağv edilmesini isteyen işgal güçlerinin baskıları sonucu181 Mersinli Cemal Paşa, Harbiye Nezareti'nden izin alarak 1
Temmuz (1919)'da Konya'dan hareketle İstanbul'a geldi182. Bu hadise
Anadolu'daki komutanlar üzerinde adeta bir şok tesiri yapar. Nitekim
M.Kemal Paşa Nutuk'ta, bu kritik dönemde Mersinli Cemal Paşa’nın İstanbul'a gidişini üzüntü ile karşıladığını ifade eder183. Diğer taraftan, Cemal Paşanın İstanbul'a dönmesi ile birlikte, Anadolu'da ordu müfettişi ve
en kıdemli komutan olarak M.Kemal Paşa kaldı. Kendisini, Kâzım Karabekir ve Ali Fuat Paşa takip etmekte idi. Öte yandan Mersinli Cemal Paşa,
İstanbul'a geldikten bir süre sonra Askerî Mektepler Müfettişliğine getirildi184. Böylece Anadolu'da görevli bulunan iki ordu müfettişinden birisi
İstanbul'a çekilmiş oldu. Harbiye Nazırı ise, bir telgraf çekerek
M.Kemal'in de geri dönmesi yolunda bir çağrıda bulundu. Harbiye Nazırı
Ali Ferit Paşa bu sırada M.Kemal Paşa’ya gönderdiği telgrafta, İngiliz
baskısından bunaldığını ifade ettikten sonra, "...mağlubiyetin devasız bir
illet olduğunu" söyleyerek kendilerine yardımcı olmalarını istiyor ve sa-

179 Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 37 ; Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, s. 135 ; Kinross, Atatürk, s. 278 ; Bu telgraf metninin tamamı için bk. Tahsin Ünal,
"Millî Mücadale Başlarında Mustafa Kemal", Türk Kültürü, Sy: 73, Ankara Kasım 1968,
s. 47.
180 Sina Akşin , aynı eser, s. 356.
181 Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, c.I, s. 35-36.
182 BOA.BEO., Isti'zan-ı Irade-i Seniyye nr: 343557 ; Bilal Şimşir, aynı eser, c.I, s.
46.
183 Kemal Atatürk, Nutuk, c.I, s. 48-49 ; ayrıca bk. Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 64 ; Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümünü Kadar Atatürk'le Beraber,
c.I, Ankara 1966, s. 52 .
184 BOA.BEO. Harbiye Giden nr: 343726.
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mimi cümlelerle telgrafını noktalıyordu185. Harbiye Nazırı, 5 Temmuz'da
M.Kemal'e yazdığı şifre telgrafta ise, İstanbul'a hareketini hızlandırmasını
istiyordu186. Ferit Paşa, M.Kemal'e İstanbul'a döneceğine dair Padişah ve
siyasî temsilciliklere taahhütte bulunduğunu ve bu konuda mahçup olmayacağından emin olduğunu bildiriyordu. Buna karşılık M.Kemal, böyle bir
söz vermenin şimdilik doğru olmadığını belirterek, Batı Anadolu'da işgallerin sürdüğünü, Doğu Anadolu için de böyle bir tehlikenin varolduğunu
hatırlatarak, hükümet mensuplarının yeni bir hıyanete araç olmaktansa,
sade bir vatandaş olarak halkın saflarına katılmasının örnek alınacak bir
vatanperverlik olacağını ifade ediyordu. Bu sırada, M.Kemal'in İstanbul'a
dönmesi yolundaki İngiliz istekleri de bütün şiddetiyle devam etmekte
idi187. Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa ise, 7 Temmuz'da Miralay Re'fet (Bele) Bey'e çektiği telgrafta, İngilizlerin bu sırada Samsun ve civarına asker
çıkarmalarının sebebinin M.Kemal'in "...asayişi ihlâl suretindeki davranışlarında" aranması gerektiğini belirtiyor; "...eğer vatanını seviyorsa,
M.Kemal'in dönmesini" istiyor ve bu konuda Re'fet Bey'den yardım talep
ediyordu188. Refet Bey, verdiği cevapta M.Kemal Paşanın zararlı faaliyetlerde bulunmadığını, ondan işgal kuvvetlerine karşı direnme konusunda
herhangi bir talimat almadığını belirtiyordu189. Bu açıklamalardan sonra
Miralay Refet Bey de hükûmete yapılan baskı sonucu azledildi. Yerine
Harbiye Dairesi Reislerinden Miralay Selahattin Bey'in atanması kararlaştırıldı190.
Bu sırada kabinedeki üyeler arasındaki telgraf yazışmalarına bakılırsa,
M.Kemal Paşa mes'elesinde hep İngiliz baskısından söz edildiği göze çarpar. Bu gelişmeler sırasında Hariciye Nazırı Vekili Safvet Bey tarafından
sadarete çekilen 3 Temmuz 1919 tarihli gizli telgrafta; M.Kemal Paşa’nın
müslüman halkı azınlıklara karşı kışkırttığı gerekçesiyle İngilizler tarafından İstanbul'a çağrıldığı açıklanmakta idi191. Erzincan Mutasarrıfı Eşref
Bey ise, Dahiliye Nezaretine gönderdiği telgrafında M.Kemal Paşa’nın
Harbiye Nezaretince görevlendirildiğini belirterek, bu nezaretten herhangi
bir aksi emir gelmedikçe, M.Kemal Paşa’nın talimatlarını yerine getirmeye
185

HTVD., Sy: 2, (1952), vesika nr: 28.
HTVD., Sy: 2, vesika nr: 29.
187 Documetns On British Foreing Policy, c.IV, nr: 448.
188 Refik Halit Karay, Minel Bâb İlel Mihrap, s. 182-187.
189 Karay, aynı eser, s. 189-190. Karay bu telgrafı 8 Temmuz tarihli olarak belirtir.
190 Sina Akşin , aynı eser, s. 360.
191 BOA.BEO., Hariciye Giden nr: 343585.
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mecbur olduklarını ifade etmekte idi192. Sivas Valiliğinin telgrafında ise,
Samsun'a çıkarılan İngiliz askerlerine karşı M.Kemal'in askerî bir tertibat
içerisinde bulunduğu belirtilerek, Harbiye ve Dahiliye Nezaretlerinin dikkatleri çekilmeye çalışılıyordu193. Erzurum vilayetinden hükûmete çekilen
telgraflarda ise, İngiliz faaliyetlerine karşı çare bulunması isteniyordu194. 8
Temmuz tarihli Padişahın iradesi üzerine M.Kemal Paşa’ya hitaben bir
telgraf çekilmiş, Paşa’nın memuriyetinden dolayı İngilizlerle hükümetin
arasının açılmak üzere olduğu açıklanmıştı195. Nitekim Kabine üyeleri,
yapılan bir toplantıdan sonra hazırladıkları bir tutanakla, M.Kemal'in görevine son verilmesi konusunda Harbiye Nezaretine yaptırım uygulanmasına
karar vermişlerdi196.
M.Kemal Paşa ile Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa arasında 8 Temmuz
gecesi yapılan uzun telgraf görüşmelerinde, M.Kemal'in görevine son verileceği konusu dile getirildi. Ferit Paşa bu görüşmede, M.Kemal'in faaliyetlerini vatan müdafaası yolunda herkesin yapacağı normal faaliyetlerden
olduğunu yorumluyor; ayrıca, İtilaf Devletlerinin hükümet üzerinde şiddetli baskılarının bulunduğunu hatırlatıyordu. Nitekim, bu sırada III.Ordu
Müfettişinin Padişah buyruğu ile bir kaç defadır İstanbul'a davet edildiği
açıklanıyordu197. Bu görüşmenin ardından Saray başkâtibi Ali Fuat Bey'in
8 Temmuz gecesi saat 10.30'daki telgrafı, M.Kemal'in görevinin sona erdiğini haber vermekte idi. Bu gelişmelerin İngiliz baskısından kaynaklandığı
âşikâr idi198. Bakanlar Kurulu da zaten bu yolda gerekçeli bir karar çıkardı.
Bu gerekçeleri ihtiva eden Bakanlar Kurulu kararını başta M.Sabri Efendi
olmak üzere, bakanların çoğu ve Abdurrahman Şeref Bey ile Ahmet İzzet
Paşa gibi kurulda görevli âyân üyeleri de imzalamışlarken, Harbiye Nazırı
Ali Ferit Paşa bu toplantıya katılmadığı gibi imza da atmadı199. Daha sonra
yazılan belgede Ali Ferit Paşa’nın da imzası yer aldı. Nitekim Padişah,
Sadrazam Vekili Mustafa Sabri Efendi ve Harbiye Nazırı Ferit Paşa’nın
imzasıyla bilahire yayınlanan azil fermanında şöyle denilmekte idi:
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BOA.BEO., Dahiliye Giden nr: 343446.
BOA.DH.KMS., Ds: 54-1, nr: 12, F: 2-5.
194 BOA.MVM., nr: 215, s. 214.
195 BOA.MVM., aynı belge.
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198 BOA.MVM., nr: 215, s. 214.
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"III.Ordu Müfettişi M.Kemal Paşa’nın görevine son verilmiştir. Bu Padişah buyruğunu yürütmeğe Harbiye Nazırı görevlidir. 8 Temmuz 1335 "200.
M.Kemal'in müfettişlik görevine son verilmesinin hemen ardından
Harbiye Nazırı 15. ve 13.Kolordu Komutanlıklarına gönderdiği şifre telgrafta III.Ordu Müfettişliği makamına münasip birinin tayin olunmasına
kadar bunların doğrudan doğruya nezarete bağlandıkları bildirildi201. Aynı
tarihte, Dahiliye Nezaretinden çıkan bir yazıda ise, bilumum dahiliye memurlarının millî teşkilat kurmaları engelleniyor; şayet bu tür faaliyetlere
dahil olanlar olursa, en şiddetli cezaya çarptırılacakları ifade ediliyordu202.
Öte yandan M.Kemal Paşa, ordu müfettişliğinden azlolunduğu haberini
aldıktan kısa bir süre sonra, "...sine-i millette bir ferd-i mücâhit olarak
kalabilmek için askerlikten istifa ettiğini" açıkladı. 8/9 Temmuz 1919 gecesi saat 11.45'de Padişah'a gönderdiği şifre telgrafında, hükümet ve saltanat merkezi üzerindeki baskıların daha da artmasına, hakkındaki iyi düşüncelerin zayıflamasına razı olamayacağını belirttikten sonra askerlikten
istifa gerekçesini şu cümlelerle açıkladı:"...Bundan dolayı, sadece şu anda
bulunduğum görevime değil, bütün övünç sebeplerini vatan ve millet ile
kutsal makamlarının feyzinden ve kurtuluşundan alan pek çok sevdiğim
kutsal askerlik hayatıma da veda etmek suretiyle fedakârlıkta bulunduğumu arz ederim. Yüksek Saltanat ve Hilafet makamlarıyla asil milletlerinin,
hayatımın son noktasına kadar daima koruyucusu ve sadık bir ferdi gibi
kalacağıma tam bir bağlılıkla arz eder bu hususta teminat veririm. Askerlik mesleğinden istifa ettiğimi Harbiye Nezaretine bildirdim."203. Nitekim
M.Kemal'in istifa dilekçesinde Vahdettin'i suçlayıcı bir dil kullanmamaya
özen göstermesi, saltanat ve hilafete bağlılıktan söz etmesi dikkat çekicidir. Aslında İstanbul'daki görüşmelerinden başlayarak Padişah ile Paşa 7
Temmuz'daki yazışmalarına kadar, birbirlerine duydukları güveni belirtmeye dikkat etmişlerdi. İlk zamanlar bunda içten davrandıkları sonucunu
çıkarmak mümkündür. Nitekim, M.Kemal Paşa kuva-yı milleyi hareketini
örgütlerken saltanat yanlılarını kuşkulandırmamak için Vahdettin'i baskı
altında bir hükümdar olarak kabul ediyor; onu kurtarma sloganını yararlı,
hatta mecburî görüyordu.
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BOA.DUIT., nr: 68 / 1; TV., nr: 3595, 12 Temmuz 1335 ; Kemal Atatürk, Nutuk,
c.I, s. 47 ; Mazhar Müfit Kansu, Aynı eser, c.I, s. 36.
201 HTVD., Sy: 2, vesika nr: 30.
202 HTVD., aynı sayı , vesika nr: 31.
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104

ZEKERİYA TÜRKMEN

M.Kemal Paşa’nın III.Ordu Müfettişliğinden ve askerlik mesleğinden
istifası arkadaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ali Fuat Paşa,
M.Kemal'in 8/9 Temmuz tarihli ve "sine-i millette bir ferd-i mücahit suretiyle bulunmakta" olduğunu bildiren telgrafını aldığı zaman, büyük bir
heyecan ve üzüntü duyduğunu belirtir. Bu duygularla M.Kemal Paşaya
çektiği telgrafında; "...vatanperver kalplerde kendini gösteren vatan ve
fedakârlık hissinin başına geçerek millî irade ve azmi ortaya çıkarmaya
çalışan zat-ı âlilerinin yine bu maksadı temin için askerî ve mülkî memuriyetinden çekilmelerinin" başta kendisi olduğu halde bütün kumandan ve
mülkî memurları üzdüğünü, ancak bir ferd-i mücahit olarak çıkacakları
müjdesinin bu üzüntüyü biraz olsun hafiflettiğini beyan ediyordu. Ali Fuat
Paşa, gerekirse bütün hamiyyet sahiplerinin kendisine katılacaklarını bildiriyordu204. Öte yandan Mazhar Müfit Kansu'nun ifadelerine bakılırsa, 5
veya 6 Temmuz'da yapılan gizli bir toplantıya M.Kemal, Kâzım Karabekir,
Rauf Orbay, Erzurum Valisi, Hüsrev Gerede, Refik Saydam, Kâzım Dirik
ve Süreyya Yiğit katılmışlardı. Bu şahıslar yapılan toplantıda, M.Kemal'in
kendilerine söylediği; "Emirlerimin istisnasız, mafevk bir kumandan emri
halinde ifasını isterim. Muvaffakıyet bu şarttır!" düstûrunu kabul ediyorlardı. Böylece M.Kemal Anadolu'da her emri kabul edilen bir lider oldu205.
Kâzım Karabekir Paşa ise anılarında, M.Kemal'e azlinden kısa bir süre
önce şunları söylediğini belirtir:"...Müfettişlik ya da askerlikten çekilmenize hiç teessür duymadan karar verebilirsiniz. Size mukadderâtım namına
söz veriyorum. Size müfettiş olduğunuzdan daha ziyade hürmetkâr bulunurum. Sizi millete tanıtmak ve halkın ve ordunun hürmetini üzerinizden
ayırmamak vazifemdir."206. Böylece Anadolu'daki komutanlar tarafından
M.Kemal'e bu krıtik dönemde büyük bir kararlılık içerisinde her türlü desteği sağlayacakları sözü veriliyordu. Nitekim komutanlar verdikleri bu
kararla, İstanbul'da Üçler Misâkı'nda kabul edilen planları uygulamaya
koymak istiyorlardı.
Erzurum'da kongre çalışmaları öncesi yukarıdaki faaliyetler icra edilirken devlet merkezinde de başka türlü gelişmeler oluyordu. Bakanlar Kurulu kararlarının ardından, 9 Temmuz 1919 tarihinde Sadaretten çıkan bir
yazı ile M.Kemal Paşanın vazifesine son verildiği belgelendi207. Dahileye
Nezareti de, vilayetlere gönderdiği telgraflarda M.Kemal'in görevden azle204

Ali Fuat Cebesoy, Millî Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953, s. 99.
Mazhar Müfit Kansu, Aynı eser, c.I, s. 34.
206 Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 62.
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dildiğini belirterek, verdiği emirlerin yapılmamasını istiyordu208. Dahiliye
Nezareti daha sonraki telgraflarında M.Kemal Paşa’nın nerede olduğunu
sorduktan başka209, bunun yapacağı her türlü faaliyetin tehlike doğuracağını ifade ederek210 taraftarları ile birlikte tutuklanmalarının en uygun hal
çaresi olduğunu belirtmekte idi211. Harbiye Nezareti de, Anadolu'daki askerî birimlerle bu tür yazışmaları sürdürdü. Hatta II.Ordu müfettiş vekili
Miralay Selahattin Bey'e yazılan bir telgrafta, M.Kemal'in görevinin sona
erdiği hatırlatılarak, herhangi bir münasebette bulunulmaması salık veriliyordu212.
Harbiye Nezareti, ordu mensuplarının teşkilat kurmalarından endişe
duymuş olmalı ki, bu sırada bütün kolordulara gönderdiği şifrede millî
teşkilat kurulmasına askerî ve mülkî amirliklerin engel olmalarını istiyordu213. Mustafa Kemal'in azlinden sonra III.Ordu müfettişliği bir müddet
kumandansız kaldı. Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa’nın 20 Temmuz 1919
tarihli yazısı ile XV.Kolordu komutanlığı da üzerinde kalmak üzere, vekâleten Kâzım Karabekir Paşanın tayin edildi214. Bu konuda Dahiliye Nezaretine de bilgi verildi215.
M.Kemal Paşa, Rauf Bey’le birlikte görevine son verilmesi ve ordudan
istifasının ertesi günü (9 Temmuz'da), ordulara ve millete birer beyanname
neşrederek keyfiyeti bildirme gereği duydu. Bu bildirinin bilahere Dahiliye
Nezareti tarafından suretleri çıkarılarak vatanın en ücra köşesinde bütün
vatan evlatlarına aynen tebliği ve duyrulması istendi. M.Kemal bu beyannamede şöyle diyordu:"Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni emellerine kurban etmemek için açılan
millî mücahede uğrunda milletle beraber serbes surette çalışmaya resmî ve
askerî sıfatım artık mani olmaya başladı. Bu mukaddes gaye için milletle
beraber nihayete kadar çalışmaya mukaddesatım namına söz vermiş olduğum cihetle pek aşıkı olduğum askerî mesleğe bugün veda ettim." Rauf
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Bey de, " M.Kemal Paşa ile bütün arkadaşlarının millî cihadına iştirak
ettim."216 şeklinde maksadını açıkladı217.
M.Kemal Erzurum'da kaldığı süre zarfında kongre çalışmalarında aktif
olarak faaliyet gösterdi. Nitekim, Sadrazam Damat Ferit Paşa bu sırada (20
Temmuz) yayınladığı bir beyannamede, Erzurum Kongresini anayasaya
aykırı buluyor ve bunu toplayanların tutuklanması gerektiğini bildiriyordu.
Buna rağmen kongre 23 Temmuz'da açıldı. 24 Temmuz'da kongre hey'eti
sadrazamın beyannamesini ele aldı; şiddetli tartışmalardan sonra Padişah'a
bir telgraf çekildi ve Ferit Paşa’nın bu beyanatının tekzip edilmesi istendi.
Kongrenin hilafet ve saltanata bağlılığı belirtildi. Erzurum Kongresini
böylece resmen öğrenen Sadrazam, daha fazla ileri gidemedi. Başta Kâzım
Karabekir Paşa olmak üzere, bölgede bulunan askerî ve mülkî çevrelerce
desteklenen kongre çalışmaları devam etti218. Bu sırada müttefiklerden
beklediği desteği alamayan ve konumu iyice sarsılan hükümet kongre,
dolayısıyla millî harekete karşı faal bir direniş başlattı. Hatta bu sırada
Dahiliye Nazırı Âdil Bey, 25 Temmuz tarihli beyanatında, M.Kemal ve
Rauf Bey'in teşebbüslerinin hangi fikre dayanırsa dayansın, memleketin
aleyhine ve anarşistçe bir hareket olduğunu; dahilî ve haricî pek çok
müşkilatın bulunduğu bir sırada bu tür faaliyetlerin vatanı büyük tehditler
içine attığını belirtiyor ve vazifeli olmayan şahısların demeçlerine kulak
asılmaması gerektiğini öğütlüyordu. Âdil Bey bundan başka halka, hükümetin yanında yer almalarının memleket menfaatine olduğunu da hatırlatıyordu219. İki gün sonra vilayetlere yazdığı tamimde ise, Erzurum'da millî
bir kongre akd edildiği, böyle kanuna aykırı hareketlerin önüne geçilmesi
lâzım geldiği ifade edilerek, aklıselim sahibi olanların devletin/hükümetin
yanında yer almasının gerektiği açıklanıyordu. Âdil Bey, mülkî idarecilerden bu tür hareketlere meydan verilmemesini de istiyordu220. Dahiliye
Nezaretindeki bu endişeler, aslında İngiliz Amirali Galthorpe'un ültimatomlarından kaynaklanıyordu221. İngiltere bu sırada millî hareketin hızla
yayılmasından, M.Kemal ve kendisine bağlı olanların merkezî hükûmetle
bağlarını koparmalarından büyük endişe duymakta idi222. Bu esnada Mec216

HTVD., Sy: 2, vesika nr: 37.
ASD., c.I, s. 28.
218 Erzurum Kongresi ve Mustafa Kemal Paşa'nın kongredeki faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bk., Cevdet Küçük, "Erzurum Kongresi", DIA., c.XI (1995), s. 335-337.
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lis-i Vükelâdan çıkan bir kararda M.Kemal ve Rauf Beylerin, hükümetin
aleyhine olarak devam etmekte olan faaliyetlerine son verilerek, adı geçenlerin derhal tutuklanarak İstanbul'a gönderilmeleri istendi223. Bu karar Dahiliye, Hariciye ve Harbiye Nezaretlerine de tebliğ edildi224.
G. Ordu Müfettişliklerinin Kaldırılması
Ordu müfettişlerinin kendi mıntıkalarında İtilaf Devletleri ve Yunan işgal olaylarına karşı mitingler tertip etmeleri225, işgal kuvvetlerinin
bunlara sert tavır takınmalarına sebep olmuş; bunun üzerine ordu müfettişlikleri kendilerini biraz geri plana çekerek halkın galeyanına sebep olabilecek gelişmeleri Harbiye Nezaretine rapor etmeye başlamışlardı226. Şevket
Turgut Paşa Haziran başında müfettişlere gönderdiği şifrede, Meclis-i Vükelâda masum halkı korumak, asayişi sağlamak amacıyla orduca tedafü'î
bir hareketin yapılabileceğini açıklamakta idi227. Harbiye Nazırı bu açıklamalardan sonra İtilaf mümessillerine gönderdiği yazıda, ordu müfettişliklerinin teşekkül tarzı ve bölgeleri hakkında bilgi de verdi228. Milne bu teşkilatlanmaya ilk önce karşı çıkmış, Anadolu'nun on bölgeye ayrılıp bir tek
general idaresine verilmesini istemiş, hatta ordu müfettişlerinin Anadolu
içlerinde dolaşmalarını uygun bulmadığı gibi kaldırılmalarını istemişti229.
Milne'in bu isteklerine rağmen Galthorpe, 23 Haziran tarihli bir raporunda,
bu teşkilatları son derece küçümsemiş ve etkili olamayacaklarını açıklamıştı230.
Öte yandan II. ve III.Ordu müfettişlerinin düşman işgal hareketlerine
karşı sert tavır takınmaları231, mıntıkalarında gönüllü olarak asker toplamaya kalkışmaları ve jandarma sayısını arttırmak istemeleri232, millî faaliyetleri yönlendirmek amacıyla kongre faaliyetleri ve mitingler düzenleme-
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BOA.MVM., nr: 216, s.358.
BOA.BEO., Dahiliye Giden nr: 343763.
225 HTVD., Sy: 5, (1953), vesika nr: 107.
226 HTVD., Sy: 4, (1953), vesika nr: 65, 83 ; Sy: 5, vesika nr: 103.
227 HTVD., Sy: 4, vesika nr: 82.
228 HTVD., Sy: 4, vesika nr: 74.
229 HTVD., Sy: 3, (1953), vesika nr: 58.
230 Documents On British Foreing Policy (1919-1939), c.IV, vesika nr: 433, n. 5 ;
ayrıca bk. Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), c.I, Ankara 1992,
vesika nr: 9.
231 HTVD., Sy: 6, (1953), vesika nr: 124-128 ; Sy: 4, (1953), vesika nr: 65, 69, 83.
232 HTVD., Sy: 4, vesika nr: 65 ; Sy: 9, (1954), vesika nr: 187.
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leri233 İngilizlerin dikkatinden kaçmıyordu. İngilizlerin bu tedirgin bekleyişleri sırasında, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa 21 Haziran 1919'da
II.Ordu Müfettişi Cemal Paşaya gönderdiği bir şifre telgrafta, işgal olaylarına karşı miting ve protesto tertip edilebileceği gibi, her türlü mukavemetin de yapılması lâzım geldiğini açıklamakta idi234. Bu sırada Konya valiliğinden sadarete gönderilen bir telgrafta ise, II.Ordu Müfettişliği mıntıkasında bir ihtilal hareketinin başlatıldığı açıklanıyor; gerekli tedbirlerin
alınması isteniyordu235. Dahiliye Nezaretine gelen bu tür telgraflara şüphe
ile bakılması lâzım geldiğini belirten Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi
Cevat Paşa; "Teşkilat-ı Milliye hakkında alınan duyumların bütün vilayetleri içermediği ve Dahiliye Nezareti, askerî konularda bir istekte bulunursa mutlaka Harbiye Nezaretine danışmalıdır."236 tarzında açıklamalarda
bulunuyordu. Cevat Paşa ayrıca, ordu müfettişlerinin silah altına davet için
yaptıkları telkinlerin kötü bir amacının olamayacağının Dahiliye Nezaretince anlaşılması lazım geldiğini ifade ediyordu. Hükümetin bu telkinlere
kapılarak yanlış bir adım atmasının, ordunun mevcut kuvvetinde büyük bir
azalmaya sebep olacağını açıklayan Cevat Paşa,"...ordunun genel mevcudunun azalmaması ve halkın askerlikten soğumaması için Mülkiye memurlarının menfi propagandada bulunmamalarını" istiyordu237.
Ordu müfettişliklerinin faaliyetleri esnasında onlara büyük destek çıkan Cevat ve Şevket Turgut Paşalar, İngiliz baskısı sonucu 26 Haziran'da
(1919) istifaya mecbur edildiler238. Bunların istifasından sonra ordu müfettişleri, İstanbul'daki hükümet nezdinde adeta korumasız bir halde kaldı.
İngiliz baskıları ve Damat Ferit Paşa Hükümetinin hataları müfettişlik
teşkilatının kısa bir süre sonra lağvedilmesini gündeme getirdi239. Bu arada
hükümet, yaptıkları faaliyetlerden dolayı çeşitli problemler doğuran bu
ordu müfettişliklerinin kaldırılmasının daha uygun olacağını kararlaştırdı.
Zaten Bakanlar Kurulunun bu yoldaki fikirleri 29 Temmuz tarihinde Harbiye Nezaretine bildirildi240. Diğer taraftan Askerî Şurâ başkanlığına yazılan bir yazıyla da ordu müfettişliklerinin ordu komutanlığına tahvil edil233

HTVD., Sy: 7, (1954), vesika nr: 138.
HTVD., Sy: 6, (1953), vesika nr: 129.
235 HTVD., Sy: 7, (1954), vesika nr: 139.
236 HTVD., Sy: 9, (1954), vesika nr: 187.
237 HTVD., Sy: 9, aynı vesika.
238 Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, s. 230.
239 HTVD., Sy: 3, (1953), vesika nr: 52.
240 BOA.MVM., nr: 216, s. 96 ; Damat Ferid malî kriz sebebiyle müfettişlik teşkilatının lağvedileceğini ifade ediyor. Bk. HTVD., Sy: 3, (1953), vesika nr: 52.
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mesi kararlaştırıldı241. Öte yandan öncelikle müfettişlerin sivil memurlara
emir vermelerini sağlayan yetkiler alındı242. Damat Ferit Paşa hükûmeti,
kuva-yı milliye yanlısı hareketleri desteklediği gerekçesiyle, 4 Ağustos
1919 tarihinde III.Ordu Müfettişliğini lağvederek; bunu ordu komutanlığına tahvil edip, eski Harbiye Nazırlarından I.Ferik Abdullah Paşa'yı da komutanlığa tayin etti243. III.Ordu müfettişliği gerçi lağvedilmişti; fakat, I. ve
II.Ordu müfettişlikleri henüz varlıklarını korumakta idi. Bir müddet sonra
ordu müfettişliklerinin ordu kumandanlığına tahvil edilmesi konusu gündeme geldi. Bir müddet sonra, ordu müfettişlerine geniş yetkiler veren
talimatname de yürürlükten kaldırıldı244, mülkî yetkiler Dahiliye Nezaretine devredilirken, sadece askerî vazifeler ordu kumandanlıklarında bırakıldı245. 16 Ağustos 1919'da çıkan bir irade ile ordu müfettişlikleri lağvedildi246, bundan sonra ordu komutanlıkları yeniden teşkil edildi247. III.Ordu
komutanlığının, müfettişlik örgütü lağvedilmesine rağmen halâ eski yetkilerini kullanması, bu defa ordu komutanlığının lağvedilmesi gereğini gündeme getirdi. 18 Ağustos 1919 tarihinde çıkan bir irade ile III.Ordu lağvedildi248. Bilahare bu durum, Sadaret tarafından 19 Ağustos 1919 tarihinde
dönemin Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşaya da tebliğ olundu249.
Ferit Paşa hükûmeti tarafından 8/9 Temmuz gecesi ordu müfettişliğinden azl edilen250, M. Kemal'in geri getirilemeyeceği anlaşılınca, hükümet
tarafından bir takım yaptırımlar gündeme geldi. Nitekim Paşa’nın azlinden
sonra, sahip olduğu nişan ve madalyalarla fahrî yaverlik sıfatı geri alınmamış, kendisinin askerlikten istifa ettiği de resmen açıklanmamıştı. Hükümet, şimdi bunları son koz olarak kullanmaya kalktı. Sadaretten Harbiye
Nezaretine yazılan 6 Ağustos 1919 tarihli bir yazıda bu yoldaki emir doğrudan Padişah'tan geldi. Sadrazam bu yazısında M.Kemal Paşa’nın askerlikten istifası hakkındaki yazışmalarının Nazım Paşa'dan evvelki bakan
241

HTVD., Sy:3, vesika nr: 53.
BOA.DH.KMS., Ds: 53-2, nr: 13, F: 1 ; ayrıca bk. HTVD., Sy: 3, vesika nr: 54.
243 BOA.BEO., İsti'zan-ı İrade-i Seniyye nr: 343836.
244 HTVD., Sy: 3, vesika nr: 53.
245 HTVD., Sy: 3, vesika nr: 54.
246 BOA. DUIT., nr: 37-2 / 16-5-1, F: 1-2; ayrıca bk., HTVD., Sy: 3, vesika nr. 55.
247 BOA.BEO., Harbiye Giden nr: 343942 ; BOA.DH.KMS., Ds: 55-1, nr: 10 ; ayrıca
bk. HTVD., Sy: 3, vesika nr: 55-57.
248 BOA. BEO.,Harbiye Giden nr: 343942; ayrıca bk., HTVD., Sy: 3, vesika nr: 5860.
249 HTVD., Sy: 3, vesika nr: 59.
250 BOA.DUIT., nr: 68 / 14.
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tarafından düzenlendiğini, fakat sonuçlandırılamadığını belirtiyor ve
"...hükümet değişikliğe uğramış; bundan dolayı adı geçen Paşanın Anadolu'da askerî görevinden çıkartıldığı resmen ilan edilmemiş" şeklinde açıklamalarda bulunuyor; ayrıca, bu konuda Padişahın sözlü iradesinin alındığını da ilave ediyordu251. Bu arada Harbiye Nazırı Nazım Paşa, 7 Ağustos'ta verdiği cevapta, Bakanlar Kurulu kararıyla görevine son verilen
M.Kemal Paşa’nın taşımakta olduğu nişan ve madalyaları ile fahrî yaverlik
rütbesinin kaldırılmasının gerekli olduğunu belirterek Padişahın iradesine
göre hareket edileceğini bildirdi252. Bunun üzerine hazırlanan karaname,
Vahdettin tarafından 9 Ağustos'ta, yani Erzurum Kongresinin kararlarının
açıklandığı sırada onaylandı. Bu kararname ile, M.Kemal Paşa’nın taşıdığı
nişan ve madalyaları geri alınıyor ve fahri yaverlik rütbesi de kaldırılıyor;
Paşa sıfatı Bey olarak yeniden düzenleniyordu253. Bu durum, bilahare Sadaretten Harbiye Nezaretine yazılan bir yazıyla bildirildi254.
Mustafa Kemal Paşa da müfettişlik bölgesine geldikten sonra Nutuk’ta
da belirttiği gibi fikirlerini safha safha uygulamaya koydu. Kısa bir süre
sonra etrafında Milli Mücadele’nin lider kadrosu toplanmaya başladı ve
komuta kadrosu da böylece belirginleşmeye başladı. İşgal orduları komutanlarının baskıları, İstanbul’daki Damat Ferit hükûmetinin sergilediği ve
ihanete varacak derecedeki acizliği, bununla birlikte kabinede sık sık değişiklik yapılması ve diğer olumsuz etkenler, ordu müfettişinin başkent ile
ilişkilerini kopma noktasına getirdi. Haziran ayında bölgedeki faaliyetlerini daha da yoğunlaştıran ve İstanbul hükumetini oyalayarak geçiren Mustafa Kemal Paşa, Temmuz ayının 7 sini 8 ine bağlayan gece sine-i millete
dönerek, Milli Mücadele hareketinin liderliğini üzerine aldı; böylece Türk
Milleti de Milli Mücadeledeki gerçek liderini bulmuş oldu. Mustafa Kemal
Paşa’nın etrafında kenetlenen Türk milleti, bundan böyle liderinin emrinde
topyekûn harp stratejisini benimseyip, varını yoğunu ortaya koyarak ülkesini düşman işgalinden kurtardı.
Osmanlı ordusunun tasfiyesinin düşünüldüğü bir sırada teşkil edilmiş
olan ve olağanüstü bir dönem olması itibarıyla geniş yetkilerle donatılmış
bulunan ordu müfettişlikleri İngiliz propagandası, baskısı ve tazyiki, diğer
yandan hükümetin beceriksizliği yüzünden lağv edildi. Gerçi Osmanlı
hükûmeti, malî krizden dolayı müfettişlik teşkilatına son verildiğini açık251

BOA.BEO., Harbiye Giden nr: 343858.
BOA.DUIT., nr: 80 (1-2), F: 1 -6.
253 BOA, Atatürk'le Ilgili Arşiv Belgeleri, Belge nr: 59 ; BOA.DUIT., nr: 68 / 16.
254 BOA.BEO., Dahiliye Giden nr: 343882.
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larsa da, bu pek inandırıcı değildi. Geri planda İtilaf Devletleri temsilciliklerinin baskıları ve özellikle ordu müfettişlerinin Anadolu'da kuva-yı milliye hareketini örgütlemeleri, halkı işgal ve ilhaklara karşı uyandırmaya
çalışmaları büyük ümitler bağlanan bu yapılanmanın sona ermesinin sebepleri arasında idi. Ordu müfettişlikleri, 3-3,5 ay kadar süren vazifeleri
esnasında millî hareketin Anadolu'da yayılıp dal budak salmasında mühim
bir görevi ifa etmişlerdi. Bunların başına tayin olunan genç ve dinamik
komutanların, memleketin içinde bulunduğu ahvali ve diğer gelişmeleri,
olayların gidişatını çok iyi tahlil etmeleri sonucu, bu teşekküllerin Anadolu'da birlik ve beraberlik ruhunu sağlayarak, düşmana karşı mukavemet
duygusunun oluşmasında önemli roller üstlendiğini ifade etmek gerekir.
İstanbul'un orduyu ayakta tutma fonksiyonunu yitirmesinin ardından Anadolu'da giderek dallanıp budaklanan bir hareketle ordu yeniden -fakat bu
defa Anadolu merkezli- kurulmaya çalışıldı. Bundan böyle Osmanlı EHUR
da evrak vs. ile uğraşan bir bürokratik kurum hüviyetine bürünerek, diğer
bir ifade ile etkisiz bir hale geldi/getirildi.
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Tarihe “Üçler Misâkı” adıyla geçen bu plana göre, Fevzi Paşa, Cevat Paşa ve Mustafa
Kemal Paşa bir araya gelerek ilk önce üç ordu müfettişliğinin teşkilini gündeme getirdiler.
Üçler Misakı’nın ardından ordu müfettişliklerinin kurulması ile Mondros Ateşkes
Antlaşmasına göre savunmasız bir halde bırakılan memleketin, birlik ve beraberliğinin
yeniden sağlanması düşünüldü.

Fevzi Paşa

Cevat Paşa
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IX. Ordu Kıt’aatı Müfettişi ve Fahrî Yaverân-ı Hazret-i Şehriyarî
Mirliva Mustafa Kemal Paşa
“Kardaşım Rauf Bey’e 17 Nisan 1335” (1919)
Mustafa Kemal imzalı fotoğrafı
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“Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet
yoktu... Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet
ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar eminim ki, bunu
adeta gözlerimle görüyordum.”
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Mustafa Kemal Paşa 1919 Yılında Yakın Arkadaşları ve Yaverleriyle
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Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa
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III. Ordu Müfettiş Mustafa Kemal Paşa

Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa
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Mustafa Kemal Paşa, 7/8 Temmuz 1919 gecesi saat 11.45’de İstanbul’a gönderdiği şifre
telgrafta”...sine-i millette bir ferd-i mücâhit olarak kalabilmek için askerlikten istifa
ettiğini” açıkladı.

Kurtuluş Savaşı Yıllarında Misak-ı Milliyi Anlatan Bir Çizim

Nisan 1919’da kuruluşu tamamlanan ordu müfettişlikleri, 30 Nisan 1919 tarihli belgeyle resmiyet kazanmış
ve buna göre, Osmanlı ülkesi üç ordu müfettişliğine bölünmüştü. Ordu Müfettişlikleri 16 Ağustos 1919
tarihli irade-i seniyye ile lağvedildi.
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DEVLET KURAN MECLİSİN ÜYELERİ

(TBMM’NİN AÇILDIĞI GÜN MUSTAFA KEMAL PAŞA ULUS MEYDANINDA MEBUSLARLA BİRLİKTE (23 NİSAN 1920)
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MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ BÜTÇELERİ
Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ*
Devletin, ya da bir kurumun bir yıllık tüm gelir kaynaklarıyla giderlerini gösteren hesap cetvellerine "bütçe" denir. Düzgün işleyen bir devlet
sisteminde herhangi bir yere bütçede karşılığı olmadan para ayırmak olası
değildir. Çünkü bütçenin siyasal, hukuksal ve ekonomik özellikleri vardır.
Hükümetler, bir yıllık bir sürede toplumun ihtiyaçlarının ne kadarını karşılayabileceklerini bütçeleriyle ortaya koyarlar. Demokratik ülkelerde bütçeler parlamentolarda ciddi tartışmalara yol açarlar. Ülkemizde parlamentonun süreklilik kazandığı meşrutiyetin yeniden ilan edildiği 1908'den beri
bütçeler, meclislerde tartışılarak kabul edilmektedir.
Bütçeler devletlerin siyasal olgunluklarının da bir göstergesi sayıldığı
için çeşitli ülkelerin anayasalarında bütçeye özel yer ayırmışlardır. Örneğin
bizim tarihimizde 1876 Anayasasının 97, 98, 99 ve 100. maddeleri, 1924
Anayasasının 95 den 102. maddeye kadar olanları, 1982 Anayasasının 161
den 164. maddeye kadar olanları bütçe ile ilgilidir1.
Devlet gelir ve giderlerinin ayrı ayrı ve tam olarak bütçede gösterilmesi zorunludur. Ayrıca bütçenin ilgili olduğu mali yıla girmeden önce parlamentoda onaylanması ve hükümete uygulama yetkisinin verilmesi gerekir.
Bütçe, hükümetin ilgili birimi tarafından hazırlanır. Bizim tarihimizde
bu görevin Maliye Nezareti/Vekâletince yerine getirildiği görülmektedir.
Her nezaretin taşra örgütü, hizmeti yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu parayı merkeze bildirir. Merkez örgütü de bunu Maliye Vekâletine bildirir.
Maliye Nezareti/Vekâleti diğer tüm nezaretlerden/ vekâletlerden gelen
istekleri toplayıp genel bütçeye dönüştürür. Böylece o yıl harcanacak para
ortaya çıkmış olur.

*
1

Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi igunes@anadolu.edu.tr
Bkz. Şeref Gözübüyük -Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri, Ankara 1982.
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Maliye Nezareti/ Vekâleti ayrıca ülkenin iktisadi durumunu, ekonomik
hareketliliğini göz önünde tutarak elde edeceği gelir miktarını da saptar.
Daha sonra varsa bütçe açığının nasıl giderileceğini de belirten bir raporla
bunu meclise sunar. Gider-Gelir olmak üzere iki bölümden oluşan bütçe
tasarısı, mecliste konuşulduktan ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Devlet siteminin düzgün işlediği süreçte bütçe hazırlamakta sıkıntı
yoktur. Ancak, olağanüstü dönemlerde hele hele Milli Mücadelenin verildiği bir ortamda bütçe hazırlamak hiç de kolay değildir. Nitekim kendi
tarihimiz bunun kanıtıdır. Kendi ayakları üzerine duramayan sürekli aldığı
borçlarla bütçe açığını kapamaya çalışan Osmanlı İmparatorluğu; ekonomileri güçlü, mali durumları iyi olan ülkelerin daha fazla sömürge elde
edebilmek amacıyla kendi aralarında başlattıkları I. Paylaşım savaşına
katılmış ve bu savaştan büyük bir yara alarak çıkmıştı. Savaşın sonundaki
demografik ve ekonomik kayıplar; devletin varlığını sürdürebilmesini,
ülke bütünlüğünün korunabilmesini olanaksız hale getirmişti. Nitekim
daha Mondros Mütarekesi'nin mürekkebi kurumadan ülke toprakları birer
birer işgal edilmeye başlanmıştı. Bu işgalin nerede duracağını kestirmek
hayli güçtü. Devleti yöneten siyasi iktidarın bu işgalleri önleyememesi,
meşruiyetini Wilson ilkelerinden ve çağdaş demokrasilerin temel taşı olan
insanın vazgeçilmez, devredilmez haklarından alan Müdafaa-i Hukuk hareketini doğurdu. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri etrafında gelişen bu hareket ise giderek yerel ve ulusal düzeyde birleşerek işgalci güçlere karşı topyekun bir savaşa dönüştü.
Saltanat ve Hilafet Merkezi olan İstanbul'un 16 Mart 1920'de resmen
işgal edilmesi, halkın temsilcilerinden oluşan Meclis-i Mebusan'ın çalışamaz hale gelmesi İstanbul'daki siyasi iktidarın Türk ulusunun haklarını
savunamayacağı gerçeğini ortaya çıkarınca, İstanbul'daki hükümetin ulusunun haklarını savunamayacağını görenler, halkın temsilcilerinden oluşan
Ankara merkezli yeni bir oluşum yarattılar. 23 Nisan 1920'de Millet Meclisi'ni açarak ülke ve ulus yazgısına el koydular2. Böylece "Bir avuç
Türk’ün yaşadığı ata yurdunda ulus egemenliğine dayanan kayıtsız koşulsuz yeni bir devlet" oluşturma mücadelesini de başlattılar.

2
İhsan Güneş, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Düşünce Yapısı, İş Bankası Kültür Yayını, İstanbul 2009.
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Bu meclisin açılmasının görünürdeki temel nedeni "milletin bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamaktı." Bunun içinde öncelikle Misak-ı Milli ile saptanan sınırlar içindeki işgalci güçlerin çıkarılması gerekiyordu. Bu amaçla Ankara'da yeni bir
devlet oluşturulmaya başlandı. Devlet işlerini yürütmek üzere İcra Vekilleri Heyeti adı altında bir hükümet oluşturuldu. Bu hükümetin içinde de Maliye Vekâletine yer verildi.
İşgallere karşı başlayan bölgesel direnişler, Meclisin açılması ve ülke
yazgısına el koymasından sonra, topyekun bir savaşa dönüştü. Bu savaşın
mali cephesinin yönetiminden de Maliye Vekilleri sorumlu olmaya başladı. Ancak maliye vekillerinin işleri hiç de kolay gözükmüyordu. Çünkü
ülkenin çeşitli yerleri işgal altına girmiş mali denetimi elden çıkmış durumdaydı. Bunun yanında mali imkânlar; Osmanlı Yönetimi, Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleri ve Kuvay-i Milliye olmak üzere üç farklı güç arasında
paylaşılmıştı. Öyle ki maliye vekilinin vurguladığı gibi; devlet 15. Kolorduya para vermiyordu. I. Dünya Savaşı sırasında kalan malzemeleri satarak kendi varlığını sürdürmeye çalışıyordu. Batı Cephesi 1.200.000 lira
istiyor bu para da 3 ay 5 ay içinde gönderilemiyordu. Posta idaresi ise bir
yerden başka bir yere gönderilen paralara el koymak zorunda kalıyordu3.
İşte tüm bu olumsuzlukların giderilerek ülkedeki tüm mali kaynakların
denetiminin maliye vekâletinin eline geçmesi sağlamak gerekiyordu.
Millet Meclisi ülke yazgısına el koyduktan sonra da devlet işleri (kamu
harcamaları) durmadı aksine artarak sürdü. Milletvekilleri her kuruş paranın harcanmasından maliye vekilini sorumlu görmeye başladılar ve halktan
aldıkları yetkiye dayanarak yapılan harcamaların yasal dayanağını sorgulamaya yöneldiler. Bunlar Kanun-i Esasi'nin bütçesiz harcama yapmaya
izin vermediğini biliyorlardı.
Maliye vekili, 6 Mayıs 1920'dc yayınladığı bir genelge ile Haziran ayına kadar yapılacak harcamalarda bir önceki yılda yapılmış harcamanın
geçilmemesini belirterek bir yasal dayanak oluşturmaya çalıştı. Buna karşın, 29 Temmuz 1920'de Karahisar Şarki'nin üç Miletvekili; Mustafa Bey,
Vasfi Bey, Ali Süruri Efendi, ortak bir önerge vererek Kanun-i Esasi'nin
99 ve 100.maddelerini hatırlatarak senenin yarısına gelindiği ve milyonlar3
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ca lira harcandığı halde4 niçin bütçe yapılmadığını sorguladı ve hiç olmazsa geçici bir bütçenin yapılmasını istediler. Bu önergeyle bütçe konusu da
meclisin gündemine girdi5 (3 Ağustos 1920).
Aslında Maliye Vekilinin geçen süre içinde bütçe yapma olanağı pek
yoktu. Zira bütçe ancak, vekâletlerin taşra idarelerinden alınarak bilgilerin
merkezde toplanması sonucu elde edilecek verilere göre yapılabilirdi. Oysaki Maliye Vekili göreve başladığı zaman; ülkenin önemli bir bölümü
işgal altıdaydı. İşgal bölgesinin sınırları her gün değişiyordu. Ayrıca hangi
yerlerin Ankara'ya bağlı olduğu da bilinmiyordu. En önemlisi de bütçeye
esas olacak verilerin tümü İstanbul'da kalmıştı. Maliye Vekili bütçeye esas
olacak bilgileri elde edebilmek için ilgili yerlerle iletişime geçmiş ise de
Ağustos ayına gelindiği halde istenilen veriler elde edilememişti. Zira Ankara-İstanbul'u aynı anda idare etmek isteyen yöneticiler ikircikli davranarak Maliye Vekilinin isteklerini savsaklıyorlardı. İletişim ağının ve Posta
hizmetlerinin yetersizliği de istenen bilgilerin alınamamasında önemli rol
oynamaktaydı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Maliye Vekili Ferit Bey, 1
Mayıs 1920 ile 30 Eylül 1920 arasını kapsayacak, 5 aylık bir geçici bütçe
tasarısı hazırladı ve bunu 31 Temmuz 1920'de meclis başkanlığına sundu.
Tasarı, 8 Eylül 1920'de meclis gündemine geldi.
Tasarıya göre çeşitli kurumlar için 27.195.935 lira 95 kuruş para harcanmıştı. Bu paranın; 10.775 303.25'i Müdafaa-i Milliye vekaleti,
2.972.840'ı jandarma komutanlığı, 877.654 lirası da Emniyeti Umumiye
Müdürlüğü tarafından kullanılmıştı. Dolayısıyla bütçenin % 53'ü iç güvenlik ve savunma için harcanmıştı. Bu konu mecliste tartışılmış6 ve 8 Eylül
1920 Ekim sonuna kadar 30 milyon liranın, avans olarak, verilmesi ile
geçici bütçe kabul edilmiştir7. Ancak bu bütçede gelirler gösterilmemiştir.
1920 YILI BÜTÇESİ
Geçici bütçeyi meclise kabul ettiren Ferit Bey çalışmalarını sürdürmüş
ve genel bütçe yasa tasarısını 30 Eylül 1920 'de meclis başkanlığına sunmuştur. Bütçe komisyonunda görüşülen tasarı 3 Ocak 1921 'de meclis
gündemine gelmiştir.
4

O tarihe kadar 73.993 lira harcanmıştı. TBMMZC, D.l, c.3, s.75.
TBMMZC, D.l, c.3, s/75.
6
TBMMZC, D.l, c.4, s.12-21.
7
TBMMZC, D. 1, c.4, s.66-68.
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Eski imparatorluk bütçelerine göre "mütevazi" fakat ülke koşullarına
göre "kavi" bir bütçe hazırladığını belirten Maliye Vekili, bu bütçeyle Türk
ulusunun siyasal yeteneğinin bilincine vardığını somut olarak ortaya koyduğunu söylemiştir. Bütçeleri; "bahtiyar bütçeler" ve "bedbaht bütçeler"
olarak ayıran Maliye Vekili Ferit Bey, Bahtiyar Bütçeyi rakamları yüksek
olan bütçeler değil, halkı en az ezen, devlet işlerinin yürümesine engel
olmayan, mümkün olduğu kadar gerçek kaynaklara dayanan bütçeler olarak nitelemiştir. Bu açıdan kendi hazırladığı bütçenin Bahtiyar Bütçe olduğunu belirtmiştir. Bütçede; 63.018.354 lira gider ve 51.388.626 lira gelir
gösterilmiştir. Açık 11.629.728 liradır. Bu bütçede Müdafaa-i Milliye vekaleti 27.576.039 lira (%43), Jandarma Genel Komutanlığı 4.858.976
(%7,7), İmalat-ı Harbiye 752.969 (%11), Bahriye 289.548 (%0,5), Emniyet-i Umumiye 354.688 (%2,1) olmak üzere, toplamda İç Güvenlik ve
Savunmaya bütçenin %53,4'ü ayrılmıştır.
1920 yılı bütçesi 28 Şubat 1921'de kabul edilmiştir8.
1921 YILI BÜTÇESİ
Maliye Vekâleti Kasım 1920'de 1921 yılı bütçesini hazırlamaya başlamış vekâletlerden bilgi istemiştir. Ancak vekâletler işi yavaştan almıştır.
Bunun üzerine 7, 22 Teşrinisani 1920'de, 14 Kânunuevvel 1920'de, 19
Kânunusani ve 6 Şubat 1921'de olmak üzere çeşitli kez tenkit yazıları
yazmıştır. Hatta bilgi vermeyen vekâletleri meclise şikâyet edeceğini de
vurgulamıştır9. Maliye Vekili, İktisat Vekâletinin 9, Müdafaa-i Milliye
Vekâletinin de 10 Şubat 1921 'de bütçelerini verdiğini belirtmiştir.10 Bütçeye esas olarak bilgiler Şubat ayında gelmiş ve bütçe hazırlanmasına başlanmıştır11. Öncelik Müdafaa-i Milliye Vekaleti bütçesine verilmiştir. Müdafaa-i Milliye vekâletinin 104 milyonluk bir bütçe isteğinde olduğu görülmüştür. Mali durumun bu kadar para vermeye uygun olmadığı için bu
istek geri çevrilmiştir. Müdafaa-i Milliye Vekâleti bütçesi 45 milyona indirilmiş şekilde 13 Şubat'ta Maliye Vekiline sunulmuştur. Maliye Vekili,
vekâletlerden gelen bütçe tasarılarını birleştirmiş ve 15 Şubat'ta Genel
Bütçe tasarısını hazırlayıp TBMM'ye sunmuştur12.
8

13 red 84 kabul. TBMMZC, D.l, c.8, s.545.
TBMMZC, D.l, c.8, s.547.
10
TBMMZC, D. l,c.8, s.547.
11
TBMMZC, D. 1. c.8, s.547.
12
TBMMZC, D.l, c.8, s.547.
9
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1921 yılı genel bütçesi 5 Mayıs 1921'de meclisin gizli celsesinde ele
alınmıştır. Maliye Vekili ülkenin mali durumunu; "mühlik değilse herhalde
müşküldür" sözleriyle açıklamıştır. Çünkü 108.088.625 lira gidere karşılık
72.411.915 lira gelir vardır ve açık 35.676.710 liradır13.
Bu bütçenin 67.505.978 lirası, yani %62'si, Müdafaa-i Milliye emrine
verilecektir. Bu durum mecliste oldukça ciddi eleştirilere yol açmış ve
bunun sonunda da îcra Vekilleri Reisi Fevzi Paşa 7 Mayıs 1921'de, bütçenin îcra Vekilleri arasında görüşülmek üzere, tartışmaya ara verilmesini
istemiştir. Bu istek kabul edilmiştir14.
Yeniden incelendikten ve bazı vekâletlere ayrılan paylarda kısıtlama
yapıldıktan sonra 84 milyon 376 bin lira gider ve 72.441.935 lira gelir
tahminiyle bütçe, meclis başkanlığına sunulmuştur15. Böylece açık
12.000.000 liraya inmiştir. Bütçenin %62'i Müdafaa-i Milliye Vekâletine
ayrılırken, diğer tüm hizmetler için %381ik bir pay ayrılmıştır16. Ancak
Bütçe Encümeni ile Hükümet anlaşamamış bunun üzerine Hükümet 16
Mayıs 1921’de istifa etmiştir. 19 Mayıs’ta maliye Vekilliğine Trabzon
milletvekili Hasan Bey seçilmiştir17. Yeni Hükümet 28 Mayıs 1921 'de
Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni bir bütçe tasarısı sunmuş ve eski
tasarıyı geri çekmiştir18. Bu tasarının görüşülmesine Meclisin 9 Şubat
1922'de yapılan gizli oturumunda başlanmış ve 11, 13, 16 Şubattaki gizli
oturumlarda da sürdürülmüştür. 21 Şubat 1922'de Meclisin açık oturumunda ele alınmış ve 26 Şubat 1922'de kabul edilebilmiştir. Buna göre gider
91.847.2771ira, gelir ise 72. 810.485 liradır19.
1922 YILI BÜTÇESİ
1922 yılına da bütçesiz girilmiştir. Maliye Vekâleti hazırladığı bütçe
yasa tasarısını meclis başkanlığına sunmuştur. Bütçe komisyonu, 9 Mayıs
1922'de, bütçe yasa tasarısı hakkındaki görüşlerini bir yazıyla meclis başkanlığına bildirmiştir. 17 Temmuz 1922'de (Büyük Taarruz öncesinde)
13

vd.

14

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları (TBMMGCZ), D. 1, c.249

TBMMGCZ, D.l, c.2. s.66
TBMMGCZ, D. 1, c.2. s.81-82, 718.
16
TBMMGCZ, D. 1. c.2. s.82.
17
TBMMZC, D. 1. c 10, s.320.
18
TBMMZC, D. 1. c 10, s.352
19
TBMMZC, D. 1, c. 17, S.Sayısı 7.
15
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meclisin gizli oturumunda ele alınan bütçe yasa tasarısında; gider 78 milyon lira gelir ise 56 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 6 milyon liralık
da bütçe tasarrufu öngörülerek 1922 yılı bütçesinin 16 milyonluk bir açığının olacağı belirtilmiştir.20 Kuşkusuz ki harcamalar burada kalmamış yıl
sonuna kadar artmıştır. 1929 kesin hesabına göre harcamalar 100 milyonu
geçmiştir.
Bütçeler yılbaşında değil yılsonunda kabul edilmiştir. Meclis adeta
bütçeyi değil yapılan harcamaları onaylamıştır. Vekâletlerin ihtiyaçları ek
ödenek kanunu ya da avans kanunları ile karşılanmıştır. Örneğin 1920'de 4
ek ödenek kanunu 1 avans kanunu, 1921 yılında; 4 avans kanunu, 1922
yılında; 8 avans kanunu, 4 ek ödenek kanunu çıkarılmıştır.
Bu dönemdeki bütçeler incelendiğinde görülmektedir ki bunlar sürekli
olarak açık vermiştir. Bu açıkları kapatmak için ise; yeni vergi koymak,
vergilerin oranını artırmak ve borç almak üzere üç farklı yol vardı. Milliciler, borç alma yolunu tercih etmemişler; ülkeye girecek eşyadan gümrük
resmi, dışarıya satılan kömürden ihracat vergisi alarak, harcırahlardan kesinti yaparak, ardiye, gümrük, damga, sigara kağıdı, oyun kağıdı, emlakarazi, gelir vergisini arttırarak, posta telgraf telefon ücretlerine uygulanan
nakdi cezaların oranını yükselterek açığı kapatmaya çalışmışlardır. Ayrıca
Osmanlı Bankası, Düyun-ı Umumiye İdaresinin gelirlerine de el konulmuş, borç ödemeleri durdurulmuştur.
Milli mücadele tümüyle Türk halkının özverisiyle alın teriyle elde edilen paralarla verilmiştir. Hiçbir ülkeden borç para alınmamıştır. Bu nedenle de Lozan'a giden Türk Heyeti kimseye diyet borcu olmadığı için ulusal
çıkarları korumada oldukça dik duruş sergilemiştir. Bu arada Tekalif-i
Milliye gibi oldukça ağır yükümlülükler de getirilmiş, kimi ülkelerden
yardımlar da alınmıştır. Bu yardımları şöyle özetleyebiliriz:
Sovyetler’den Alınan Mali Yardımlar
Rusya; Moskova Antlaşması öncesinde 1920 Temmuzunda 100 bin liralık külçe altını Halil Paşa'ya verdi. Bu altınlar 8 Eylül'de Erzurum'a geldi. Bu yardımdan kısa bir süre sonra da, Yusuf Kemal-Rıza Nur Bey eliyle
1 milyon altın Ruble para yardımı yaptı. Bu yardım da ülkeye getirildi21.
20
21

TBMMGCZ, D.l. c.3. s.488-499.
Yusuf Kemal Terginşek, Vatan Hizmetinde, Ankara 1981, s.230.
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Moskova Antlaşması sonrasında ise Rusya; Nisan 1921'de 4 milyon
ruble, Mayıs-Haziran 1921'de 1.4 milyon ruble, Kasım 1921'de 1.1 milyon
ruble ve Mayıs 1922'de 3.5 milyon ruble olmak üzere toplam 10 milyon
ruble mali yardım yapmıştır22.
Hindistan Müslümanlarının Yardımları
Anadolu işgal edilirken Hindistan'da da Mahatma Gandi öncülüğünde
İngilizlere karşı bir direniş hareketi vardı. İslam dünyasının merkezi ve tek
bağımsız devlet olan Osmanlı İmparatorluğunun işgale uğraması Hindistan
Müslümanlarını harekete geçirdi. Hint Hilafet Komitesi adıyla bir örgüt
oluşturuldu. Bu örgütün başkanı Muhammed Ali 1920 Temmuzunda Anadolu direnişçilerine yardım etmeye başladı. 2000 İngiliz lirasını Muhammed Ali Roma'da Galip Kemali Bey'e teslim etmişti23. Hindistan'dan gelen
para Osmanlı Bankası hesabına yatırılmıştır. Maliye Vekâletinin Büyük Taarruz öncesi çok sıkışması nedeniyle bu paranın bir kısmının kullanılmasına izin verilmiştir24. Verilen paranın bir bölümü hükümetçe Mustafa kemal Paşaya geri ödenmiştir. Hindistan'dan gelen bu paranın bir bölümü (250 binlirası) İş Bankasının kurulmasında, bir bölümü Orman çiftliğinin alınmasında kullanılmıştır25.
22
Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, Ankara, 546. Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu , Bekir Sami Heyeti Moskova'da iken
kendinin de Moskova'da olduğunu, Rusların Türklere yardım yapmak istediklerini fakat
ellerinde para olmadığını öğrenir. Bunun üzerine Buhara Cumhuriyeti Başbakanı Feyzullah
Hoca ile Rus uzmanların çalışarak yapılacak yardım miktarını saptamalarını ister. Yapılan
çalışma sonunda en az 100 milyon altın ruble yardım yapılmasına karar verilir. Bu para
Lenin için çok gözükür. Bunun üzerine Kocaoğlu, Lenin’e 100 milyon ruble verebileceklerini söyler. Osman Kocaoğlu başkanlığındaki Buhara heyeti Buhara’ya dönünce Kocaoğlu
yardım konusunu parlamentonun gündemine taşır. Yapılan tartışmalardan sonra Parlamento
Türkiye'ye 100 milyon altın ruble yardım yapmayı kararlaştırır. Bu kararın ardından da
belirlenen para Rus hazinesine teslim edilir. Bkz. Osman Kocaoğlu,"Rus Yardımının İç
Yüzü", Yakın Tarihimiz, c.l, s.292-293. Yusuf Kemal Bey de 150 milyon ruble islediklerini onların da 10 milyon ruble vereceklerini söylüyor. Tengirşek, a.g.e., s.216, 224.
23
Hindistan'dan gelen para miktarı konusunda tartışmalar vardır. Kinros 125.000 liradan söz etmektedir. Hasan Rıza Soyak ise 500-600 bin lira geldiğini bunun da 500 bin
lirasının Büyük taarruz’dan önce maliyenin karşılayamadığı bazı hususi masraflar için Batı
Cephesi Komutanlığı emrine verildiğini, Yunanlılar kaçarken aç ve açıkta kalan kişilere de
bu paradan yardım yapıldığını belirtmektedir. Zaferden sonra hükümet bu paranın 380 bin
liradan fazlasını Mustafa kemal Paşa’ya iade etmiştir. Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten
Hatıralar c.2, Yapı Kredi Bankası Yayınları, 1973, s.684.
24
Harp tarihi arşivindeki belgelere göre Hindistan'dan 106.400 İngiliz lirası gelmişti ve
bunun karşılığı 675.494 liraydı. Türk İstiklal Harbi C.7.S.175. 26 Aralık 1921-12 Ağustos
1922 arası.
25
Soyak, a.g.e., s. 684 vd.
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Diğer Yerlerden Yapılan Yardımlar
Rusya ve Hindistan'dan sağlanan bu yardımlardan başka; İsviçre'de yaşayan Türklerden 20.000 lira toplanmış ve Roma yolu ile Anadolu'ya aktarılmıştır. Ayrıca Amerika'da yaşayan Türkler de Sabiha hanımın çabalarıyla kendi aralarında örgütlenmiş para toplamıştır. Toplanan paralar 1922
başında Fuat Bulca'ya teslim edilmiştir. Sabiha Sertel'in anlattığına göre
ABD'deki Türkler Himaye-i Etfal Cemiyeti Reisi Fuat Bey’e 100 bin dolar
para vermiştir. Detroit'te çalışan Türk işçilerinden biri 18.000 dolar bağışta
bulunmuştur26.
Milli mücadelemizin gayesi tam bağımsızlıktı. Tam bağımsızlık ise
ancak mali bağımsızlıkla mümkün olur. Bir devletin maliyesi bağımsız
değilse o devletin tüm hayati kurumlarının bağımsızlığı felce uğramıştır.
Çünkü devletin her kurumu mali gücü ile yaşar. Mali bağımsızlığın korunması için ön şart bütçenin iktisadi bünyeye uygun ve denk olmasıdır.
Devleti yaşatmak için dışarıya başvurmadan ülkenin geliriyle idare çarelerini bulmak gereklidir ve mümkündür. Nitekim Mustafa Kemal, "Binaenaleyh, mali yöntemimiz halkı rahatsız etmeden kaçınmak, mümkün olduğu
kadar dışa ihtiyaç duymadan yeterli gelir kaynakları bulmak. Halkın vergi
yükünü hafifletmek için bazı mallar üzerinde tekeller oluşturmaktır 27.”
sözleriyle bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur.

26

Amerika'da çalışan Türkiyeli işçilerden 1 milyon lira para toplanıp Türkiye'ye gönderilmiştir. Sabiha Sertel, Roman Gibi, İstanbul 1987, s.57-58.
27
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 1. s.228-229.
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EKLER
Hazine Kesin Hesap Verilerine Göre Gelir Bütçeleri
Gelir Bölümleri

1920 Yılı

% 1921 Yılı

% 1922 Yılı

%

Vasıtasız Vergiler

26.589.256

56

35.378.176

61.6 1.149.468

1.6

Vasıtalı Vergiler

10.438.895

22

7.170.380

12,4 12.984.085

13,1

Tekel Gelirleri

4.738.244

10

3.756.283

6,5 5.257.362

5,3

Devlet Malları Hasılatı

2.015.650

4

1.296.833

2,2 1.960.718

1,9

Çeşitli Gelirler

1.758.443

3,7

4.820.904

8,3 5.505.106

5,5

Damga Ver.Harç Cezalar

968.894

2

1.271.196

2,2 2.296.427

2,3

Tüketim Vergileri

140.000

2.909.053

5 8.635.183

8,7

46.839.868

57.435.193

Toplam

98.319.133

1920 YILI

%

1921 YILI

%

Aşar Vergisi

13.641.079

29,6

19.320.643

33,6

29.585.091 29,8

Gümrük Vergisi

10.361.221

22

7.009.720

12,2

12.717.333 12,8

Hayvan Vergisi

5.783.586

12

5.948.533

10,3

5.475.218

5,5

Tuz Tekeli

3.500.000

8

2.789.091

4,8

3.863.568

3,8

Bina ve Arazi Vergisi

2.540.689

5

4.456.604

7,7

9.291.886

9,3

Gelir Vergisi

2.083.756

4

2.801.498

4,8

6.644.692

6,7

1922 YILI

%
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Hazine Kesin Hesap Verilerine Göre Gider Bütçeleri
Kurumlar
1920 Yılı
Hilafet ve Hanedan
551.012
Büyük Millet Meclisi
953.996
İcra Vekilleri Heyeti
Muhassesatı Zatiye
Düyun-u Umumiye
7.680.969
Maliye Vekaleti
6.413.629
Dahilive Vekaleti
2.731.023
Sıhhiye Vekaleti
613.141
Seriye Vekaleti
522.062
Adliye Vekaleti
2.759.274
Maarif Vekaleti
577.061
Nafia Vekaleti
620.396
İktisat Vekaleti
1.264.921
Hariciye Vekaleti
303.748
Müdafaai Milliye
27.576.039
Bahriye Dairesi
289.548
Askeri Fabrikalar
752.969
Müdüriyeti Umumi/esi
Jandarma Komutanlı- 4.858.976
ğı
Emniyet-i Umumiye
1.354.688
Posta ve Telgraf
Müdüriyeti
1.427.898
Rüsumat Müdüriyet
Umumiyesi
356.160
Matbuat ve İstihbarat
88.000
Müdüriyeti
Umumiyesi
Aşair ve Muhacirin
874.735
Ziraat Bankası
Şurayı Devlet
Divanı Muhasebat
26.096
Defteri Hakani
403.311
Riyaset
18.375
Toplam
63.018.357

%

1921 Yılı

%
1,1

43
0

985.376
12.730
3.493.225
1.202.611
5.499.268
2.228.013
549.293
305.000
2.448.244
504.063
1.125.307
1.454.023
459.924
50.984.384
443.379

1

2.764.595

3,3

1.554.285

1,5

7

4.166.039

5

5.845.176

5,7

2

937.320

1,1

1.682.348

1,6

2

1.505.891

1,8

2.129.657

2,1

141.463

1,3

12
10
4

4

2

356.152

6,6
2,7

2,9
1
1,3
1,7
32

1

1922 Yılı
144.455
1.067.644
18.721
4.924.441
2.263.711
8.084.300
2.451.190
948.578
632.226
2.792.695
432.245
928.724
2,523.353
970.257
55.829.136
1.117.868

83.791

107.494

663.556

1.139.338
1.245.458

82.162.190

100.974.54

%
1
4,8
2,2
8
2,4

2,7
1,4
2,4
52
1,4

1,1
1,2

İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ VE MİLLÎ
MÜCADELE
Dr. Osman DEMİRBAŞ*
1. GİRİŞ
İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine
damgasını vuran, yakın tarihimizin en önemli siyasal örgütüdür. Ülke çapında yaygın bir biçimde örgütlenen ve büyük bir güce sahip olan İttihat
ve Terakki’nin, bir kongre sonucunda kendini feshetmesi ve liderlerinin
yurt dışına çıkması ile tamamen ortadan kalktığı düşünülmemelidir. Anadolu’daki yaygın teşkilatı ve asker-sivil bürokrasideki kadroları ile, feshinden sonra da etkisini sürdürmüş, Milli Mücadele’de önemli bir rol oynamıştır. Bu bildirinin konusu da, İttihat ve Terakki’nin Milli Mücadele’deki
rolü olacaktır.
I. Dünya Savaşı’nın kaybedildiği anlaşıldığında Talat Paşa kabinesi,
daha elverişli bir antlaşma yapılmasına fırsat vermek için 8 Ekim 1918’de
istifa etmiş, yerine Ahmet İzzet Paşa hükümeti kurulmuştur. Ancak denetimi tamamen elden bırakmak istemeyen İttihat ve Terakki Cemiyeti, bu
kabineye İttihatçı dört nazır vermiştir. (Bunlar; Maliye Nazırı Cavit Bey,
Dahiliye Nazırı Fethi Bey, Bahriye Nazırı Rauf Bey ve Adliye Nazırı Hayri Efendi’dir.) Zaten Ahmet İzzet Paşa da İttihat ve Terakki’ye çok uzak
bir isim değildir. İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir yandan bundan sonraki
olayları kontrol altında tutmaya çalışırken, bir yandan da düşmanlarının
fırsattan istifade etmeye çalışmalarını önlemek istemiştir.
İttihat ve Terakki Fırkası son kongresini 1 Kasım 1918’de yapmış, bu
kongrede Teceddüt Fırkası adında yeni bir parti kurulmasına karar verilmiş, İttihat ve Terakki de feshedilmiş sayılmayarak, biçim değiştirerek,
aynı özle yeni kurulan Teceddüt Fırkası’na dönüşmüştür1. Ne var ki, bu
fırka hem uzun ömürlü olmayacak, hem de yeni isim pek kabul görmeye*

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt II, Hürriyet Vakfı yay., İstanbul 1986, s. 51.
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cektir. Zaten amaç, İttihat ve Terakki’yi sona erdirmek değil, bu dönemde
siyasal bir çıkış yolu bulabilmektir.
İttihat ve Terakki’nin son kongresi sürerken, üçüncü gün gazetelerde
Talat, Enver ve Cemal Paşaların yurt dışına kaçtığı haberleri çıkar. Bu
haber, kongre üzerinde şaşkınlık yaratır. Çünkü, çoğunluğun bu kaçıştan
haberi yoktur. İttihat ve Terakki liderlerinin, hangi gerekçeyle olursa olsun
yurt dışına kaçmaları, toplumun her kesiminde tepkiyle karşılanır. Nitekim
bu tepkiler gazetelerde yer alır ve İttihat ve Terakki’ye karşı şiddetli hücumlar başlar.
Bu arada 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanmış, İtilaf
Devletleri yurdun dört bir yanını işgal etmeye başlamışlardı. İstanbul da
İtilaf Devletleri tarafından fiilen işgal edilmiştir. Durum İttihat ve Terakki
için pek parlak görünmemektedir. I. Dünya Savaşı’na girmenin ve yenilginin sorumluluğu üzerindedir. Savaş sırasında meydana gelen bir takım
idaresizlik, yolsuzluk ve ihtikarların (vurgun) suçlusu konumundadır. Mütarekeden sonra liderlerinin yurt dışına kaçması ile kamuoyunda büyük bir
tepkiyle karşılaşmakta, hükümet İttihatçıların tutuklanması istemiyle baskı
altına alınmaktadır. Nitekim bir süre sonra İttihat ve Terakki’nin yurtta
kalan önde gelen elemanları tutuklanarak Bekirağa Bölüğü’ne hapsedilecektir. Divan-ı Harb-i Örfi’de yargılanmaya başlanan İttihatçılar, daha
sonra Malta’ya sürgüne gönderilecektir. İttihatçılık artık gözden düşmüş,
adeta suç haline gelmiştir. Böyle bir ortamda İttihatçılar için tek bir seçenek vardır, mücadele etmek. Ancak bu mücadelenin İttihat ve Terakki adı
altında verilme şansı hemen hemen hiç yoktur. Kurulan Teceddüt Fırkası
etkili olamadığı gibi İttihat ve Terakki’nin adını gizlemeyi de başaramamıştır. Bu durumda yeni örgütler ve oluşumlar meydana getirmek İttihatçılar için kaçınılmaz olmuştur.
2. MİLLİ MÜCADELE’DE İTTİHAT VE TERAKKİ
İttihat ve Terakki, Anadolu’da bulunan elemanları ve askeri ve sivil
bürokrasideki etkinliğiyle Milli Mücadelede aktif bir şekilde yer almıştır.
Ancak bu, İttihat ve Terakki adıyla ve açık bir biçimde olmamış, adını
kullanmaksızın kurulan Müdafaa-i Hukuk teşkilatlarında yer alma biçiminde olmuştur. İttihatçılar bir yandan bu örgütlerde yer alırken diğer yandan gelecekte yeniden iktidarı ele geçirmek düşüncesinden uzak davranmamışlar ve bu amaçla bir takım oluşumlar da meydana getirmişlerdir. Öte
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yandan, Milli Mücadelenin temel örgütleri olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri güçlendikçe ve ülkenin tek temsilcisi olduğunu ortaya koymaya
başladıkça, bu cemiyetler içinde yer alan İttihatçıların Müdafaa-i Hukuk
kimliğini benimsemeye başladığını görmekteyiz. Özellikle Sivas Kongresi’nden sonra tüm Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin tek bir çatı altında toplandığı ilan edilince, bu durum daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, Milli Mücadelede yer alan ve İttihatçı kimliklerinden sonuna dek vazgeçmeyen güçlü bir İttihatçı grup kalmıştır.
Milli Mücadele döneminde tamamen İttihatçı bir karakter arz eden en
önemli örgüt Karakol Cemiyeti’dir. Karakol Cemiyeti, 13 Kasım 1919’da
Kurmay Albay Kara Vasıf Bey başkanlığında, Kurmay Albay Galatalı
Şevket, Kurmay Yarbay Edip Servet (Tör), Dava Vekili Refik İsmail Bey
ve Emekli Yüzbaşı Baha Sait Bey tarafından kurulmuştur2 .
Karakol Cemiyeti’nin tamamı İttihatçılardan oluşmuş, kuruluş ve yapısıyla Meşrutiyet öncesi İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni anımsatmaktadır.
Hemen her şeyi gizli olan cemiyetin üyelerinin birer numarası da bulunmaktadır. Tıpkı İttihat ve Terakki Cemiyeti gibi Karakol Cemiyeti de kendisine esrarengiz bir hava vermiştir. Bu sayede kendisini olduğundan daha
güçlü, çekinilecek bir güç olduğunu göstermeye çalışmıştır.
Karakol Cemiyeti, mütareke koşullarında nasıl çalışacağını ve izleyeceği taktiklerin neler olacağını da planlamıştır. Çalışmalarında üç grup
insanı hedef almışlardır. Bunlardan birincisi askerler, ikincisi entelektüeller ve üçüncüsü de takacı, mavnacı gibi nakliyatçılardır. Bu çalışma planına göre, ordu içindeki yurtsever subaylarla ilişki kurmak suretiyle onları
mücadeleye yönlendirecek, aydın kesimde direniş ruhu yaratılmaya çalışılacak ve İstanbul’da edinilen insan, silah ve cephane gibi kazanımlar nakliyatçılar aracılığıyla Anadolu’ya geçirilecektir. Anadolu’ya geçişleri sağlamak için ayrıca Kocaeli’de bir menzil hattı oluşturulmuş ve komutanlığına da Yenibahçeli Şükrü Bey atanmıştır.

2

Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi Başkanlığı, Türk İstiklal Harbi, Cilt
II, Kısım II, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1965, s. 50. Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele
Yıllarındaki Kuruluşlar, TTK yay., Ankara 1988, s.4. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de
Siyasi Partiler, Tıpkı Basım, Arba yay., İstanbul 1995, s.520.
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Karakol Cemiyeti’nin tüzük ve programı Kara Vasıf Bey tarafından
yazılmıştır3. Tüzük ve Programı incelendiğinde bu cemiyetin, ihtilalci bir
çizgiyi benimsediği görülecektir. Tunaya’nın program olarak verdiği Karakol Cemiyeti’nin gizli bildirisinde, milletin birliğini, özgürlüğünü, mutlak egemenliğini ve yurdun tam bağımsızlığını sağlamak için çalışacağı
ifade edilmiş, bu amaçlara yönelik olmayan her türlü anlaşmaları reddedeceğini bildirmiştir. Ayrıca bu amaçları gerçekleştirmek için gerektiğinde
ihtilal silahına başvurmaktan çekinmeyeceğini de eklemiştir4. Cemiyetin
amaçları tamamen ulusal bağımsızlığa yönelik olarak ortaya konmuştur.
Bunları gerçekleştirmek için de direnişi örgütlemek durumundadır ve bu
direniş yalnızca propaganda yoluyla değil, silahlı-askeri bir direniş olacaktır. Sözkonusu silahlı-askeri direniş, yalnızca askeri kuvvetlerle verilmeyecek, “her nevi istibdatı kırmak esası dairesinde çalışan bütün hükûmat ve
cemaat ile birlikte çalışılacak” tır. Dolayısıyla toplum direniş içersine çekilmek suretiyle harekete sivil bir karakter de kazandırılmak istenmiştir.
Programın üçüncü maddesinde sosyalist ve amele gruplarının yardımlarından yararlanılacağının belirtilmesi, Karakol Cemiyeti’nin zamanın Bolşevik akımlarının etkisinin dışında kalamadığını göstermektedir.
Karakol Cemiyeti’nin tüzük ve yayınladığı bildiriden anlaşılan amacı,
son bulan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yerine geçerek, öncelikle mütareke döneminde İttihatçılara karşı girişilen baskılara ve tutuklamalara karşı
biraraya gelip direnmek, daha sonra ise İtilaf güçlerinin Türkiye’ye karşı
yürüttükleri parçalama ve dağıtma hareketlerine karşı koymaktır. Nitekim
Cemiyet bir süre sonra Anadolu’da başlatılan Milli Mücadele’ye destek
veren gizli bir örgüte dönüşmüştür.
Karakol Cemiyeti, kurulduğu ilk anda mücadele adına önemli işler
yapmıştır. İstihbarat çalışmalarında bulunmak, Anadolu’ya insan ve malzeme kaçırmak, İstanbul’da işgal gücü askerlerinin yaptığı taşkınlıkları ve
insanlık dışı uygulamaları, bu işleri yapan askerleri öldürmek suretiyle
cezalandırmak, Kocaeli’de kurulan Rum çetelerine karşı ve padişah yanlısı
bir güç olarak örgütlenen Çerkeslere ve Abazalara karşı milli çeteler oluşturmak, gibi pek çok çalışmayı yürütmüştür. Anadolu’nun İstanbul’daki
3

Samih Nafiz Tansu, İki Devrin Perde Arkası, Anlatan : Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı
Hüsamettin Ertürk, Ararat yay., İstanbul 1969, s. 217.
4
Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, s. 521. Fahri Can, “Karakol Cemiyeti Nasıl Kurulmuştu”, Yakın Tarihimiz, Cilt IV, s. 258.
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temsilcisi olan Kara Vasıf Bey, Karakol Cemiyeti’nin de başkanı olmasından dolayı sözkonusu cemiyetin faaliyetleri de Anadolu’nun faaliyetlerinden sayılıyordu. Milli Mücadeleyi başından itibaren meşru ve hukuki bir
zeminde sürdüren Mustafa Kemal Paşa’nın, görüşlerini bu cemiyetin faaliyet biçimiyle örtüşmesi mümkün değildi.
Karakol Cemiyeti’nin çalışmalarından Mustafa Kemal Paşa, Erzurum
Kongresi kararlarının uygulanmasını sağlamaya çalışırken, cemiyetin bütün orduya, komutan ve subaylara dağıtılan tüzük ve yönetmeliğini görmesiyle net bir bilgi edinir. Bu yönetmeliği okuyan Mustafa Kemal Paşa’ya
en yakın olan komutanlarda bile çeşitli kuşkular yaratmıştır. Bu işleri düzenleyenlerin İstanbul’da olmalarına karşın, herşeyin Mustafa Kemal Paşa
adına yapılması, komutanları Mustafa Kemal Paşa’nın komitacılık işleriyle
ilgilendiği sanısına kapılmalarına yolaçmıştır5. Karakol Cemiyeti’nin tüzüğünde gizli bir örgüt olduğunu belirtmesi ve sırlarını açıklayanların derhal
asılacağı ibaresi; yönetmeliğinde de ulusal bir ordunun varlığı ve bu ordunun başkomutanı, genelkurmay başkanı, ordu, kolordu ve tümen komutanları ve kurmayları seçilmiş ve atanmış olup gizli tutulduğu ve görevlerini
gizli olarak yaptıkları ifadesinin bulunması, orduda bir kuşku ve güvensizlik ortamının doğmasına neden olmuştur6. Hatta Trabzon Valisi, Mazhar
Müfit Kansu’ya yazdığı mektupta, çalışmasından memnun kalınmıyorsa,
bunu şimdiden söylemelerini rica ederek, işten el çektirmek ya da başka
bir onur kırıcı uygulamaya maruz kalmak istemediğini belirtir7. Bu durum
üzerine Mustafa Kemal Paşa komutanları uyararak, bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamamalarını bildirir.
Sivas’a varışından sonra Mustafa Kemal Paşa bu işi yapan Kara Vasıf
Bey ile arkadaşları olduğunu anlar. Kara Vasıf Bey’le görüşen Mustafa
Kemal Paşa, gizli merkezin, gizli başkomutanın ve gizli genelkurmay başkanının kim olduğunu sorduğunda aldığı yanıt, “hepsi siz ve arkadaşlarınızsınız” olmuştur. Mustafa Kemal Paşa bu yanıta şaşırmıştır: “Bu karşılık
kuşkusuz akla ve mantığa uygun olamazdı. Çünkü hiç kimse bana böyle

5

Atatürk, Söylev (Nutuk), Cilt I, TDK yay., Ankara 1978, s. 52.
Söylev, Cilt I, s. 52.
7
Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt I,
3.b., TTK yay., Ankara 1988, s. 140.
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bir düzen ve kuruluştan söz açmış ve benden bu iş için izin almış değildi”
der8.
Karakol Cemiyeti, yasaklanmasına karşın, çalışmalarını Sivas Kongresi’nden sonra da sürdürmüştür. İstanbul’un çeşitli yerlerinde Müdafaa-i
Hukuk şubeleri açmış, İstanbul’a yakın Gebze, Yalova, İzmit gibi yerlerde
de Müdafaa-i Hukuk örgütleri oluşturmuştur. Ayrıca “İslam Kadınlar Birliği” adı altında görünüşte hayır cemiyeti olan, aslında bir istihbarat örgütü
olarak çalışan bir derneğin de kuruluşuna yardımcı olmuştur9. İstanbul’dan
başka Bursa’da da çalışmalar yürüttükleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti Bursa Delegesi Osman Nuri Bey’in, Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği 12 Ekim 1918 tarihli telgrafından anlaşılmaktadır10. Bunun
üzerine Mustafa Kemal Paşa 14 Ekim 1919’da 20. Kolordu Komutanı Ali
Fuat Paşa’ya, Bursa’da Komutan Bekir Sami Bey’e ve Balıkesir’de Kolordu Komutanı Kazım Bey’e bir yazı göndererek, gerek Karakol Cemiyeti’nin, gerekse Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyetlerinin çalışmalarının karışıklık yarattığını, oysa tüm ulusal derneklerin Sivas Kongresi ile birleştirildiğini, bundan böyle herhangi bir derneğin bağımsız olarak hareket etmesine gerek olmadığını ve bu çalışmalara son verilmesi gerektiğini yazar11.
Ancak Karakol Cemiyeti, faaliyetlerini tamamen sona erdirmek düşüncesinde değildir. Karakol Cemiyeti, 11 Ocak 1920’de Baha Sait Bey aracılığı ile Sovyetlerle bir anlaşma imzalamıştır. Karakol Cemiyeti’nin Anadolu adına Heyet-i Temsiliye’yi aşarak böyle bir anlaşma imzalamış olması,
Mustafa Kemal Paşa’nın sert tepkisine yol açmıştır. 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgali bu cemiyetin İstanbul’daki etkinliğini tamamen sona erdirmiş, cemiyet (M.M) grubu olarak Mustafa Kemal Paşa’ya bağlı bir halde çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak Mustafa Kemal Paşa da Karakol
Cemiyeti’nin dağılmasından sonra İstanbul’da yeni bir örgüt kuruncaya
değin birçok sıkıntı çekmek ve para harcamak zorunda kaldıklarını da belirtmektedir12.

8

Söylev, Cilt I, s. 53.
Türk İstiklal Harbi, Cilt II, Kısım II, s. 51.
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Söylev, Cilt III, Belgeler, Belge No:155/I, ss. 159-160.
11
Söylev, Cilt III, Belgeler, Belge No:155/III, ss. 161.
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Söylev, Cilt I, s. 307.
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Karakol Cemiyeti, tam anlamıyla bir İttihatçı örgütlenmedir ve Milli
Mücadele boyunca özellikle İstanbul’da önemli işlere imza atmıştır. Ancak, çoğu kez Anadolu hareketinden bağımsız hareket etmesi, İttihat ve
Terakki liderleriyle bağlantısını kesmemiş olması, Milli Mücadelenin tek
bir elden yürütülmesi konusunda sıkıntılara yol açmış, ayrıca gizli bir
komuta heyetinin olduğunu söylemesi, bu cemiyete karşı herkeste bir güvensizlik yaratmıştır. Bunun sonucunda Milli Mücadelede ayrılıklar ve
ileride bir iktidar sorunu ile karşılaşmamak adına cemiyetten faaliyetlerine
son vermesi istenmiştir.
İttihat ve Terakki, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri içinde de önemli bir
etkinliğe sahiptir. Bundan daha doğal bir durum yoktur. Çünkü bu dönemde mücadele yanlısı hemen herkes İttihatçıdır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin Mondros Mütarekesi’nin hemen ertesinde kurulduğu düşünülürse,
bu kadar kısa bir sürede böyle bir örgütlenmeyi başarmak, daha önceden
varolan yapıları da kullanmaksızın hiç de kolay değildir. Dolayısıyla Müdafaa-i Hukuk teşkilatlarında büyük bir İttihatçı ağırlığı mevcuttur.Belli
başlı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kuruluşuna ve kurucularına baktığımızda bu durumu görmek zaten mümkündür. Nitekim, gerek İstanbul
Hükümetleri ve gerekse İtilaf Devletleri, Anadolu’daki hareketi İttihatçı
bir hareket olarak görmüşlerdir. Bunda, Anadolu’daki hareketinin vatan
sevgisinden kaynaklanmadığı, İttihatçıların yeniden iktidar olmak için
böyle bir maceraya halkı sürükledikleri şeklindeki suçlamayla, Anadolu
hareketini halkın gözünden düşürme çabası olsa da, İstanbul ve İtilaf Devletleri olayı gerçekte de İttihatçı bir hareket olarak algılamışlardır. Hatta
Avrupa basınında bile Anadolu hareketi İttihatçı olarak tanımlanmıştır.
Aslında bunda şaşılacak bir yön de bulunmaz. Çünkü, gerçekten de Anadolu hareketinin lider kadrosu da dahil önemli bir kısmı İttihat ve Terakki
kökenlidir.
İttihat ve Terakki’yi Anadolu ve Trakya’da kurulan tüm Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetlerinde görmek mümkündür. Trakya için daha savaşın son
günlerinden itibaren bir örgütlenme çabası içerisine girilmiştir. Talat Paşa’nın talimatı ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın telkinleri ile Trakya’da 2 Kasım
1918’de bir cemiyet kurulmasına karar verilir ve büyük bir olasılıkla 30
Kasım 1918’de Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulur. 10
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Kasım’ da ise Batı Trakya Komitesi kurulmuştu ve daha sonra bu komite
cemiyetle birleşmiştir13.
Doğu Anadolu’da Müdafaa-i Hukuk hareketi olarak daha çok “Vilayatı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti” bilinmektedir. Bu cemiyet
de büyük ölçüde İttihatçılardan oluşmakla birlikte, Erzurum’da bundan
önce İttihat ve Terakki’nin önde gelen ismi Dr. Fuat Sabit Bey’in girişimleri ile “İstihlas-ı Vatan” adıyla bir cemiyet kurulmuştur. Bu cemiyet tam
bir İttihatçı örgütüdür ve Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye
Cemiyeti kurulduktan sonra ona katılmıştır. Erzurum’un doğusunda, durumu belirsiz olan Kars’ta 5 Kasım 1918’de “Kars İslam Şurası” kuruldu
ve adı daha sonra “Milli Şura” olarak değiştirildi. Başkanlığına da İttihatçılardan Cihangiroğlu İbrahim Aydın Bey seçildi. Bilindiği gibi Milli Şura,
17-18 Ocak 1919 gecesi toplanan büyük kongrede, Kars merkez olmak
üzere “Cenubigarbi Kafkas Hükümet-i Muvakkata-i Milliyesi” adında bir
hükümetin kuruluşu kabul edildi ve başkanlığına yine Cihangiroğlu İbrahim Aydın Bey getirildi14.
Trabzon’da ise köklü bir İttihatçı gelenek vardır. Beliren Rum ve Ermeni tehlikesi karşısında Doğu Karadeniz eşrafının İttihatçılardan oluşan
bölümü, 1918 yılının Aralık ayında Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye
Cemiyeti’ni kurmuşlar, başkanlığına da eski bir İttihatçı ve Teşkilat-ı
Mahsusa’nın bölge temsilcisi olan Barutçuzade Hacı Ahmet Efendi’yi
getirmişlerdir. Trabzon’da İttihatçılık o denli güçlüdür ki, Mustafa Kemal
Paşa’nın Milli Mücadelenin liderliğini ele almasından sonra bile Trabzon’daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti zaman zaman ona karşı muhalif hareketler içerisine girmiştir. Özellikle Enver Paşa’nın Anadolu’ya geçme
girişimi sırasında Trabzon’dan kendisine büyük destek gelmiştir. Trabzon
Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti’nin üyeleri arasında Küçük Talat
Bey’in de bulunması ve Milli Mücadele boyunca Trabzon ile sınırların
ötesindeki Enver Paşa arasındaki ilişkiyi kurması, bu cemiyette İttihat ve
Terakki’nin egemenliğini gözler önüne sermektedir. Nitekim daha sonra
Yahya Kaptan’ın eylemlerinde İttihat ve Terakki ile bağlantılı olduğu ve

13

Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele, 3.b., Cilt I, TTK yay., Ankara
1992, s. 123 vd.
14
M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, Cilt I, Işıl Matbaası, İstanbul 1953, s. 556-557.
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Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin de Yahya Kaptan’ı koruduğu
görülecektir.
Batı Anadolu’da gerçekleştirilen örgütlenmelerde İttihatçıların yoğun
bir şekilde yer almasına karşın, harekete İttihatçı damgası vurulmaması
için kendilerinin özellikle ön planda görünmemelerine dikkat etmişlerdir.
Bu nedenle İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti’ne ellerinden
gelen yardımı yapan İttihatçılar, arka planda kalmayı yeğlemişlerdir. İzmir
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucuları Moralızade Nail ve Halit Beylerin İttihatçılıkla ilgileri yoktur ve kişisel düşünceleriyle ülkeye yararlı
olmaya çalışan insanlardır15. Ancak cemiyet çalışmalarında İttihat ve Terakki’den son derece yararlanmıştır. O dönemde İzmir’de Teceddüt Partisi’nin faaliyetlerini yürüten İttihat ve Terakki İzmir eski Katibi Mes’ulü
Mahmut Celal (Bayar) Bey, cemiyeti desteklemiş ve bu desteğini gizleyerek gerçekleştirmiştir16.
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Karakol Cemiyeti ile de işbirliğine
giderek, gerek yayınlar konusunda, gerekse Anadolu’ya silah ve cephane
kaçırma konusunda Karakol Cemiyeti ile birlikte davranmıştır17. Bu sırada
Karakol Cemiyeti çalışmalarını İstanbul’la sınırlı tutmamakta, tüm yurtta
yaygınlaşmaya çalışmaktadır. Bu faaliyet kapsamı içinde tüzüğünü
Anadolu’da çeşitli yerlere göndermiştir. Karakol Cemiyeti’nin tüzüğü Batı
Anadolu’da Hacim Muhittin Çarıklı aracılığı ile 23 Haziran 1919’dan itibaren yayılmaya başlamıştır18.
İttihat ve Terakki ile İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ilişkisi, ilk
kez 13 Mart 1919’da düzenlenen bir mitingte daha da belirginleşmiştir.
Mitingi İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin düzenlemesine karşın Teceddüt Fırkası ve Türk Ocağı şubeleri mitingin organizasyonunda aktif rol
oynamışlardır. 17 Mart’ta da İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve
Balıkesir’den gelen temsilcilerle yerel bir kongre yapılmıştır. Kongreye
delege olarak katılanların hemen hepsi İttihatçıdır19.

15

Celal Bayar, Ben de Yazdım, Cilt 5, Baha Matbaası, İstanbul 1967, s. 1633.
Nail Moralı,Mütarekede İzmir Olayları, TTK yay., Ankara 1973, s. 45.
17
Moralı, s. 16.
18
Hacim Muhittin Çarıklı, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin
Çarıklı’nın Kuva-yı Milliye Hatıraları (1919-1920), TİTE yay., Ankara 1967, s. 20.
19
Bayar, Cilt 5, 1631.
16
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Batı Anadolu’da Milli Mücadele’nin örgütlendiği bir diğer merkez de
Alaşehir’dir. Alaşehir’de hareketi başlatan ve toparlayan, daha önce Teşkilat-ı Mahsusa’da çalışan İttihatçı Yüzbaşı Süleyman Sururi Bey’dir20.
Alaşehir Kongresi de İttihatçı ve Karakol Cemiyeti’nin kurucusu Kara
Vasıf Bey’i umum kumandan seçmiştir.
Balıkesir’de direnişi örgütleyen ve burada bir kongre toplanmasını sağlayarak kongreye başkanlık eden Hacim Muhittin Çarıklı da eski İttihatçılardandır21. Balıkesir’deki kongreye katılanların da büyük çoğunluğu İttihat ve Terakki kökenlidir.
Uşak’ta ulusal direnişi sağlayan iki örgüt bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Uşak Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Merkeziyesi’dir. Başkanı da bir
dönem İttihat ve Terakki Fırkası’ndan mebusluk yapmış İbrahim
(Tahtakılıç) Bey’dir. İkincisi ise, Uşak Müdafaa-i Hukuk Heyet-i
Milliyesi’dir22. Bu ikinci örgüt ile Karakol Cemiyeti’nin bağlantısı vardır23. Uşak Kongresi’nin bu ikinci örgüt tarafından düzenlendiğini, Baha
Sait Bey’in Bakü’de, Sovyetlerin Kafkas Bölgesel Komitesi ile yaptığı
anlaşmada, Karakol Cemiyeti temsilciliğinin yanısıra, Uşak Kongresi Yürütme Kurulu temsilcisi sıfatını da kullanmasından anlamaktayız.
Batı Anadolu’daki diğer illerde de direniş hareketi İttihatçılar tarafından başlatılmıştır. 4 Haziran 1919’da Nazilli işgal edilince tehlikeye düşen
Denizli’nin İttihatçı Müftüsü Ahmet Hulusi ilk günden itibaren direnişi
örgütlemeye çalışmıştır. Aydın bölgesinde Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin
ağırlığı nedeniyle Kuva-yı Milliye’nin kuruluşu güç olmuş, 57. Tümen
Komutanı Albay Şefik (Aker) Bey’in çabaları sonucu Kuva-yı Milliye’nin
kuruluşu sağlanmıştır24. Albay Şefik Bey, efelerden Muğlalı İttihatçı Hacı
Süleyman Efendi’nin yardımlarıyla Kuva-yı Milliye’yi oluşturmayı başarmıştır25.

20

Milli Mücadele Dergisi, Cilt 1, Sayı 6, (9 Aralık 1969), s. 124.
Tansu, İki Devrin..., s. 354.
22
Besim Atalay, “Uşak’ta Milli Hareket,” Yakın Tarihimiz, Cilt 2, Sayı 20, (12
Temmuz 1962), s. 205.
23
Naşit H. Uluğ, Siyasi Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, Milliyet yay., İstanbul 1973, s.
267.
24
Milli Mücadele Dergisi, Cilt 1, Sayı 6, (9 Aralık 1969), s. 134.
25
Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, Cilt 3, Tekin yay., İstanbul 1985, s.1250.
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Anadolu’nun diğer bir bölgesi Kastamonu ve İnebolu’da da Milli
Mücadele İttihatçıların önderliğinde yürütülmüştür. Kastamonu ve İnebolu, Anadolu’ya insan, silah ve malzeme geçirmede önemli bir bölgedir.
O nedenle burada oluşturulan örgütlenmelerin doğrudan doğruya
Anadolu’yu etkileyen önemli bir yönü bulunmaktadır. Kastamonu’daki
Kastamonu Gençler Kulübünün kuruluşunda İttihat ve Terakki döneminde
Türk Gücü Başkanı olan hukukçu Kara Hüseyinzade Abidin Bey büyük rol
oynamıştır26. İnebolu Gençler Mahfeli adı altında kurulan örgüt de eski
İttihat ve Terakki binasında faaliyette bulunmuş, bu örgütün yöneticileri
iki kez kaymakamlıkta İngiliz komiseri tarafından sorgulanmış, Hürriyet
ve İtilafçıların da tehditlerine uğramışlardır27.
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok sayıda İttihatçı mebus
olduğu bilinmektedir. Ardahan mebusu Hilmi Bey’e göre Mecliste, “müttehid ve mütesanid kırk İttihatçı…” vardır. Ancak İttihatçılar I. TBMM’de
bir grup halinde hareket etmemişler, önceleri bir çok grupta yer almışlar,
daha sonra da hem I. Grup’ta hem de II. Grup’ta bulunmuşlardır. Her iki
gruba dahil olmayanlar da vardır. (Denizli mebusu Hakkı Behiç, Eskişehir
mebusu Eyüp Sabri (Akgöl) Bey gibi.) I. Grup’u kuran Mustafa Kemal
Paşa, İttihatçılık suçlamasından kurtulmak için özellikle öne çıkmış bazı
İttihatçıları gruba dahil etmemiştir. Örneğin Yunus Nadi Bey, bu özellikleri nedeniyle gruba daha sonra dahil edilecektir. Bu dönemde Meclis
içinde bir yandan liberal eğilimli II. Grup’un muhalefeti, öte yandan da
bazı İttihatçıların Enver Paşa’yı yurda sokma çabası, Mustafa Kemal
Paşa’yı her türlü muhalefete olduğu gibi İttihatçılara karşı da dikkatli olmaya sevketmiş, bu nedenle böyle bir tutum izlemiş olabilir. Bu da anlaşılabilir bir tutumdur. Çünkü bu sırada her iki muhalefet aralarında belirgin
bir işbirliği sözkonusu olmasa da, ortaklaştıkları nokta Mustafa Kemal
Paşa karşıtlığıdır.
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İttihatçıların grup halinde
bir muhalefeti yoktur. Mustafa Kemal Paşa’nın yerine Enver Paşa’yı koymak, bu amaçla Enver Paşa’nın Anadolu’ya geçmesini sağlamak istemişlerdir. Dolayısıyla İttihatçıların iktidarı yeniden ele geçirme çabası sezil26

Nurettin Peker, İstiklal Savaşında Kastamonu ve İnebolu Havalisi, Gün Basımevi, İstanbul 1955, s. 129.
27
Peker, s. 44.
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mektedir. Enver Paşa’nın da bu dönemde Anadolu’ya geçme girişimleri
vardır. Ancak Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra, bu durum ortadan kalkar ve İttihatçıların iktidar olma düşünceleri de şimdilik son bulur.
Mustafa Kemal Paşa ile İttihat ve Terakki arasındaki ilişki her zaman
sorunlu olmuştur. Mustafa Kemal Paşa da İttihat ve Terakki üyesi olmakla
birlikte, İttihat ve Terakki’nin bazı politikalarıyla ters düşmüş, özellikle de
lider kadrosu ile hiç anlaşamamıştır. Mustafa Kemal Paşa cemiyet içinde
hep geri planda kalmış, öne çıkma fırsatını hiçbir zaman bulamamıştır.
Meşrutiyetten sonra da kendini büyük ölçüde askerliğe vermiş ve İttihat ve
Terakki ile bağlarını büyük ölçüde gevşetmiştir.
Mütareke döneminde İstanbul’da bazı çalışmalarda bulunan Mustafa
Kemal Paşa, İttihatçılarla da temas kurmuş, ancak karşılıklı güvensizlikler
birlikte hareket etme imkanını ortadan kaldırmıştır. Mustafa Kemal Paşa,
Anadolu’ya geçtiğinde ise, Anadolu’da bir çok Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
kurulmuştu ve bu cemiyetlerde pek çok İttihatçı bulunuyordu. Dolayısıyla
Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da dayandığı güçlerden biri de bu cemiyetlerde yer alan İttihatçılar olmuştur.
Ancak Mustafa Kemal Paşa, İttihatçıların, hareketten bağımsız bir şekilde davranmasını istemiyor ve herkesi tek bir merkezde toplama hedefi
güdüyordu. İttihatçılar ise çoğu kez bu durumu geçici olarak görüyor ve
asıl liderleri olarak da Enver Paşa’yı görüyorlardı. Bu tutumları hareketlerine de yansıyor, zaman zaman Mustafa Kemal Paşa ile çatışma haline
girebiliyorlardı. Ama şurası da bir gerçektir ki, pek çok yerde bazı askeri
ve sivil yöneticilerin veya sivillerin Milli Mücadeleye taraftar olup olmadıkları konusundaki referans, İttihatçılıkla olan ilişkileriydi.

3. SONUÇ
İttihat ve Terakki, Milli Mücadele’nin başından itibaren bu hareketin
içinde yer almıştır. Bir kongre sonucu her ne kadar kendini feshetmiş görünse de, liderleri yurt dışına kaçsa da, orta ve alt kademede yer alan İttihatçılar, önce İstanbul’da, ardından da Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Müdafaa-i Hukuk örgütlerinde ve Kuva-yı Milliye teşkilatlarında aktif olarak
bulunmuşlardır. Bu mücadeleleri, hem yurdu kurtarmak, hem kendilerine
olan saldırıları savuşturmak ve yitirdikleri itibarı yeniden kazanmak, hem
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de yeniden iktidar olmak adınadır. Ancak, Milli Mücadelenin temel örgütleri olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, İttihatçılık’tan ayrı yeni bir kimlik
yaratmıştır. Bu yeni kimlik Müdafaa-i Hukuk kimliğidir ve pek çok İttihatçı artık bu yeni kimliği benimsemiş ve İttihatçılık ve İttihat ve Terakki
onlar için bitmiştir. Bu nedenle de, İttihatçılığı hala devam ettirmek isteyenler önemli bir güç olmaktan çıkmış, hatta sözkonusu bu İttihatçılar,
Müdafaa-i Hukuk kimliğini edinmiş eski İttihatçılar tarafından siyaset
sahnesinden kaldırılmışlardır.
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MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK-FRANSIZ
İLİŞKİLERİ
Prof. Dr. Bige SÜKAN*
Türkiye ile Fransa arasında siyasi ilişkiler XVI. yüzyılda başlamıştır.
Fransa, bu yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ile aynı zamanda
dostluk ilişkileri kurmuştur. Türkiye ile ilişkilerinin başlangıcı olan ve
1535’te ilk defa bir “dostluk ve ticaret anlaşması”1 şeklinde kendisine kapitülasyonların verildiği I. François döneminden itibaren bu ülkedeki ayrıcalıklı manevi konumunu sağlık, hayır ve eğitim kurumları, Fransız dilinin
yaygınlığı, dini korumacılık gibi etkenlere borçluydu. Beş yüzyılda bu
manevi mirası yaratan Fransa, XIX. yüzyıldan itibaren de Osmanlı İmparatorluğu’na transfer ettiği sermayesiyle, bu topraklarda faaliyet gösteren
şirketleriyle bu kez Osmanlı ekonomik ve mali hayatındaki etkinliğini
sürdürüyor, özellikle Osmanlı Bankası, Düyun-u Umumiye İdaresi, demiryolu ve madencilik şirketleri gibi kuruluşlarla da üstünlüğünü kanıtlıyordu2. Dolayısıyla XIX yüzyıldan itibaren ticaret sözleşmeleriyle, sermaye
yatırımlarıyla, diliyle, okullarıyla, hastaneleri ve yardım kuruluşlarıyla
veya bir başka anlatımla ekonomik ve kültürel açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nda öncelikli bir konuma geliyordu.

Türk-Fransız ekonomik ilişkileri, 1838’de imzalanan Osmanlı-Fransız
Ticaret Sözleşmesi ile yeni bir boyut kazandı ve Osmanlı ekonomisini
korumak amacıyla konulan bazı kısıtlamalar Fransa lehine kaldırıldı. Bunun en önemli sonucu ise, Osmanlı- Fransız ticaretinin önemli oranda artması oldu3. Diğer yandan 1854 yılında Kırım Savaşı’nı finanse etmek

*

A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi
N. Sousa, The Capitulatory Regime of Turkey, Baltimore, Johns Hopkins, 1933, s.
54-55.
2
Ministère des Affaires Etrangères (Fransız Dışişleri Bakanlığı, MAE), Série E Levant
Turquie, Vol. 169, 23.5.1919 tarihli gizli memorandum, s.66-67.
3
Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacmi 1836-1840 yıllarında 27 milyon frank civarında iken, 1849-1853 döneminde 59 milyon franka çıkmıştır. Sungur Kançal,”La
conquête du marché interne Otoman par le capitalisme industriel concurrentiel (18381
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amacıyla başlatılan borçlanma hareketi, diğer Avrupalı sermayedarları
olduğu gibi Fransız yatırımcıları da cesaretlendirdi. Osmanlı İmparatorluğu’na yabancı sermaye transferi, dış borçlanmalar ve yatırımlar kanalıyla gerçekleşti. I. Dünya Savaşı öncesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransız sermayesi, Avrupa’dan gelen toplam sermayenin en önemli kısmını oluşturdu. Savaştan önce Fransız sermayesi %59,28 oranında bir payla birinci sırada yer
alırken, Alman sermayesi %26,04, İngiliz sermayesi ise %14,68 oranında
bir paya sahiptiler. Sektörler itibariyle sermaye yatırımlarında ise, Fransız özel
şirketleri yine %50.58 oranında bir payla Alman ve İngiliz özel şirketlerinin
önünde gidiyorlardı. Fransız şirketlerinin sektörler itibariyle sermaye yatırımları incelendiğinde, en fazla sermaye yatırımının demiryollarına yapıldığı, bunu bankacılık, liman, rıhtımlar ve madencilik gibi sektörlerin izlediği, özellikle madencilik sektöründe egemen oldukları gözlenmektedir.
Ayrıca demiryollarında ve bankacılıkta Fransız sermayesinin Alman ve
İngiliz sermayelerinden önce geldiğini de vurgulamak gerekir. Fransa, dış
borçlanmalar kanalıyla gelen yabancı sermaye içinde de yine başı çekiyordu. Şöyle ki, I. Dünya Savaşı’ndan önce Osmanlı dış borçlarında Fransa’nın payı %60,31 iken, Almanya %21,31, İngiltere ise %14,19 oranında
bir payla onu izliyorlardı4.
Görüldüğü üzere, Osmanlı İmparatorluğu, XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren, Sanayi Devrimi’ni tamamlamış, dolayısıyla yeni pazar ve
hammadde kaynağı arayışına çıkmış Batılı Devletlerin rekabetine sahne
oldu. Bölgenin jeopolitik ve jeostratejik konumunun yanı sıra toprak altı ve
toprak üstü zenginliklerinin cazibesine kapılan Batılı güçler, gerek ticaret
sözleşmeleriyle gerekse sermaye yatırımlarıyla ve borç politikalarıyla Osmanlı topraklarında söz sahibi oldular. Bölge ile olan çıkarları nedeniyle
derin bir rekabet içine giren İngiltere, Fransa ve Rusya, “Doğu Sorunu” adı
altında XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunmasından başlayarak önce Avrupa’daki,
daha sonra da tüm topraklarının paylaşılmasına yönelik politikalar izlediler. Sonuçta, XIX. yüzyıl boyunca birbirlerinin çıkarlarını engellemeye
1881)”, Economie et Sociétés dans l’Empire Otoman (fin du XVIIIème-début du
XXème siècle), Paris, Editions du CNRS, 1983, s.373.
4
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 169, M. Boissière’den Fransız Dışişleri Bakanı’na “İmportance respective des capitaux français, anglais et allemands engagés en
Turquie” başlıklı, 30.5.1919 tarihli memorandum, s.92-94.
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çalışan bu devletler, I. Dünya Savaşı sırasında, yeri gelince İtalya’yı da
aralarına alarak, üçlü ve dörtlü gizli paylaşım anlaşmaları imzalayarak
Osmanlı topraklarını kâğıt üzerinde paylaştılar ve böylece Anadolu ve
Ortadoğu’daki çıkar bölgelerini belirlediler.
İşte I. Dünya Savaşı öncesi baş gösteren derin rekabet ortamında yerini
alan ve dünyayı bu savaşa sürükleyen ekonomik, dinsel, kültürel yayılma
sürecinde etkin rol alan Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çıkarları,
Milli Mücadele döneminde izleyeceği politikalarda önemli yer tutuyordu.
Bildirimizde, bir yandan Milli Mücadele döneminde Türk-Fransız ilişkilerinin gelişim süreci sergilenirken diğer yandan Fransa’nın bölgedeki çıkarlarının izleyeceği Türkiye politikalarındaki rolü ve belirleyiciliği Fransız
Dışişleri Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri arşiv belgelerinin ışığında irdelenmeye çalışılacaktır.

MONDROS MÜTAREKESİ SONRASI FRANSA’NIN İŞGAL
POLİTİKASI VE ERMENİLER
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan 30 Ekim 1918 tarihli
Mondros Mütarekesi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte İtilaf Devletleri
yıllardır bekledikleri fırsata kavuştular ve hiç zaman kaybetmeden işgal
eylemlerini başlattılar. Mütarekeyi izleyen günlerde İngilizler, 8 Kasım
1918’de Musul’u, 9 Kasım 1918’de ise İskenderun’u işgal ettiler. 11 Aralık 1918’de Fransız subaylarının yönetiminde 400 kişilik yerli Ermeniden
kurulu bir Fransız taburu Dörtyol’a, 17 Aralık 1918’de de Yarbay Romieu
komutasında yine çoğu Ermeni olmak üzere 1500 Fransız askeri Mersin’e
girdi. Bu kuvvetten ayrılan müfrezeler Tarsus’u ve Adana’yı işgal ettiler.
Böylece Fransızlar Mersin, Tarsus, Yenice, Adana, Pozantı, Ceyhan,
Toprakkale, Bahçe ve Islahiye’ye yerleşmiş oldular. İngilizler ise, daha
sonra 1 Ocak 1919’da Antep’i, 22 Şubat 1919’da Maraş’ı, 24 Mart
1919’da ise Urfa’yı işgalleri altına aldılar5.
Ancak İngilizlerin bu işgal eylemleri Fransızlarla aralarında sorun yaratmıştır. Zira 1916 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan
Sykes-Picot gizli paylaşım anlaşmasında Fransızların Kilikya olarak ad5
Genelkurmay Başkanlığı, Türk İstiklâl Harbi, IV. Cilt, Güney Cephesi Genelkurmay Basımevi, Ankara 1966, s.5, 49-53.
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landırdıkları Çukurova’nın yanı sıra Antep, Urfa ve Maraş Fransa’ya verilmiş, Halep-Şam-Musul üçgeni ise Fransız nüfuz bölgesi olarak belirlenmişti6.
Sorun, Aralık 1918’de İngiliz Başbakanı ile Fransız Başbakanı arasında başlayan görüşmeler sonunda imzalanan 15 Eylül 1919 tarihli İngilizFransız Sözleşmesi ile çözüldü.. Bu sözleşme uyarınca İngiltere, Mondros
Mütarekesi’nden sonra işgal ettiği, ancak Sykes-Picot Anlaşması’na göre
Fransa’ya ait olan Antep, Urfa, Maraş’ın yanı sıra Suriye’den ve Adana,
Mersin, Kozan ve Cebel-i Bereket sancaklarını kapsayan Kilikya’dan çekilecek, karşılığında ise Musul’a sahip olacaktı7. Dolayısıyla İngilizler, Musul’a karşı koz olarak kullanmak amacıyla işgal ettikleri Antep, Urfa ve
Maraş’tan bu sözleşme doğrulrusunda çekilerek 30 Ekim 1919’da Urfa ve
Maraş’ı, 5 Kasım 1919’da da Antep’i Fransızlara devrettiler. Fransızlar
ise, yine beraberlerinde Ermeni askerleri olmak üzere bu bölgeyi işgal
ettiler8.
Fransızlar, Adana bölgesini işgal eder etmez, beraberlerinde getirdikleri Ermeni alayından başka bölgede bulunan ve I. Dünya Savaşı’nda göç
edip sonradan geri dönen Ermenileri de silahlandırarak Türklere karşı kullandılar9. Şöyle ki, Yarbay Romieu komutasında Mersin’den karaya çıkan
1500 kişiden oluşan Fransız birliğinde yalnız 150 Fransız eri vardı. Diğerleri ise Ermeni lejyonlarıydı ve bunlar Fransızlar tarafından 1916’da Kıbrıs’ta kurulmuş olan Doğu Lejyonu (Légion d’Orient)’na bağlıydılar. Bunun yanı sıra silahlandırılmış Kamavorlar (Ermeni fedaileri) ve sivil Ermeniler de Adana’ya akın etmişlerdi10. Antep, Urfa, ve Maraş’ın Kasım
6

Yuluğ Tekin Kurat, Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması,2. B., Turhan
Kitabevi, Ankara 1986, s.19-20; André Nouchi, Luttes pétrolières au Proche-Orient, Ed.
Flammarion, Paris 1970, s.95-97.
7
Laurence Evans, United States Policy and the Partition of Turkey 1919-1924, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1965, s.216-219.
8
Türk İstiklal Harbi, IV. Cilt, Güney Cephesi, s.57-62.
9
Tevfik Bıyıklıoğlu, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, Genelkurmay Başkanlığı
Yay., Ankara 1962, s. 63-64; Türk İstiklâl Harbi, IV. Cilt Güney Cephesi, s. 45-46.
10
Kasım Ener, Çukurova Kurtuluş Savaşı’nda Adana Cephesi, Türkiye Kuvayı
Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Yayınları, Ankara 1970, s. 28-29. General Guraud’ya
göre, emrindeki altı taburdan üçü Ermenilerden oluşuyordu. Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş
Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922, TTK, Ankara 1988 s. 180. Fransız Savaş Bakanlığı, 15 Kasım 1916 tarihinde, Fransız bayrağı altında savaş süresince Asya Türkiyesi’nde
kullanılmak üzere, Kıbrıs’ta Osmanlı kökenli gönüllülerden oluşan bir Légion d’Orient’ın
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1919’da İngiliz işgalinden Fransız işgaline geçmesiyle birlikte yine Ermenileri Fransızların yanında görüyoruz. Fransızlar Antep’i Ermenilerle birlikte işgal ederlerken11, Maraş’ta 21 Ocak 1920’de başlayan çarpışmalarda
önceden silahlandırılmış Ermeniler Fransızlarla birlikte Türklere karşı
savaştılar12, Urfa’da ise 15 Şubat 1920’de Ermeni ve Süryanilerden oluşan
1200 kişi bölgede başlayan çarpışmalara Fransızların tarafında katıldılar13.
Fransız Hükümeti, Fransız bayrağı altında ve Fransız üniforması ile
çarpışan Ermeni gönüllülerin dışında polis, demiryolları, posta gibi önemli
hizmetlerde Ermeni memurlar kullanıyordu. Bunun da ötesinde Suriye ve
Kilikya için “Suriye ve Ermenistan Yüksek Komiseri” unvanıyla Georges
Picot idareci olarak atanmış, Albay Brémond ise Ermenistan Baş Yöneticisi” unvanıyla Kilikya’ya gönderilmişti. Kilikya’daki Fransız idari makamları ise, “Ermenistan Fransız İdarecileri” olarak adlandırılmışlardı14.
Fransız arşiv belgelerinden de çok açık ve net olarak görüldüğü gibi,
Fransız-Ermeni ilişkileri tamamen çıkar ilişkileri üzerine kurulmuştur.
Ermeniler, Fransa’yı Türklerden “intikam almak” için bir araç olarak kullanırlarken, Fransızlar da Sykes-Picot gizli paylaşım anlaşması ile kendile(Doğu Lejyonu’nun) kurulması yönünde karar almıştı. Fransız Savaş Bakanlığı, para karşılığı Fransız çıkarlarını koruyacak olan bu alayın tüm masraflarını karşılayacağı gibi aynı
zamanda silahlanmasını da sağlayacaktı. MAE, Correspondance politique et
commerciale 1897-1918,Guerre 1914-1918 Turquie, Légion d’Orient, Vol.890, Fransız
Savaş Bakanlığı’nın 15.11.1916 tarihli kararı, s.220. İngiliz hükümeti de, Fransızların
yönetiminde Kıbrıs’ın Doğu’sunda veya Kuzey’inde bir Ermeni birliğinin kurulmasına olur
vermişti. MAE, Correspondance politique et commerciale 1897-1918,Guerre 1914-1918
Turquie, Légion d’Orient, Vol.890, Fransız Savaş Bakanı’nın Fransız Dışişleri Bakanı’na
23.9.1916 tarihli telgrafı, s. 152. İngilizlerle birlikte düzenlenen, savaş süresince Türkiye’ye
karşı kullanılmak üzere Fransız subaylarının yönetiminde Kıbrıs’ta Magosa yakınlarında
eğitilen bu alayın kuruluşu hakkında ayrıca bkz. Ünsal Yavuz, “Fransız Dışişleri Bakanlığı
Belgelerinde Ermeni Kırımları Sorunu”, DTCF Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan
Dergisi, s. 660-661. Türklerin Ermeni İntikam Alayı olarak adlandırdıkları bu alay, dünyanın dört bir köşesinden gelen 5-6 bin Ermeni gönüllüsünden oluşuyordu. Akyüz, s. 180.
Kıbrıs’ta eğitilecek Ermeni ve Suriyeli gönüllülerin Amerika, Mısır ve Hindistan’dan Bordo, Marsilya ve Port Said’e taşınmasını Ermeni ve Suriyeli komiteler sağlayacaklardı.
Kıbrıs’a kadarki yolculuk giderleri ise Fransız Hükümeti tarafından karşılanacaktı. MAE,
Correspondance politique et commerciale 1897-1918,Guerre 1914-1918 Turquie,
Légion d’Orient, Vol.890,Fransız Savaş Bakanı’nın Fransız Dışişleri Bakanı’na 25.11.1916
tarihli telgrafı, s. 216-218.
11
Türk İstiklâl Harbi, IV Cilt, Güney Cephesi, s. 61-62.
12
A.g.e., s. 87-91.
13
A.g.e., s. 107.
14
Akyüz, Fransız Kamuoyu, s. 181.
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rine verilen bölgedeki siyasal, ekonomik, kültürel çıkarlarını15 sürdürebilmek amacıyla onların koruyuculuğu rolünü üstlenmişlerdi. Dolayısıyla
Fransa’nın ekonomik çıkarları, Mondros Mütarekesi sonrası izlediği işgal
politikasında, özelikle Ermeni politikasında önemli yer tutmaktadır. Fransa’nın Çukurova, Antep, Urfa, Maraş’ta izlediği işgal politikasına ilişkin
Fransız arşivlerinde yer alan bazı raporlarda, Türkiye’de görev yapan üst
düzey Fransız yetkililerinin bir yandan bu bölgelerdeki Ermeni yanlısı
tutumlarını eleştirdikleri diğer yandan ekonomik çıkarlarıyla bu politikalar
arasında bağlantı kurmaya çalıştıkları gözlenmektedir.
Fransızlar, gerek işgal politikalarının gerekse Ermeni yanlısı tutumlarının Mustafa Kemal ve Türk halkı tarafından hiç de iyi karşılanmadığının
farkındaydılar. Şöyle ki Fransızlar tarafından Çukurova bölgesinde 11
Aralık 1918’de başlatılan işgal hareketi ile birlikte özellikle Ermeni lejyonlarının kötü davranışlarından ötürü İskenderun, Belen, Dörtyol bölgesinde
çarpışmalar başlamış ve bu olaylar karşısında Kırıkhan-Kilis bölgesi de
dahil olmak üzere Türkler çete savaşına girişmişlerdi. Bunun üzerine Başkomutan General Allenby, Fransız işgalinde bulunan yerleri ikiye ayırarak
mülki yönetimi Fransızlara, askeri kontrolü ise İngilizlere bırakmıştı. Böylece Çukurova bölgesi, Ocak 1919’dan 15 Eylül 1919 İngiliz-Fransız gizli
sözleşmesine kadar geçen sürede bir “ortak işgal dönemi” yaşamıştı16.
Fransızların 15 Eylül 1919 tarihli İngiliz-Fransız Sözleşmesi sonrası
Çukurova’da tek söz sahibi olmalarının yanı sıra Kilis, Maraş, Urfa, Antep
bölgelerini de ele geçirmeleri üzerine yerli halkın girişimi ile milli müfrezeler kurulmaya ve işgal kuvvetlerine karşı saldırılar düzenlenmeye başladı. Sivas Kongresi’nden sonra 30 Ekim 1919’da Heyet-i Temsiliye toplanarak Binbaşı Kemal (Kozanoğlu Doğan Bey) Kilikya Kuva-yı Milliye
Komutanlığı’na, Yüzbaşı Salim Bey (Yörük Salim Bey) ve Üsteğmen Asaf
Bey (Kılıç Ali Bey) Maraş Bölgesi Kuva-yı Milliye Teşkilatı’na, Yüzbaşı
Ratıp (Tekelioğlu Sinan Bey) ise Adana Bölgesi Kuva-yı Milliye Komutanlığı’na atandı17.
15

“Kilikya sorununda ve Türkiye ile ilişkilerimizde sadece Suriye’nin güvenliği ve
Doğu’daki geleceğimiz değil, Kuzey Afrika’nın huzuru, barışın kesin olarak sağlanması,
ekonomik kalkınmamız da söz konusudur.” Pierre Redan, La Cilicie et le Problème
ottoman, Préface de René Pinon, Paris, Gauthier-Villars, 1921, s. X.
16
Ener, Adana Cephesi, s.30-35.
17
Türk İstiklâl Harbi, IV Cilt, Güney Cephesi, s. 67-68.
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Türkiye’de görev yapan Fransız yetkililer, Kilikya’nın yanı sıra İngiliz-Fransız Sözleşmesi uyarınca İngilizler tarafından boşaltılan Antep, Urfa
ve Maraş’ın 1919 Kasım’ının başlarında Fransızlar tarafından işgal edilmesi karşısında Türk milliyetçilerinin kızgınlıklarının daha da arttığını
görüyorlardı. Türk- Fransız ilişkilerinde önemli bir şahsiyet olan Afyon
Karahisar’daki Tabur Komutanı Binbaşı Labonne, Fransız Harp Bakanlığı’na gönderdiği 7 Kasım 1919 tarihli bir gizli raporda, bir yandan bu konudaki gözlemlerini aktarırken, diğer yandan Fransa’nın Türkiye’de izlediği politikaları eleştiriyordu. Binbaşı Labonne, 7 Kasım 1919’da Fransız
Harp Bakanlığı’na gönderdiği gizli raporda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Kilikya konusunda kendilerine kızgın olduklarını, zira belli şehir ve
bölgelere Müslüman halka eziyet edebilecek sivil ve asker yöneticiler atadıklarını belirtiyor ve “Seyhan kıyılarında belki biraz fazla Ermeni yanlısı
bir politika izliyoruz ve Müslüman halk gerek sivil gerek asker Ermenilerin kötü hareketlerini şikâyet etmekte tamamen haksız değil…” diyerek bir
nevi günah çıkartıyordu. Labonne, Kilikya’da bulunuş nedenlerini ise şu
sözlerle açıklıyordu:“...Türklere Kilikya’daki amacımızın tamamen ekonomik nitelikli olduğunu kabul ettirmek gittikçe güçleşiyor.” Diğer yandan
aynı raporda “… Antep’e, şehri işgal etmesi için bir Ermeni lejyonu göndermekle hata ettik” diyerek bu kez yeni işgal ettikleri Güneydoğu Anadolu’da izledikleri yanlış işgal politikası konusunda özeleştiri yapıyordu 18.
Ancak Labonne, yalnızca yerel Fransız yöneticilerinin Ermeni yanlısı
politikalarını eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bunun olumsuz sonuçlarına da dikkat çekerek Ermenilerin bölgede yaptıkları taşkınlıkların Fransız Hükümeti’nin işini zorlaştırdığını açıkça söylüyordu. Şöyle ki, 16 Kasım 1919’da Fransız Harp Bakanlığı’na gönderdiği raporda, Ermenilerin
Kilikya’da Fransız hakimiyetini istediklerini ve cezalandırılmayacaklarından emin olarak Fransız ordusunun kanatları altında Türklerden intikam
almaya çalıştıklarını, bu durumun ise Müslümanların şikâyetlerine neden

18

Service Historique de l’Armée de Terre (Fransız Kara Kuvvetleri Arşivi, Château de
Vincennes), 7 N 3210, D.1, Labonne’un 7.11.1919 tarihli gizli raporu. Labonne’un bu
eleştirilerine paralel olarak Fransız basını da Suriye ve Kilikya’da Fransız yetklilerinin tam
anlamıyla resmi Fransız dış politikasını uygulamadıkları görüşündeydi. Ekim 1919’da
Suriye ve Kilikya Kuvvetleri Başkomutanı ve Yüksek Komiseri olarak atanan General
Gouraud’ya göre Fransa 1919’da Kilikya’da “Ermeni Politikası” izlemiştir. Akyüz, s.180.
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olduğunu bildiriyor ve Fransız Hükümeti’nin Türkiye’deki Gayri Müslimlere karşı tavır alması gerektiğine işaret ediyordu19.
Tıpkı Labonne gibi Güneydoğu Anadolu’da İngiliz birliklerinin yerini
Fransız birliklerinin almasıyla başlayan hoşnutsuzluğun farkında olan ve
Fransa’nın Türkiye’de izlemesi gereken politikalar konusunda çözüm önerileri sunan bir başka önemli Fransız yetkilisi Yarbay Mougin idi. Osmanlı
Hükümeti Nezdinde İrtibat Şefi Yarbay Mougin, 8 Aralık 1919’da gönderdiği memorandumda, “…Antep, Urfa ve Maraş’ın işgali milliyetçi çevrelerde büyük heyecan yaratmıştır. Bütün hareketlerimiz, özellikle Ermeni
yardımcılarımızın ilerleme sırasında yapabilecekleri kötü ve yanlış hareketler konusunda şimdiden çeşitli fikirler ileri sürülüyor…” diyerek Fransız Hükümeti’ni uyarıyordu. Fransa’nın yörede izlemesi gereken politikalar konusunda ise şu öneride bulunuyordu: “... ideal çözüm, Türk olan
bütün topraklarda olduğu gibi Kilikya’da da padişahın hükümranlığını
tanımak ve bu bölgede bize tam bir ekonomik etkinlik ve gerçek bir kontrol sağlayabilecek yolların bulunmasıdır” 20.
Mougin’in Kilikya konusundaki çözümüne paralel bir başka görüşe sahip Fransız yetkilisi, İstanbul’da görev yapan Yüksek Komiser
Defrance’tır. Defrance, 12 Ekim 1919 tarihli telgrafında, “Türkiye Türklerindir” prensibinden hareket ederek Kilikya’yı Türklerden ayırmanın buna
aykırı olacağını, zira Kilikya’nın Suriye’ye ve Araplara değil, Türkiye’ye
ait olduğunu savunuyordu. Türkiye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olan Fransız Yüksek Komiseri, Kilikya’nın “himayeye muhtaç”
Ermeni azınlıktan ötürü özel bir rejime (yönetime) tabi tutulması gerektiği
görüşündeydi. Diğer yandan, Mougin gibi, bu bölgenin Osmanlı padişahı-

19

Château de Vincennes, 7 N 3210, D.I, 16.11.1919 tarihli Labonne raporunun
7.12.1919 tarihli özeti. Pierre Loti, 1920’de yayınlanan La Mort de notre chère France en
Orient başlıklı eserinde, Fransa’nın Ermenilere yönelik politikasını şiddetle eleştiriyor ve
Ermeni lejyonerlerinin Fransız üniforması altında Adana, Maraş, Antep, Haçin (Saimbeyli)
gibi şehirlerde yaptıkları katliamlar, tecavüzler, yıkım ve kıyım karşısında Türk halkının
kendini savunmasının en doğal hakkı olduğunu dünya kamuoyuna ilan ediyordu. Pierre
Loti, La Mort de notre chère France en Orient, Calmann-Lévy, Paris 1920, s.103-107.
20
Château de Vincennes, 7 N 3210, D.I, Mougin’in 8.12.1919 tarihli memorandumu.
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nın hükümranlığı altında ileride belirlenecek koşullarla Fransa tarafından
yönetilmesini öneriyordu21.
Defrance’ın telgrafından da görüleceği gibi, Fransa, her ne kadar Kilikya’da padişahın hükümranlığını tanımayı istese bile, yine de Ermenilerin koruyuculuğu görevini bırakmıyordu. Ancak, gerek Fransız resmi belgelerinden gerekse Paris Barış Konferansı’nda Ermenistan konusunda
takındığı tutumdan Fransa’nın, Ermenilerin Çukurova bölgesinde (Kilikya’da) bağımsız bir güç oluşturmalarını istemediğine tanık oluyoruz. Hatırlanacağı üzere, Fransa, Paris Barış Konferansı’nda ekonomik çıkarları nedeniyle Kilikya’nın Ermeniler tarafından Büyük Ermenistan projesine dahil
edilmesine karşı çıkmış ve Paris barış görüşmelerine Ermeni, Kürt ve Arap
istekleri yüzünden ara verilmişti22. Fransız Kara Kuvvetleri Arşivi’nde yer
alan 1 Kasım 1919 tarihli Türkiye ile ilgili bir raporda da, Ermenilerin
Kilikya’da Fransızların himayesinde huzur içinde yaşadıkları, fakat burada
kurulacak bağımsız bir Ermenistan’ın uzun ömürlü olmayacağı, zira Ermenilerin de Türkler gibi içgüdüleriyle hareket ettikleri, dolayısıyla Türklerle Ermeniler arasında uzlaşmanın sağlanması gerektiği, bu görevi de en
iyi Fransa’nın yapabileceği belirtiliyordu23.
Her ne kadar Ermenilerin Kilikya’da bağımsız bir güç olmasını istemeseler de, Fransızların başları sıkıştığı zaman başvurabilecekleri güç yine
Ermeniler oluyordu. Ancak Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’da işgal
ettiği topraklarda mevcut durumunu korumak, hatta sağlamlaştırmak konusunda Ermenilere güvenen, bir başka deyişle onları kullanan Fransa, Ermenilerin sürekli sorun çıkarmasından da son derece rahatsızdı. Örneğin
Afyon Karahisar’daki Tabur Komutanı Binbaşı Labonne, Fransa’nın Türkiye’de izleyebileceği politikalar konusunda çözüm önerileri sunduğu ve
“Fransa’nın Türkiye’yi direkt olarak sömürgeleştirme riskini göze alamayacağını” bildirdiği 16 Kasım 1919 tarihli raporunda, Ermenilerin, her
yerde Fransızların bölgede (Kilikya’da) kalıcı oldukları yönünde söylenti

21
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 169, Defrance’ın 12.10.1919 tarihli gizli telgrafı, s.141-142.
22
Harry, N., Howard, The Partition of Turkey, Norman University of Oklahoma
Press, 1931, s.227.
23
Château de Vincennes, 7 N 3210, D.I, 1.11.1919 tarihli imzasız rapor, s.5.
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çıkararak halkı kışkırttıklarını, bunun da kendilerini güç durumda bıraktığını yazıyordu24.
TBMM HÜKÜMETİ-FRANSA İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASI
VE TÜRK-FRANSIZ ANLAŞMASI’NIN İMZALANMASI
İşgal ettikleri bölgelerde Türk halkını sindirmek amacıyla Ermenileri silahlandıran, saldırı, tecavüz, katliam eylemlerinde onlara destek olan Fransızlar, Güney ve Güneydoğu Anadolu’daki işgal politikalarının ve Ermeni yanlısı
tutumlarının gerek Mustafa Kemal gerekse Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri ve
Türk halkı tarafından hiç de iyi karşılanmadığının farkındaydılar25. Diğer yandan 1919 yılının sonlarında Mustafa Kemal’in siyasi ve askeri gücünden oldukça endişelenen Fransız devlet adamları, Anadolu hareketinin gittikçe güçlenerek İslam dünyasını harekete geçirme tehlikesi ve Mustafa Kemal’in Suriye’de Fransızlara başkaldıran Araplar üzerindeki etkinliği karşısında da oldukça tedirgindiler26. Sonuçta çözümü Mustafa Kemal’e yaklaşmakta buldular
ve Fransa’nın Suriye eski Yüksek Komiseri Georges Picot aracılığıyla
O’nunla ilişki kurdular. 7 Aralık 1919’da Sivas’ta gerçekleşen Picot-Mustafa
Kemal görüşmesinde, Mustafa Kemal’in “Bölgedeki Fransız işgalinin sona
erdirilmesi, aksi takdirde Türklerin bu toprakları geri almak için savaşa devam
edecekleri” yolundaki sözlerine karşılık Picot, “Adana’da kendilerine sağlanacak ekonomik ayrıcalıklara karşılık olarak Antep, Urfa, Maraş ve Çukurova’nın boşaltılabileceğini” söylemişti27. Her ne kadar bu görüşmeden olumlu
sonuç alınamamış ise de, Fransızlarla Türkler arasında “yarı resmi” dahi olsa
bir görüşmenin gerçekleşmesi, Türk-Fransız ilişkilerinin geleceği açısından
önemli bir aşamaydı.

24

Château de Vincennes, 7 N 3210, D.1, Labonne’un 16.11.1919 tarihli raporunun
7.12.1919 tarihli özeti.
25
E. Brémond, La Cilicie en 1919-1920, İmprimerie Nationale, Paris 1921, s.37-39;
Michel Paillarès, Le Kémalisme devant les Alliés, Ed. du Bosphore, Constantinople-Paris
1922, s.109.
26
Château de Vincennes, 7 N 3210, D.1, Labonne’un 16.11.1919 tarihli raporunun
7.12.1919 tarihli özeti. Mustafa Kemal’in bilinçli bir şekilde Arap milliyetçiliğini desteklemesi, özellikle Suriye’de ulusal teşkilatların kuruluşuna yardımcı olması, Fransızlar kadar
İngilizleri de rahatsız etmişti. Mustafa Kemal’in Suriye’de Emir Faysal taraftarlarını Fransızlara karşı desteklemekteki amacı, Fransızları Suriye’de oyalayarak Çukurova, Antep,Urfa ve Maraş’ta rahatça düşmana karşı mücadele etmekti. Salâhi R.Sonyel, Türk
Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C.I, TTK, Ankara 1973, s. 189-194.
27
Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz,2. B., Türkiye Yayınevi, İstanbul 1969.
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Türk-Fransız görüşmelerinin başlamasında, politik faktörlerin yanı sıra
ekonomik faktörler de önemli rol oynuyordu. Öyle ki, İtilaf Devletleri’nin
işgali altındaki bölgelerde Fransız çıkarlarının daha fazla zarar görmemesi için
bir an önce Türklerle barış yapılmasını isteyen Fransız iş çevreleri bulunuyordu. Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu’nda faaliyet gösteren çeşitli mali ve
sınai kuruluşlarınca Kasım 1918’de kurulan “Osmanlı İmparatorluğu’nda
Fransız Çıkarları Topluluğu” (Groupement des intérêts français dans l’Empire
Otoman) tarafından Fransız Hükümeti’ne yapılan baskı28, Picot’nun Sivas’a
Mustafa Kemal’in ayağına gitmesinde önemli bir etkendi. Dolayısıyla Fransa’nın izlediği politikalarda bölgedeki çıkarları belirleyici oluyordu. Hatta bazı
Fransız devlet adamları, Çukurova’da bulunuş nedenlerinin tamamen ekonomik içerikli olduğunu resmi belgelerinde açıklamışlardı29. Şöyle ki Fransa,
özellikle I. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük önem kazanan dokuma endüstrisinin ihtiyacı olan pamuk hammaddesini uygun fiyatlarla temin edebileceği
yeni kaynaklar arayışına girmişti. Çukurova bölgesi ise, pamuk üretimi için
son derece elverişliydi ve Fransa’nın bir yıllık pamuk ihtiyacını karşılayacak
kapasitede verimli topraklara sahipti30. Bu topraklarda pamuğun yanı sıra
tütün, çeltik tarımı da yapılıyordu; bu bölge tam bir tahıl ambarıydı. Ancak
Fransa’nın Mondros Mütarekesi sonrası Çukurova’yı işgal etmesiyle birlikte,
özellikle 1919 sonlarında bölgenin resmen İngilizlerden devralınmasıyla başlayan savaş, bölge ekonomisini olumsuz etkilemişti31.

28

MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 384, Baron de Neuflize Charles Laurent’dan
Fransız Başbakanı ve Barış Konferansı Başkanı Clémenceau’ya 20 Ekim 1919 tarihli muhtıra, s.67-75.
29
Château de Vincennes, 7 N 3210, D.1, Labonne’un 7.11.1919 tarihli gizli raporu;
Château de Vincennes, 7 N 3210, D.I, Mougin’in 8.12.1919 tarihli memorandumu.
30
Fransa’nın yılık pamuk ihtiyacı 700.000-800.000 balya civarında iken, 1917-1920
yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya’daki toplam pamuk üretimi yılda 105.000150.000 civarında idi. MAE, Série Relations Commerciales 1919-1940, B.46, Vol.I,
Textiles-Coton 1920-1921, Liverpool’daki Fransız Konsolosu’nun Fransız Dışişleri Bakanı’na gönderdiği 20.1.1921 tarihli pamuk raporu, s.21-22,44. Fransa’nın Suriye ve Lübnan
Yüksek Komiseri Gouraud, Suriye ve Kilikya’da pamuk tarımının geliştirilmesi için 1920
yazında Fransız Sömürgeler Bakanlığı’ndan sübvansiyon isteğinde bulunmuştu. Gouraud,
Suriye ve Kilikya’da pamuk üretimi yapmak için yeterli işgücünün bulunduğunu ve bu
bölgede Fransız dokuma endüstrisinin ihtiyacını karşılayacak miktarda pamuk üretilebileceğini bildirmişti. MAE, Série Relations Commerciales 1919-1940, B.46, Vol.I, TextilesCoton 1920-1921, Gouraud2nun 26.7.1920 tarihli raporu.
31
Pierre Redan, La Cilicie et le Problème Otoman, Gauthier-Villars, Paris 1921,
s.114-117.
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Fransa’nın işgalci konumuna karşın bölgedeki çıkarlarını korumak amacıyla Mustafa Kemal ile temasa geçmekte sakınca görmemesine karşın Çukurova, Antep, Urfa, Maraş yöresindeki Fransız komutan ve idarecilerin yanlış
tutumları, Türk-Fransız ilişkilerinin gittikçe bozulmasını beraberinde getirdi.
Özellikle 11-12 Şubat 1920’de Maraş’tan, 11 Nisan 1920’de Urfa’dan çekilmek zorunda kalmaları, ayrıca Antep’te çok ciddi Türk direnişiyle karşı karşıya kalarak Toroslar ve Adana ovasında büyük kayıplar vermeleri Fransızların
moralini iyice bozdu. Tüm bu gelişmelere karşın Anadolu hareketinin önderi
ile ilişkilerini sürdürmekte kararlı olan Fransızlar, çeşitli temsilcileri kanalıyla
Mustafa Kemal ile görüşmek istediler. 1920 Şubat’ında Amiral de Bon kanalıyla Mustafa Kemal ile görüşmek isteyen Fransızların bu istekleri, görüşmenin gerçekleşmesi için Mustafa Kemal’in Çukurova, Antep, Urfa ve Maraş’ın
boşaltılmasını şart koşması üzerine geri çevrildi; daha sonraki aylarda aynı
yöndeki çabaları yine sonuçsuz kaldı32. Ancak Güney cephesinde süregelen
çatışmalardan ötürü uzlaşma yolu arayan Fransa’nın Lübnan ve Suriye Yüksek
Komiseri General Gouraud’nun çabaları sonucu, Fransa ile TBMM Hükümeti
arasında 23 Mayıs 1920’de 29 Mayıs gecesinden itibaren 20 gün için geçerli
olacak bir ateşkes anlaşması imzalandı. Fransa, bu geçici ateşkes anlaşmasında
Antep, Sis ve Pozantı’yı boşaltmayı ve Türk ulusal hareketini desteklemeyi
taahhüt ediyor, buna karşılık da bölgede Fransız işadamlarına ve yönetimine
ayrıcalık hakları tanınmasını talep ediyordu33.
Ne var ki bu ateşkes, Fransızların 8 Haziran 1920’de Karadeniz Ereğlisi’ne asker çıkarmaları üzerine bozuldu34. Bununla birlikte Fransa’nın TBMM
Hükümeti ile geçici de olsa bir ateşkes anlaşması imzalaması, onun Ankara
Hükümeti’ni “de facto” (fiili olarak) tanıdığını gösteriyordu. Her ne kadar bu
ateşkes bozulsa bile, ateşkes anlaşmasında birtakım ekonomik ayrıcalıklar
talep eden Fransa, bu kez 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sèvres Antlaşması’nın eki olan Üçlü Sözleşme (Accord Tripartite)’de, Kilikya da dahil olmak

32
Karabekir, s. 456; Gazi Mustafa Kemal (Atatürk), Nutuk-Söylev, C. II, TTK, Ankara 1984,s. 609; Salâhi R.Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C.II, TTK, Ankara 1986, s. 69.
33
Sonyel, C.II, s.70-72; TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.I, 29.5.1920 tarihli gizli oturum, s.43.
34
Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938,
TTK, Ankara 1983, s. 171.
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üzere Sivas’tan Bitlis’e ve Dicle’nin Suriye sınırı ile birleştiği yere kadar uzanan üçgende “ekonomik nüfuz bölgesi” sahibi oldu35.
Sèvres Antlaşması, Türk-Fransız ilişkilerine yeni bir boyut getirdi. İtilaf
Devletleri bu antlaşmanın bir an önce yürürlüğe girmesini beklerken, Mustafa
Kemal ülkesinin parçalanmasına kesinlikle razı olmuyordu. Ancak TBMM
Hükümeti’nin Sèvres’in iptal edilmesi konusundaki kararlılığı askeri platformdaki başarılarıyla da desteklenince (I. İnönü Savaşı), İtilaf Devletleri ister
istemez Sèvres’i görüşmek üzere Londra’da konferans masasına oturmak zorunda kaldılar (21 Şubat-12 Mart 1921). Türk heyeti ise aslında Sèvres Antlaşması’nı tartışmak için değil, ulusal hareket politikasını ve Misak-ı Milli’yi
Avrupa’ya tanıtmak amacıyla Londra’ya gönderilmişti.
Türk heyetinin başkanlığını yapan Dışişleri Bakanı Bekir Sami (Kunduh),
Londra Konferansı’nın sonunda, 11 Mart 1921’de Fransız Başbakanı Briand
ile “politik, askeri, ekonomik nitelikte ve Türkiye-Suriye sınırını saptayan” bir
anlaşma imzaladı. Bu anlaşmada Fransızlar, Sèvres Antlaşması ile birlikte
kabul edilen Üçlü Sözleşme’de kendilerine verilen ekonomik nüfuz bölgesinin
bu kez “ekonomik işbirliği” (Kilikya, Maraş, Urfa, Elazığ, Sivas ve Diyarbakır’da) adı altında onaylanmasını sağlıyorlardı36. Ne var ki Dışişleri Bakanı
Bekir Sami Bey’in tamamen kendi inisiyatifiyle imzaladığı bu anlaşma, Misak-ı Milli’ye aykırı oluşu nedeniyle ne Mustafa Kemal tarafından ne de
TBMM tarafından onaylanmadı37. Bekir Sami-Briand Anlaşması’nın Ankara
Hükümeti tarafından kabul edilmeyişi Fransız kamuoyu tarafından tepkiyle
karşılanırken38, Başbakan Briand bu olayın “Türk-Fransız uzlaşma politikasının başarısızlığı” şeklinde yorumlanmaması gerektiği görüşünü savunuyor-

35

MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 202, “Projet d’accord tripartite”, Projet révisé à
la date du 3 Mars 1920, s.132-135.
36
Château de Vincennes, 7 N 3213, D.1, TBMM temsilcisi, Dışişleri Bakanı Bekir
Sami Bey ile Fransız Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Briand arasında 11 Mart 1921 tarihinde
Londra’da imzalanan Türk-Fransız Anlaşması.
37
TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.II, 17.3.1921 tarihli gizli oturum, s.4-8. 1921 Nisan’ının sonunda Ankara’ya giden Fransız gazeteci Mme Berthe Gaulis, Çankaya’da Mustafa Kemal ile yaptığı görüşmeden sonra İstanbul’daki Fransız Yüksek Komiseri Pellé’ye,
Ankara Hükümeti’nin 11 Mart 1921 tarihli anlaşmayı reddetmesinin esas nedeninin anlaşmada nüfuz bölgelerine ilişkin bir maddenin yer alması olduğunu bildirmişti. MAE, Série E
Levant Turquie, Vol.172, Pellé’nin Fransız Dışişleri Bakanlığı’na 19.5.1921 tarihli çok
gizli telgrafı, s.13-14.
38
Akyüz, s.137-138.
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du39. Briand’ın gerek siyasi gerekse askeri alanda aynı politikayı sürdürme
kararlılığının sonucu olarak ise, Fransızlar görüşmelerin başlatılması konusunda Mustafa Kemal’e başvurdular. Bunun üzerine Bekir Sami-Briand Anlaşması metni Misak-ı Milli’ye uygun bir şekilde yeniden düzenlendi ve yeni
Türk önerileri 18 Mayıs 1921 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri
Münir (Ertegün) Bey tarafından Yenice Garı’nda Fransız Doğu Ordusu I.
Tümen Komutanı General Dufieux’ye verildi40.
Fransa, işgal ettiği bölgelerde özellikle Ocak 1920’den itibaren Kemalistler tarafından iyice zorlanmış ve bunun sonucunda gerek asker sayısını gerekse harcamalarını artırmak durumunda kalmıştı41. Ayrıca Anadolu’da gittikçe
artan Bolşevik etkinliğinden42, Mustafa Kemal’in Batılı emperyalist güçlere
karşı verdiği savaşla Müslüman dünyasının sempati ve desteğini kazanmış
olmasından43 ve bölgedeki Panislamist faaliyetlerden rahatsız oluyordu44. Tüm
bu etkenlerin yanı sıra Yunanlıların Anadolu’da giriştikleri ikinci saldırıda da
başarı elde edememeleri (II. İnönü Savaşı), Fransa’yı Ankara ile uzlaşmaya
iten temel nedenlerdendi. Bu arada TBMM Hükümeti’nin Münir Bey kanalıyla gönderdiği yeni anlaşma taslağı üst düzey Fransız yetkililerinin tepkilerine
yol açtı. Buna karşın, Ankara ile barış yapmak konusunda ümitsizliğe kapılmayan Başbakan Briand’ın kararlı politikası sonucu, Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski Bakan Franklin Bouillon 1921 Haziran’ında Türk karşı
önerilerini görüşmek üzere Ankara’ya gönderildi.
13 Haziran’da başlayan görüşmelerde hâlâ Sèvres üzerinde direnen ve Bekir Sami-Briand Anlaşması’nın görüşmelerde temel alınmasını öneren
Franklin Bouillon, Misak-ı Milli üzerinde ısrar eden Mustafa Kemal’in kararlı

39

MAE, Série E Levant Turquie, Vol.172, Briand’ın Fransa’nın Beyrut ve İstanbul’daki Yüksek Komiserleri ve Roma ve Paris Büyükelçilerine 19.5.1921 tarihli telgrafı, s.
15-16.
40
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 172, s. 63-73; TBMM Gizli Celse Zabıtları,
C.II, 12.5.1921 tarihli gizli oturum, s. 74.
41
Château de Vincennes, 7 N 3213, D.3, Fransız Harp Bakanlığı’dan Başbakan
Briand’a 19.02.1921 tarihli, “Question financière turque à la Conférence de Londres” başlıklı rapor.
42
Château de Vincennes, 7 N 3212, D.7, İsviçre, 20.6.1921 tarihli istihbarat raporu.
43
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 145, Lyautey’den Fransız Başbakanı’na Rabat,
31.12.1920 tarihli mektup, s.226-231.
44
MAE, Série E Levant Turquie, Vol.172, İst., 16.5.1921 tarihli istihbarat raporu;
Château de Vincennes, 7 N 3212, D.7, 1.3.1921 tarihli istihbarat raporu.
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tutumu karşısında Misak-ı Milli metnini incelemek zorunda kaldı45. Görüşmeler sonunda ise, Mustafa Kemal’in tam bağımsızlık ve kapitülasyonlar konusunda ödün vermeyeceğini, ayrıca Bekir Sami-Briand Anlaşması’nın Sèvres
Antlaşması’nı hatırlatan “nüfuz bölgeleri”ne ilişkin maddesinin Ankara tarafından kesinlikle kabul edilmeyeceğini anladı46.
Mustafa Kemal tarafından kendisine 21 Haziran’da yarı-resmi olarak önerilen yeni anlaşma taslağı47 hakkında Paris’in görüşünü almak amacıyla görüşmelere ara verilmesini isteyen Franklin Bouillon’un Ankara’ya yaptığı
ikinci ziyaret ise, Türk Kurtuluş Savaşı’nda iç ve dış dengelerin değişmesi
açısından önemli bir dönüm noktası olan Sakarya Zaferi’nden sonra gerçekleşti. Ankara’da 24 Eylül’de başlayan görüşmelerde, Franklin Bouillon’un Paris’te Başbakan Briand’la birlikte hazırladığı 26 Ağustos 1921 tarihli anlaşma
taslağı esas alındı48. Görüşmelerde özellikle nüfuz bölgeleri, Türkiye-Suriye
sınırı gibi konularda anlaşmazlık çıktı. Sınır konusunda, Mustafa Kemal,
Payas’tan başlayacak sınırın Çobanbey-Nusaybin arasında 20 km. genişliğindeki Bağdat demiryolu imtiyaz bölgesinin güneyinden geçerek Musul vilayeti
sınırına kadar uzanmasında ısrarcıydı49. Ancak Bouillon, Briand’dan aldığı
talimat üzerine sınır konusunda ödün vermedi50. Ankara’nın da bu konuda
ödün vermek istememesine karşın, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey’in de
belirttiği gibi “Sovyetlerle muahededen sonra Avrupa’ya da Fransa tarikiyle
bir pencere açmaya şiddetle muhtaç olduğumuz için”51 Bouillon’un önerdiği
11 Mart 1921 tarihli Bekir Sami-Briand Anlaşması sınırı ufak tefek değişiklikler dışında kabul edildi. Sonuçta, Mart 1921 ile Ekim 1921 arasında iki hükümet temsilcileri arasında yapılan uzun görüşme ve tartışmaların bir ürünü

45

Nutuk-Söylev, C. II, s. 831-833.
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 172, Bouillon’un Fransız Dışişleri Bakanlığı’na
telgrafını ileten Pellé’nin 21.6.1921 tarihli telgrafı, s. 164.
47
Aynı telgraf, s.164.
48
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 173, 26.8.1921 tarihli Türk-Fransız Anlaşması’na ilişkin “Projet de Lettre (Définitif) ve Projet de Convention (Définitif), s.158-160.
49
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 173, Bouillon’un Briand’a 30.9.1921 tarihli
telgrafı, s. 211; Sonyel, C.II, s.200.
50
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 174, Briand’ın Bouillon’a 4.10.1921 tarihli yazısı, s.11-15.
51
Yusuf Kemal Tengirşenk, Vatan Hizmetinde, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981,
s.238.
46
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olarak, 20 Ekim 1921’de Franklin Bouillon ve Yusuf Kemal Bey arasında
Ankara Anlaşması imzalandı52.
ANKARA ANLAŞMASI SONRASI TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ

Adana bölgesi ile Güneydoğu’da Türk-Fransız savaşını sona erdiren,
dolayısıyla Fransa tarafından işgal edilen Anadolu topraklarının boşaltılmasını beraberinde getiren ve Türkiye-Suriye sınırını (İskenderun bölgesi
dışında) belirleyen Ankara Anlaşması, TBMM Hükümeti (Ankara Hükümeti)’nin ilk kez Batılı bir devlet tarafından hukuksal açıdan (de jure) tanınması nedeniyle diplomatik bir başarıdır. İtilaf Devletleri kanadından bir
ülkenin tek başına TBMM Hükümeti ile bir anlaşma imzalaması, ayrıca
İngiltere ile Fransa arasında zaten var olan sürtüşmeleri iyice su yüzüne
çıkartarak Kurtuluş Savaşı’nın sonucunun belirlenmesinde TBMM Hükümeti’ne önemli inisiyatif sağladı. Ankara Anlaşması ile TBMM Hükümeti’nin kazandığı en önemli zaferlerden biri de, Fransa’nın bölgedeki ekonomik isteklerinin asgariye indirilerek Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına ters düşen maddelere bu anlaşmada yer verilmemiş olmasıydı. Bu
anlaşmanın Türkiye açısından bir diğer önemli kazanımı ise, 16 Mart 1921
tarihli Moskova Antlaşması ile doğuda barışın sağlanmasından sonra güneydeki sınır sorunlarının da diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasıydı. Böylece güneydeki güçlerini Yunanlılara karşı savaştığı Batı cephesine
kaydırma olanağı elde eden Ankara Hükümeti, ayrıca Fransız Hükümeti’nden Büyük Taarruz’a kadar devam edecek olan askeri malzeme yardımı
sağladı53.
52

İsmail Soysal, Tarihleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, C.I, TTK, Ankara 1983,s. 50-52; Accord Turco- Français, İkdam Basımevi,
İstanbul 1923, s. 4-6.
53
Fransa, askeri malzeme yardımını müttefiklerinin tepkisini çekmeden yapmanın yollarını aramıştı. Çözüm yollarından biri de Fransız tüccarları aracılığıyla Ankara Hükümeti’ne malzeme temin edilmesi idi. MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 1 75, Peretti de la
Roca’dan Briand’a 11.11.1921 tarihli telgraf, s.8. 20 Eylül 1921’de Gabriel de Lesta adında
bir Fransızla Anadolu’ya 30.000 adet tüfek satması yolunda bir kontrat imzalanmış, bir
başka Fransız 35.000 adet İngiliz tüfeği satmayı teklif etmiş, ayrıca 14 Ekim 1921’de bir
Fransız şirketiyle Türklere 100.000 adet Alman Mauser tüfeği satması için bir anlaşma
yapılmıştı. Bilâl Şimşir, İngiliz BelgeleriyleSakarya’dan İzmir’e (1921-1922), Milliyet
Yay., İstanbul 1972, s.307; Serhan Ada, “Kurtuluş Savaşında Diplomasi ve Askeri Yardım
(Fransız ve İtalyan Askeri Yardımları)”, İkinci Askeri Tarih Semineri, Genelkurmay
Basımevi, Ankara 1985, s.345. 19 Ekim 1921’de ise Mustafa Kemal Franklin Bouillon’a
silah, cephane gibi savaş malzemesi sipariş etmişti. MAE, Série E Levant Turquie, Vol.
174, Bouillon’un Briand’a 19.10.1921 tarihli telgrafı, s.52. Ankara Anlaşması sonrası Fran-
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İngiltere’nin bilgisi dışında Fransızlar tarafından tek taraflı yapılan
Türk-Fransız anlaşmasının yankıları henüz İtilaf devletleri bloğunda devam ederken54, Mustafa Kemal uluslararası kalıcı bir barışın bu aşamada
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda nabız yoklamak üzere Aralık
1921’de Ferit Bey’i diplomatik temsilcisi olarak Paris’e gönderdi. Ferit
Bey, Fransız Dışişleri Başkanlığı Siyasi Bölüm Başkanı Peretti de la Rocca
ile 18 Ocak 1922’de yaptığı görüşmede, Mustafa Kemal’in kalıcı bir barıştan yana olduğunu, ancak bunun sağlanması için en başta İzmir’in Yunanlılar tarafından boşaltılarak Türk egemenliğine bırakılmasının şart olduğunu bildirdi55. Yunanistan kanadında da, Başbakan Gounaris ve Dışişleri
Bakanı Baltazzi, gerek Marmara ve Ege bölgesindeki toprakların kendilerine verilmesini gerekse Yunanistan’a kredi sağlamak amacıyla Avrupalı
başkentlerde destek arayışına çıkmışlar, ne var ki Paris ve Londra’da aradıkları desteği bulamamışlar ve büyük devletlerin beş ay önce arabuluculuk yapma yolundaki önerilerini kabul ederek kaderlerini onların eline
sız işgali altındaki toprakların boşaltılması işlemlerinin başlamasıya birlikte Fransız askerleri tarafından inşa edilmiş tüm tesisler hibe edilmiş, ayrıca bir telefon santrali Türklere
bırakılmıştı. 1 Mart 1922’de ise 10.000 adet haki rengi üniforma, 4.000 adet Mauser tüfeği,
2.080.000 adet fişek, ve 373 at Türklere bırakılmıştı. MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 1
76, Beyrut, 2.3.1922 tarihli telgraf, s. 247-248. Aslında Fransız Hükümeti, Türklere 10 adet
Bréguet uçağı, 10 adet yedek motor, 10 adet çadır-hangar, 10.000 adet Mauser tüfeği, 2.000
at, 10.000 adet haki rengi üniforma ve ayakkabı ile Adana’daki telsiz istasyonunu bırakma
kararı almıştı. Uçaklar bir Fransız sivil havacılık şirketi kanalıyla, diğer malzemeler de
İskenderun Limanı’ndan ileriki aylarda Türklere teslim edilecekti. Château de Vincennes, 7
N 3212, D.1, Peretti de la Rocca’dan Bouillon’a 8.12.1921 tarihli telgraf; Comte R. De
Gontaut-Biron et L. Le Révérand, , D’Angora à Lausanne, Plon Nourrit, 1924, s. 98-100.
54
İngilizler, özellikle ekonomik çıkarlarının tehlikeye düşmesi nedeniyle bu anlaşmadan rahatsız olmuşlardı. Onlara göre Ankara Anlaşması ile Fransa’ya verilen ekonomik
ayrıcalıklar yalnızca Kilikya ile sınırlı değildi. Diğer yandan bu anlaşmayla müttefiklerin
görüşleri alınmadan Fransız birliklerinin Kilikya’dan çekilmelerini Sèvres Antlaşması’nın
eki olan Üçlü Sözleşme’ye aykırı buluyorlar, Bağdat demiryolunun bir kısmının Türkiye’ye
bırakılmasından ise Türk ordusunun İngiliz ordularına karşı sevk edilmesini kolaylaştıracağı gerekçesiyle tedirgin oluyorlardı. MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 174, Fransa’nın
Londra Büyükelçisi Saint Aulaire’den Başbakan Briand’a 4.11.1921 tarihli telgraf, s.167
v.d. Franklin Bouillon’un haziran ve eylül aylarında Ankara’ya yaptığı ziyaretler İtalyanların da gözünden kaçmamış, hatta 25 Ekim 1921’de Cavaliere Tuozzi heyeti Ankara’ya
gelmişti. Sonyel, C.II, s.208-211. İtalyanlar, Fransa’nın tek taraflı yaptığı bu anlaşmanın
Ankara Hükümeti’nin resmen tanınması anlamına geldiği görüşünü taşıyorlar ve müttefikler arasında eski ilişkilerin yeniden canlandırılmasını arzu ediyorlardı. MAE, Série E
Levant Turquie, Vol. 175, Barrère’den Fransız Dışişleri Bakanlığı’na telgraf, s.115.
55
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 176, Ferit Bey’in Peretti de la Rocca’yı ziyaretine ilişkin 18.1.1922 tarihli rapor, s.188-189.
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bırakmak zorunda kalmışlardı56. 22 Mart 1922’de Paris’te toplanan İtilaf
Devletleri ise, Türk ve Yunan tarafına ateşkes önerme kararı alacak ve 23
Mart’ta bunu açıklayacaklardı. Ancak İtilaf Devletleri’nin 27 Mart’ta açıkladıkları siyasi hükümlerde Sèvres alışkanlıklarından vazgeçmediklerini
gören Mustafa Kemal için artık büyük ve kesin sonuçlu bir zafer kaçınılmazdı. Bununla birlikte barış yolundaki diplomatik çabaları kesintiye uğratmak istemeyen Mustafa Kemal, 5 Nisan’da İtilaf Devletleri’ne cevap
vererek ateşkesi ilke olarak kabul etmekle birlikte karşı önerilerde bulundu, bu konuda aldığı olumsuz cevaba 22 Nisan’da verdiği karşılıkta ise
İzmit’te hazırlayıcı nitelikte bir “ön konferans” önerdi. Ne var ki bu öneriye Fransızların sıcak bakmasına karşın İngilizlerin olumsuz tutumu, İtalyanların ise tarafsız kalmaları konferansın toplanmasını engelliyordu. Daha sonra İngiliz ve Fransızların konferans yeri konusunda (Beykoz veya
İzmit) anlaşmaya vardıkları sırada ise, Mustafa Kemal Büyük Taarruz
hazırlıklarını başlatacaktı57.
30 Ağustos Zaferi’nin kazanılmasından sonra 9 Eylül 1922’de Türk
Ordusu’nun İzmir’e girmesi ve bundan sonra Trakya’yı Yunan işgalinden
kurtarmak üzere İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na doğru yürüyüşü İtilaf
Devletleri kanadında büyük rahatsızlık yarattı. Bu gelişmeler karşısında
İstanbul’da görev yapan Fransız Yüksek Komiseri Pellé, 14 Eylül 1922’de
Fransız Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği telgrafta şu değerlendirmeleri
yapıyordu: “Türklerle dostluğu tercih ettiğimiz takdirde, onlar bu iyiliğimizi unutmayacaklardır. Bu durumdan da okullarımız ve şirketlerimiz
yararlanacaktır. Ayrıca Türklerle barış masasına oturduğumuzda galip gibi
davranamayacağımızı ve onların koşullarını büyük ölçüde bize dikte ettireceklerini bilmemiz gerekir”58. 18 Eylül’de ise, Pellé, Fransız Başbakanı
Poincaré’nin talimatı üzerine, Boğazlara karşı harekâtın durdurulması için
İzmir’de Mustafa Kemal ile bir görüşme yaptı59. Pellé’nin arabulucu olarak
İzmir’e gitmesinden kısa bir süre sonra İtilaf Devletleri, Mustafa Kemal’e
23 Eylül 1922 tarihli bir nota gönderdiler. Bu notada, Venedik ya da bir
56
Yuluğ Tekin Kurat, “Yunanistan’ın Küçük Asya Macerası”, Üçüncü Askeri Tarih
Semineri, Gnkur. ATASE Yay., Ankara 1986, s. 417.
57
A.g.m., s.418-420; Nutuk-Söylev, C.II, s.864-870.
58
Château de Vincennes, 7 N 3217, D.3, Pellé’nin Fransız Dışişleri Bakanlığı’na
14.9.1922 tarihli telgrafı.
59
MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 177, Poincaré’nin Pellé’ye 16 Eylül 1922 tarihli
telgrafı, s. 99.
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başka kentte toplanacak konferansa Türk delegelerinin katılıp katılamayacakları sorularak, görüşmeler sırasında Boğazlara karşı harekâtın durdurulması karşılığında Türklere Meriç’e kadar tüm Trakya ve Edirne’nin
bırakılacağı sözü veriliyordu60. Bu notada Meriç’e kadar bütün Doğu
Trakya’nın şartlı olarak Türk tarafına bırakılması yolunda söz verilmesinin
İtilaf Devletleri’ne kabul ettirilmesi için Fransa büyük çaba sarf etmişti61.
İtilaf Devletleri’nin gönderdiği notaya 29 Eylül’de TBMM Hükümeti tarafından cevap verildi. Bu cevapta, Mudanya Konferansı’nı kabul edildiği,
ancak Meriç’e kadar tüm Trakya’nın hemen Türklere teslim edilmesi gerektiği bildiriliyor ve konferans tarihi olarak da 3 Ekim öneriliyordu62.
Mustafa Kemal’in Mudanya’da toplanacak konferansa katılma kararı almasında Fransa’nın önemli rolü vardı. Şöyle ki, 28-29 Eylül tarihlerinde
Mustafa Kemal ile Franklin Bouillon arasında İzmir’de gerçekleşen görüşmede, Franklin Bouillon Mustafa Kemal’i isteklerinin yerine getirileceği ve Barış Konferansı’ndan önce Doğu Trakya’nın Türklere bırakılacağı
konusunda ikna etmiş, Mustafa Kemal ise İngilizlerin çıkartma işlemine
son verildiği taktirde Türk ordularının ilerlemesini durdurabileceğini bildirmişti63. Sonuç olarak Mudanya’da barışa açılan kapı aralandı ve Gazi
Mustafa Kemal’in de Büyük Söylev’inde vurguladığı gibi, “Mudanya’da,
İsmet Paşa’nın başkanlığı altında İngiltere delegesi Harington, Fransa delegesi General Şarpi (Charpy), İtalya delegesi Mombelli’nin katıldıkları
konferans toplandı. Bir hafta kadar süren tartışmalı görüşmelerden sonra,
11 Ekimde ‘Mudanya Ateşkes Anlaşması’ imzalandı. Böylece Trakya
anayurda katıldı” 64.

60

Nutuk-Söylev, C.II, s.905.
Poincaré, 27.9.1922 tarihinde gönderdiği talimatta, Franklin Bouillon’dan Mustafa
Kemal’i İtilaf Devletleri’nin yapacağı konferansa katılmaya ikna etmesini ve ilk kez mağlup bir devletin İtilaf Devletleri ile eşit şartlarda barış koşullarını tartışacağını O’na özellikle hatırlatmasını istiyordu. Bunun yanı sıra 23 Eylül tarihli notada Meriç’e kadar bütün
Doğu Trakya’nın şartlı olarak Türklere bırakılması yolunda söz verilmesinin İtilaf Devletleri’ne kabul ettirilmesinde Fransa’nın büyük çaba sarf ettiğinin de Mustafa Kemal’e anlatılması gerektiğini bildiriyordu. MAE, Série E Levant Turquie, Vol. 177, Poincaré’den
Bouillon’a 27.9.1922 tarihli telgraf, s. 169-172.
62
Nutuk-Söylev, C.II, s.905.
63
Château de Vincennes, 7 N 3217, D.3, Bouillon’dan Poincaré’ye 29.9.1922 tarihli
telgraf; FO 371/7897/E 10313/27/44 Paris’teki İngiliz Büyükelçisi Lord Hardinge’den
İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a 1.10.1922 tarihli gizli yazı.
64
Nutuk-Söylev, C.II, s.907.
61
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Ne var ki silahlı mücadele, bitmesine karşın, yerini Lozan’da yüzyıllık
sorunların tartışılacağı çetin diplomatik savaşa bırakacaktır. Bununla birlikte Aralık 1919’da Picot-Mustafa Kemal görüşmesiyle başlayan ve Fransızların Anadolu’da işgal ettikleri çıkar bölgelerini terk etmelerini beraberinde getiren 20 Ekim 1921 tarihli Türk-Fransız Anlaşması’nın (Ankara
Anlaşması’nın) güney sınırına getirdiği çözümler Lozan’da aynen kabul
edilecek, ancak bu anlaşmadan arta kalan tek pürüz olan Hatay Sorunu ileri
tarihlerde çözümlenecektir.

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE
TÜRK-İTALYAN İLİŞKİLERİ
Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ*
Giriş
XX. yüzyılın ilk çeyreği; Osmanlı Devleti’nin varlığını korumaya,
İtalya’nın da sınırlarını genişletmeye çalıştığı dönem olarak değerlendirilebilir. Avrupa’nın büyük devletlerinin hemen hepsinin şu ya da bu şekilde
bir kısım topraklarına yerleştiği Osmanlı Devleti, söz konusu dönemde
diğer Avrupa devletlerine ek olarak İtalya’ya karşı da kendini korumak
zorunda kalmıştır. Çünkü yüzyılın başında, İtalyan basınında, “Osmanlı
Devleti’nde İtalya’ya yer olup olmadığı” sorulmaya başlanmıştı1. Bundan
kısa bir süre sonra İtalya, Osmanlı Devleti ile 18 Ekim 1912’de Ouchy
Antlaşması’nı imzalayarak, Trablusgarp ile birlikte Rodos ve 12 Ada’ya
yerleşmeyi başarmıştır. Rodos ve özellikle 12 Ada’ya yerleşmiş olmak
İtalyan yayılmacılığına cesaret vermiştir. “Rodos ve diğer adalara dikilen
bayraklar, İtalya’nın Doğu’daki temsilcileri”2 olarak görülmüştür.
İtalya, Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yönelmiştir. İtalyan
tarihçi Marta Petricioli’nin de doğru olarak tespit ettiği gibi; İtalya, Anadolu ile yakından ilgilenmeye 1912’nin sonunda başlamıştır3. Trablusgarp
Savaşı’nın bitmesinden sonra İstanbul’a elçi olarak gönderilen Camillo
Garroni’nin amacı; İtalya’nın Doğu Akdeniz’deki siyasî ve iktisadî menfa-

* Doç Dr. Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanı
1 Rodolfo Foa’nın, “C’é posto per l’Italia nell’Impero Ottomano?”, (Osmanlı İmparatorluğu’nda İtalya’ya Yer Var mı?) başlıklı yazısı, Temmuz 1910’da Rivista d’Italia dergisinde makale, ertesi yıl da kitap olarak yayınlanmıştır. Rodolfo Foa, C’é posto per l’Italia
nell’Impero Ottomano?, Genova, 1911.
2 Tomaso Sillani, “L’Asia Minore”, Nuova Antologia, Anno:51, C. CLXXXI, Fas.,
1055 (1 Gennaio 1916), s.66.
3 Marta Petricioli, “La resa dei conti: Diplomazia e finanza di fronte alle aspirazioni
italiane in Anatolia, 1918-1923”, Storia Delle Relazioni Internazionali, Anno:2, (1986/1),
s.64
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atlerini kollamaktı4. Dışişleri Bakanı Antonino di Sangiuliano tarafından;
“çeşitli imtiyazlar almak ve bölgeyi gelecekteki İtalyan hâkimiyetine hazırlamak”5 şeklinde özetlenebilecek bir program hazırlanmıştır.
Sangiuliano’ya göre; “Türkiye, gelecekte gireceği muhtemel bir krizde
Avrupa’daki topraklarını kaybedecektir. İtalya’nın menfaati statünün korunmasındadır. Şayet Osmanlı Devleti’nin tasfiyesi ve paylaşılması gündeme gelirse İtalya da söz sahibi olmalıdır”6.
Bu temel politika doğrultusunda İtalyanlar, başta Antalya olmak üzere
Güneybatı Anadolu’da; “Önce himaye altına almak” sonra da “muhafaza
etmek ve geliştirmek”7 amacıyla yoğun faaliyetlerde bulundular. Anadolu’nun İtalyan işgalindeki 12 Ada’ya yakın olmasının dışında; zengin taşkömürü ve linyit yatakları, coğrafî konumu, tükenmez zenginlikleri, tarıma
elverişli ve verimli toprakları, iklimi, göz kamaştırıcı pamuk tarlaları ve
bitkileri, bereketli su kaynakları, çeşitli ağaçlarla dolu ormanları, hayvanları ve İtalyan işgücünün gönderilebileceği yer olarak bu bölge İtalya için
iştah kabartıcı zenginliklere sahipti8. Bu zenginliklerin yanı sıra Anadolu’yu İtalya için öne çıkaran nedenlerden biri de, bölgenin geçmişte Roma
İmparatorluğu’nun egemenliğinde bulunmuş olmasıdır. Anadolu’da kullanılan bazı denizcilik terimlerini dahi tarihî bir delil olarak gören9 İtalyanlara göre, “Romalılık’ın mukaddes mirası”10 Anadolu’yu ele geçirdiklerinde,
“Atalarının yanına yeniden dönmüş olacaklardı”11.
Antalya’daki görevine 31 Mayıs l9l3’de başlayan İtalya konsolosu
Agostini Ferrante,12 bölgeyi benimseyen ve İtalya’nın niyetlerini gösteren
4 Rıchard A.Webster, L’imperialismo industriale italiano, 1908-1915, İtalyancaya
çeviren: Mariangela Chiabrando, Torino, Giulio Einaudi Ed.,1974, s.458.
5 Marta Petricioli, L’Italia in Asia Minore, Firenze, Sansoni Ed. 1983, s.15.
6 Webster, a.g.e,. s.455; Petricioli, a.g.e., s.15, 451-452.
7 Petricioli, a.g.e., s.24 .
8 Roberto Paribeni, L’Asia Minore e la regione di Adalia, Roma, 1915, s.6-7, 14;
Giuseppe Capra, L’Asia Minore e la Sırıa nei rapporti con l’Italia, S.Benigno Canavese,
1915, s.3-7; Giuseppe Bevione, L’Asia Minore e l’Italia, Torino, 1914, s.27; Francesco Di
Pretoro, “L’Asia Minore e l’Italia attraverso la storia”, Gerarchia, -I-, (25 Ottobre l922),
s.612.
9 Roberto Paribeni, L’Italia e il Mediterraneo Orientale, Roma, 1916, s.53.
10 Sillani, a.g.m., s.68.
11 Capra, a.g.e.,s.4.
12 Bevione, a.g.e., s.89; Paribeni, L’Italia e il Mediterraneo Orientale, s.56; Biagio
Pace, L’Italia e l’Asia Minore, Palermo, 1917, s.19.
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davranışlarda bulunmaya başladı. Antalya kelimesinin aslı olarak İtalya’yı
gösteren ve Antalya yerine İtalya diyen Ferrante,13 Antalya kalesinden bir
iki taş sökülse derhal olay yerine gidiyor ve “Bu eserler Romalıların yâni
İtalyanların eserleridir. Bunları hiç kimse tahrip edemez” diyerek müdahale ediyordu14. 1913 ve 1914 yılları, başta Antalya olmak üzere; Güneybatı
Anadolu, “Arkeoloji heyeti” görünümünde olan gerçekte ise, İtalyan yayılmacılığının öncülüğünü yapan bir takım heyetlerin araştırmalarına sahne
olmuştur. Millî Mücadele döneminde de aynı çalışmalara devam edecek
olan, Roma Milî Müze Müdürü Roberto Paribeni,15 Biagio Pace ve Dr.
Moretti’nin yer aldığı özel bir arkeoloji heyetiyle de bölgede incelemeler
yapmıştır16. Arkeoloji heyetinin incelemelerinin ve bu tip ziyaretlerin İtalya’nın resmî politikasının tespitinde etkili olduğu kesindir. İtalya’nın, Birinci Dünya Savaşı’na girerken imzaladığı gizli antlaşmalarda savaştan
önce faaliyette bulunduğu bölgeleri nüfuz alanı olarak seçmesi tesadüf
değildir.
İtalyan Millî Misyoner Cemiyeti, Ekim 1913’de Antalya’da, bir sağlık
ocağı, rahip ve rahibe okulları açmıştır17. Antalya’daki hastanede tedavilerin ücretsiz yapılması ve hastalara iyi davranılması halk arasında İtalyan
hastanesine ve doktorlarına karşı bağlılık ve minnettarlık yaratmıştır18.
Antalya ile yetinmeyen İtalyanlar; Fethiye, Muğla ve Marmaris’te de sağlık ocağı açmak için görevliler göndermişlerdir19.
İtalya’nın Anadolu ile yakından ilgilendiği dönemde Avrupa’da da
önemli gelişmeler meydana geldi. İngiltere, Almanya ve Fransa kadar güçlü olmadığının farkında olan İtalya, Avrupa’da ortaya çıkan bloklaşma
13

Remzi Dâniş Korok, “18 Ay İtalyan İşgali Altında Antalya ve Havalisinden Notlar”,
Yeni Sabah, 11 Mart 1941, s.2.
14 M.Şefik Aker, İstiklâl Harbi’nde 57.Tümen ve Aydın Millî Cidâli, C. I, İstanbul
1937, s.24-25.
15 Petricioli, a.g.e., s.49-52.
16 Paribeni, L’Asia Minore e la regione di Adalia, s.9; Pace, L’Italia e l’Asia
Minore,s.20-23; Biagio Pace, Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro, Milano,
1927, s.37; Bevione, a.g.e.,s.90; Webster, a.g.e.,s. 508-509.
17 Paribeni, L’Asia Minore e la regione di Adalia, s.56; Pace, L’Italia e l’Asia
Minore, s.19; Pace, Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro, s.35; Petricioli,
L’Italia in Asia Minore, s.304.
18 Korok, Yeni Sabah, 11 Mart 1941, s.2.
19 Pace, L’Italia e l’Asia Minore, s.20; Webster, a.g.e., s.463; Petricioli, L’Italia in
Asia Minore, s.304.
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hareketlerini de yakından izledi. Almanya ve Avusturya-Macaristan ile
birlikte Üçlü İttifak’ı meydana getiren İtalya; buna rağmen savaşa, İtilaf
Devletleri ile imzaladığı gizli antlaşmalarla savaşa onların müttefiki olarak
girmeyi kabul etti. İtilaf Devletleri ile İtalya arasında 26 Nisan 1915’te
gizli Londra Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; İzmir de dahil
olmak üzere Güneybatı Anadolu bölgesi savaş sonunda İtalya’ya vaat
edilmiştir. Savaş içindeki gelişmelerden sonra İtalya ile müttefikleri arasında 1917’de imzalanan St. Jean de Maurienne Antlaşması imzalandı. Bu
antlaşmayla; Rusya’nın da onaylaması şartıyla, Londra Antlaşması ile vaat
edilen yerlerin İtalya’ya verilmesi güvence altına alınmış oldu. İtalya bakımından bu bölgelere yerleşmek için sadece savaşa İtilaf devletleri safında girmek ve savaşı galip olarak bitirmek yeterli değildi. Asıl mücadele
savaşın bitmesinden sonra başlıyordu.
I- I. Dünya Savaşı’ndan Sonra İtalya’nın Türkiye Politikası
I. Dünya Savaşı sona erdikten sonra İtalya’nın üç yönlü bir siyaset takip ettiği görülmektedir. Birincisi; Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan
sonra İstanbul’a “Yüksek Komiser” olarak atadığı Carlo Sforza aracılığıyla
Osmanlı Devleti ve müttefikleriyle diplomatik ilişkileri yürütmek. İkincisi;
buna paralel olarak Paris Barış Konferansı’nda, haklarını garanti altına
alacağı barış antlaşması imzalanmasını temin etmek. Üçüncüsü de; gizli
antlaşmalarla kendisine vaat edilen bölgede işgale hazırlık mahiyetinde
faaliyetlerde bulunmak. “Türklere, sömürgeci olarak değil; bir dost olarak
geldiğimi göstermeyi arzu ediyordum”20 diyen Sforza, İtalya’nın Türkiye’ye karşı izlemesi gereken politikanın ana hatlarını da şu şekilde tespit
etmiştir:
“İtalya, Türkiye’nin bütününe endüstrisi için bir pazar olarak bakmalıdır. Bunun için de Türkiye ile, her iki taraf için de tatminkâr sayılacak bir
barış yapmayı kabul ve arzu etmenin gerekli olduğuna ve Türklerin hoşnutluğunu kazanmanın bizim için elde edilmesi mümkün olan tüm menfaatlerin en güveniliri olacağına inanıyordum”21. Türkiye hakkında diğer
20

Carlo Sforza, L’Italia, dal 1914 al 1944, Quale io la vidi, Roma, A. Mondadori,
1944, s.57; Giancarlo Giordano, Carlo Sforza: La diplomazia 1896-1921, Milano, Franco
Angeli, 1987, s.90; Giovanni Artieri, Tre ritratti politici e quattro attentati, Roma
Atlante, 1953, s.77.
21 Sforza, a.g.e., s.60; Carlo Sforza, Makers of Modern Europe, Indianapolis, The
Bobbs-Merill Co. 1930, s.361-362; Carlo Sforza, Costruttori e distruttori, Roma 1945,
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Avrupalı diplomatlardan daha gerçekçi değerlendirmelerde bulunan
Sforza, İstanbul’da, Türk İstiklâl Savaşı’nın lideri Mustafa Kemal Paşa ile
de görüşmüştür22.
Önemli sorunları çözmesi beklenen Paris Barış Konferansı, 18 Ocak
1919’da toplandı. Konferansta İtalya’yı; Başbakan Vittorio Emanuele Orlando’nun başkanlık yaptığı bir heyet temsil etti. İtalya; bir yandan Fiume
öte yandan da İzmir konusunda müttefiklerinden beklediği desteği göremedi. Fiume konusunda Amerika’nın; İzmir konusunda da İngiltere’nin
direnişiyle karşılaşan İtalya, kendisine haksızlık yapıldığına inandı. İzmir’in önce İtalya’ya, daha sonra da Yunanistan’a vaat edilmiş olması,
konferansta, çözümlenmesi en güç problemdi. İtalya ve Yunanistan’ın bu
kente sahip olma konusunda İzmir ve Paris’te yaptıkları amansız mücadeleden, İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de güçlü bir İtalya’ya karşın zayıf Yunanistan’ı tercih etmesi yüzünden, Yunanistan galip çıktı. Bu, İtalya’nın
Türkiye siyasetini müttefiklerinden bağımsız hale getirmesine yol açtı.
İtalyanlar, emrivaki yaparak kendilerine vaat edilen yerleri işgal etmek
isterken; müttefiklerine, gerekirse onlara rağmen de hareket edebileceklerini gösterdiler. Daha mütareke imzalanmadan, 2 Ekim 1918’de Denizcilik
Bakanı Alberto Del Bono’ya bir telgraf gönderen Dışişleri Bakanı Sidney
Sonnino, “Türkiye kıyılarına yapacağımız bir çıkarma için gemilerimize,
Ege’de bir yere ihtiyacımız var”23 diye yazmıştı. 3 Ocak 1919 tarihli bir
belgeye göre, 2 Ocak’ta 12 Ada’daki İtalyan deniz birliklerine, Antalya,
Marmaris ve Fethiye’nin işgali emri verilmiştir. Buna göre, Piemonte,
Liguria ve Barletta savaş gemileri Antalya’nın işgali için 1500; Corazziere
ve Thassos, Fethiye için 250 ve Dalaman Marmaris için 250 kişilik bir
kuvvet hazırlamıştır24. Ancak, Paris’teki heyet, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, “Adı geçen yerlerin işgalinin henüz uygun olmadığını ans.362-363; Carlo Sforza, “Megalo İdea”, Ayın Tarihi, C.XX, Sayı: 65, (Ağustos 1929),
s.4726.
22 Sforza, Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı görüşmeyi Roma’ya 17 Aralık 1918’de bildirirken, “Çanakkale Kahramanı İsmail Kemal Paşa” ibaresini kullanmışsa da, bunun Mustafa Kemal Paşa olduğu şüphesizdir. Bu görüşme hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız:
Mevlüt Çelebi, “Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa-Kont Sforza Görüşmesi”,
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XV, Sayı:45, (Kasım 1999), ss.791-800.
23 Luciano Flussi, “La diplomazia delle cannoniere: Gli sbarchi italiani in Anatolia nel
1919”, Analisi Storica, Anno: I, No:1, (Luglio-Dicembre 1983), s.41.
24 Archivio Storico Diplomatico Ministero degli Affari Esteri-Affari Politici,
(ASDMAE-AP), 1919-1930, Busta (B)1642-7736
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cak, işgal hazırlıklarına devam edilmesinin yararlı olacağını”25 bildirince,
işgal girişimi ertelenmiştir.
İtalyanlar, Batı Anadolu sahillerinin işgalini 24 Nisan’da kesinleştir26
diler . 27 Nisan 1919’da General Battistoni’ye gönderilen bir emirle Anadolu’da işgallerin nasıl yapılacağı netleştirildi. Bu emre göre; işgaller, ilk
aşamada Kuşadası ile sınırlandırıldı. Ancak, Yunanistan’ın İzmir’e asker
çıkaracağı haber alındığında, Kuşadası’na kadar olan bölge işgal edilecektir. Hükümet, deniz kuvvetlerine; Güllük, Marmaris, Bodrum ve Fethiye’nin emredilmesi tâlimatını verdi. Kuşadası işgal edildikten sonra, Selçuk da işgal edilecek ve İzmir-Aydın demiryolu kontrol altına alınacaktı27.
II-İtalyan İşgalleri
Müttefiklerinden, kendisine vaat edilen yerlere yerleşme konusunda
istediği desteği göremeyeceğine inanan İtalya, Mondros Mütarekesi’nden
sonra Batı Anadolu’da menfaatleri için gerekirse müttefik işbirliğine önem
vermeden hareket edebileceğini göstermiştir. Bu hareketlerle İtalya; İngiltere, Fransa ve Amerika’ya göz dağı verirken, bölge halkına kendisini benimsetecek davranışlarda bulunmuştur. Bu şekilde adım adım işgale gidilmiştir.
İtalyanların Anadolu’da işgal ettikleri ilk yer Antalya’dır. Aslında işgalden önce mahalli yetkililerin ve bilhassa; İtalyanların, kendilerine yakın
olduğunu belirttikleri Antalya Mutasarrıfı Ali Firuzan Bey’in28 bir takım
davranışları işgali kolaylaştırdı. İtalyanlar bu arada meydana gelen birkaç
olaydan yararlanmayı da ihmal etmediler. Şubat 1919’da Antalya hapishanesinden bazı mahkumların firar etmesinden sonra, 22 Mart’ta Antalya’ya
gelen Regina Elena gemisinden bir kaç İtalyan askeri karaya çıkarılarak
eski İtalyan hastanesi koruma altına alındı29. Bundan başka, işgalden önce
şehirde bir telsiz-telgraf istasyonu kuran İtalyanlar, bir İtalyan okulu açmak için rahip, rahibe ve öğretmenler getirdiler30. 26 Mart’ta Antalya esnafından bâzılarını limandaki kruvazöre dâvet ettiler ve kendilerine iyi mua25

Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Esercito (USSME), E3-2/3.
USSME, E3-6/2.
27 USSME, E3-4/4; USSME, E3-10/2.
28 ASDMAE-AP, 1919-1930, B. 1641-7733.
29 Nizameddin Karacebe, Türk Ulusal Savaşı’nın İlk Parçası, İstanbul 1940 s.47.
30 Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği Arşivi (TCRBA), Kutu (K), 125, Dosya (D),7; Türk İstiklâl Harbi, -I-, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, (TİH/1)
Genkur.Başk. Yay., Ankara 1962, s.145.
26
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mele edildiğine dair bir kâğıt imzalattılar31. Esnafın, ne anlama geldiğini
bilmeden imzaladığı bu kâğıt, İtalyanlar tarafından şehrin işgalinde kendilerine dâvet yapıldığı şeklinde kullanıldı32.
Antalya’daki olaylar birbirini izlemeye devam etti, 27 Mart günü Antalya’dan Burdur’a giden posta arabası soyuldu. 28 Mart saat 01.10’da,33
İtalyanların ölüm ve yaralanmanın meydana geldiğini iddia ettikleri34 Hıristiyan mahallesi Yenikapı’da, mürettep olduğu35 daha sonraki incelemelerde anlaşılan bir kutu barut infilâk etti. Nihayet 28 Mart 1919 günü, saat
15.ºº’dan itibaren limanda bekleyen Regina Elena kruvazöründen karaya
çıkan 300’den fazla İtalyan askeri şehri işgal etmeye başladılar36.
Antalya’nın işgalinde fiili bir direnişle karşılaşmayan, müttefiklerinin
tepkisine de aldırmayan İtalya; Albay Giuseppe di Bisogno’nun komuta
ettiği 500 kişilik ve makineli tüfeklerle donatılmış bir birliği 24/25 Nisan
1919 gecesi Konya’ya yolladı. 26 Nisan’da bütün birlik herhangi bir olay
olmadan, Konya’ya ulaşmıştır37. Anadolu’da varlığını işgallerle ispatlayan
İtalya, Barış Konferansı’ndaki gelişmeleri de takip etmiştir. İngiltere,
31 Nuri Köstüklü, Millî Mücadele’de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları, Ankara, Kültür Bak.Yay., 1990, s.15; TİH,/1, s.145.
32 Pace, Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro, s.52; “Adalia”,
Enciclopedia italiana, C.1, s.463; “Lo sbarco degli italiani ad Adalia”, Rivista Coloniale,
-XIV-, (Aprile 1919), s.221; Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı, (2.Bsk.), Ankara 1982,
s.30.
33 ASDMAE-AP, 1919-1930, B. 1642-7736. Biagio Pace’nin Dışişleri Bakanlığı’na
16 Mayıs 1919’da gönderdiği rapordan.
34 USSME, E3-6/1; ASDMAE-AP, 1919-1930, B.1646-7746.
35 Aker, a.g.e., s.18. O sırada Antalya’da Sultanî Mektebi’nde öğretmenlik yapmakta
olan S.Fikri Erten infilâk olayı hakkında şunları yazmıştır: “Bombanın infilâk ettiği gece
sahilde 200’e yakın bulunduğu kayıkçılardan işitilmişti. İnfilâk yerinde zâbıtamız İtalyan
askerî markalarını hâvi kapsül de bulmuşlardır.” Süleyman Fikri Erten, Milli Mücadele’de
Antalya, Antalya Müzesi Yayını, Antalya 1996, s.8.
36 USSME, E3-9/10, E3-6/1; ASDMAE-AP, 1919-1930, B.1646-7746; Genelkurmay
Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE Arş) , Klasör (Kl).401, D.2,
Fihrist (Fh).4; Pace, Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro, s.52-53; “Lo sbarco
degli italiani ad Adalia”, s.221; “Adalia”, s.463; Flussi, a.g.m., s.45; Aker, a.g.e., s.18;
TİH/1, s.146. Antalya ve diğer İtalyan işgalleri hakkında ayrıca bkz. Mevlüt Çelebi, “Millî
Mücadele’de İtalyan İşgalleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.IX, Sayı: 26,
(Mart 1993), s. 395-416.
37 USSME, E3-6/1; USSME, E3-12/2; ASDMAE-AP, 1919-1930, B. 1646-7746;
TCRBA, K.125, D.7; “Lo sbarco degli italiani a Conia”, Rivista Coloniale, -XIV-,
(Maggio 1919), s.280; Pace, Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro, s.53-54;
TİH/1, s.148.
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Fransa ve Amerika 6 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’e asker çıkarmasına izin verdiler. Ertesi gün de İtalya Dişleri Bakanı Sonnino, Fethiye ve
Bodrum’un işgaline izin verdi38. İtalyan işgallerinin ilk sınırı; KuşadasıSelçuk karayolu, Selçuk-Aydın-Burdur demiryolu, Burdur-Antalya karayolunun gerisinde kalan bölgeler olarak tespit edilmişti39. Böylece, bir
anlamda Yunanlıların kendi işgal bölgelerine sarkmaları önlenecekti.
İtalyanlar, Menteşe sahillerini 11 Mayıs 1919 günü sabahtan itibaren
işgal etmeye başladılar. Ege İşgal Kuvveti komutanı General Elia yönetiminde40 işgal ettikleri ilk Menteşe sahili Fethiye’dir. 11 Mayıs sabahı Bodrum da, Fethiye gibi işgal edilmeye başlandı. Coatit torpidosundan karaya
çıkan 60 İtalyan askeri Bodrum’u işgal etti. İtalyanlar, işgali haklı kılacak
herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmamasına ve mütareke hükümlerine
aykırı olmasına rağmen Marmaris’i de, Fethiye ve Bodrum gibi 11 Mayıs
günü işgal etmişlerdir41.
Regine Elena kruvazörünün 7/8 Mayıs’ta Kuşadası limanına gelmesiyle birlikte kasabada bir işgal havası doğmuştu. İtalyan askerleri hiçbir
engelle karşılaşmadan karaya çıkabiliyor, iskele inşası için çalışabiliyorlardı.İtalyan makamlarının, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline izin
verilmesi halinde ele geçirmeye karar verdikleri42 Kuşadası ve Selçuk istasyonuna 14 Mayıs 1919 günü asker çıkarıldı43. 16 Mayıs 1919’da iki
İtalyan subayının idaresinde ve 262 kişiden oluşan bir birlik Afyon’a giderek istasyonu denetim altına alırken, bir subay komutasındaki 50 asker de
Akşehir istasyonuna yerleşti44. İtalyanlar, aynı gün, Milas’ın iskelesi olan
Güllük’e de asker çıkardılar. 16 Mayıs’ta Güllük’e gelen İtalyan subay,
tercüman ve 250 askerden oluşan birlik, yemeklerini gemide pişiriyorlar ve
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USSME, E3-3/3.
USSME, E3-2/3; USSME, E3-6/2.
40 Pace, Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro, s.56.
41 USSME, E3-3/3; USSME, E3-9/8; TCRBA, K.125, D.7; ATASE Arş.,
Kl.401,D.2, Fh.90; Pace, Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro, s.56; Flussi,
a.g.m., s.49; Aker, a.g.e., s.56.
42 ASDMAE-AP, 1919-1930, B. 1644-7738; Flussi, a.g.m., s.47.
43 ASDMAE-AP, 1919-1930, B. 1646-7746; USSME, E3-3/3; USSME, E3-6/2;
ATASE Arş., Kl.14, D.55, Fh.8; Pace, Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro,
s.56; Flussi, a.g.m., s.50; TİH/1,s.151.
44 Başbakanlık Osmanlı Arşivi-Dâhiliye Nezareti Şifre Kalemi. (BOA, DH-ŞFR),
D.100, Vesika (V), 64.
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çadırlarında yiyorlardı. Atlarını da, kiraladıkları ahırda barındırıyorlardı45.
Milas da 2 Haziran’da bir tabur İtalyan askeri tarafından işgal edildi46 ve
işgal, azınlıklar tarafından coşkuyla karşılandı47. Milas’ın yerli Yahudilerinden Yasef Levi’nin evi İtalyan komutana tahsis edildi ve balkonuna da
İtalyan bayrağı asıldı48. Milas’ın işgal edildiği gün, Kurfallı ve Burgaz ve 4
Haziran’da Musalı ve Efes, 16 Haziran’da da Eskihisar49 İtalyan birlikleri
tarafından işgal edildi. Nihayet İtalyanlar 5 Haziran günü, bir tuğgeneralin
idaresinde ve 4 makineli tüfek ile 200 kişilik piyade kuvvetiyle Ahiköy
(Yatağan) ve Çine’yi işgal ettiler50.
Bu bölgeyi kolaylıkla işgal altına alan İtalyanlar, Burdur’a yöneldiler.
Mütarekeden sonra Antalya Konsolosluğuna yeniden tayin edilen Agostini
Ferrante ve diğer İtalyan yetkililer Antalya-Burdur ve Bolvadin arasında
yapılması planlanan demiryolu güzergâhını incelemek amacıyla sık sık
seyahat ederken51 Antalya-Burdur arasında otomobillerle dolaşan İtalyan
subayları halka ziraî yardımda bulunmaya başladılar52. Mutasarrıfın ve
Askere Alma Dairesi Başkanı Albay İsmail Hakkı Bey’in de protestolarına53 rağmen, İtalyan kuvvetleri 28 Haziran’da Burdur’u da işgal ettiler54.
Ardından yeniden güneye Muğla’ya yöneldiler. Haziranın son günlerinde
beş otomobil ile bir çavuş komutasında 10 askerden oluşan birliğin telsiztelgraf istasyonu kurmak için Muğla’ya gelmesi55 işgalin habercisiydi. 23
Temmuz’da Muğla da işgal edildi56.
Osmanlı Hükümeti; Anadolu’daki diğer işgallerde olduğu gibi, İtalyan
işgallerinde de fiili bir direnişi asla benimsememiştir. Bunun tipik bir ör45

ATASE Arş., Kl.401, D.2, Fh.118.
USSME, E3-6/2; USSME, E3-11/1; Flussi, a.g.m., s.50; M.Şefik Aker, İstiklâl Savaşı’nda 57.Fırka ve Aydın Millî Cidali, C.2, Askerî Mat., İstanbul 1937, s.23.
47 Aker, a.g.e., C.2, s.23.
48 Ünal Türkeş, Kurtuluş Savaşı’nda Muğla, (2 Cilt), İstanbul 1973, s.191.
49 USSME, E3-7/3; USSME, E3-11/1.
50 USSME, E3-11/1; Flussi, a.g.m., s.50; Aker, a.g.e., C.2, s.29.
51 Tayyib Gökbilgin, “1919’da Anadolu’da Yabancı İşgal ve Tahriklerin Doğurduğu
Problemler”, VII.Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, C.2, TTK Yay.
Ankara 1973, s.840.
52 ATASE Arş., Kl.80, D.297, Fh.5.
53 USSME, E3-5/3.
54 USSME, E3-11/1; Köstüklü, a.g.e., s.22.
55 USSME, E3-4/1; Menteşe, 30 Haziran 1335, s.4.
56 USSME, E3-7/3; ATASE Arş., Kl.27,D.102, Fh.43; Türkeş, a.g.e., s.224.
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neğini Antalya’nın işgalinde göstermiştir. Dâhiliye Nezareti, Antalya Mutasarrıflığı’na gönderdiği 31 Mart 1919 tarihli ekte şu görüşlere yer vermiştir: “Asker ihracı işgal mahiyetini haiz olmayıp inzibatın temininde
hükümet-i mahalliyeye muavenet maksadına müstenid olacağı beyanıyla
haysiyet-i hükümeti ihlâl edecek hareketten tevakki etmeleri emrinin oraya
verilmesi için İtalya ordularının Rodos’taki başkumandanlığına,
Dersaadet’teki İtalya fevkâlade komiseri tarafından tebligat icra kılındığı
şifahen mütareke komisyonu riyasetinden bildirilmiştir. Bu ve buna
mümâsil ahvalde zamanın nezaketi nazar-ı dikkate alınarak sûi-i tefehhümlere meydan verecek tarzda idare-i umur ve lisan edilmemekle beraber
kendileriyle temas edilip iyice anlaşmak suretiyle hüsn-i netayic istihsalinin de ihmal edilmemesi lâzım gelir”57.
Osmanlı Hükümeti, Menteşe sahillerinin işgalinde de, durumu kabullenmekten başka bir şey yapmamıştır. Aslında yapmak istediği halde işgalleri önleyememiştir. Dâhiliye Nâzırı, işgali bildiren Aydın vilayetine 12
Mayıs’ta verdiği cevapta, “İtalyanların hareketinin evvelce haber alındığından Hâriciye Nezareti’nce teşebbüsât-ı siyasiyenin yapıldığını”58 yazmıştır. İşgalleri önleyemeyen hükümet, Menteşe mutasarrıflığına, “Protestonun muvafık olduğunu”59 yazmıştır. Bir kaç gün sonra gazetelerde
Hâriciye Nezareti’nin Menteşe sancağındaki İtalyan işgalleri hakkında bir
açıklama yer almıştır. Açıklama da; işgaller hakkında gerekli girişimler
yapıldığı anlatıldıktan sonra şöyle tamamlanmıştır: “Bu son işgaller hakkında dahi Hâriciye Nezareti’nce İtalya mümessil-i siyasiliği nezdinde
teşebbüsât-ı mukteziye icra kılınmaktadır” 60.
Aşağıda kısa bir özetini vereceğimiz belge Osmanlı Hükümeti’nin
İtalya ve diğer işgaller hakkında olduğu kadar, Anadolu’da başlamış olan
Millî Mücadele hareketine bakış açısını yansıtması bakımından son derece
önemlidir. Dâhiliye Nâzırı tarafından vilayet ve livalara 18 Haziran 1919
tarihinde gönderilen tamim özetle şöyledir: “Hak-şikenane, gasbane,
gaddarane işgallerden ne derece müteessir ve münfail olursa olsun hükümet-i Osmaniye ne Yunanistan ile hatta ne de İtalya ile bu esnalarda harb
57
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BOA, DH-ŞFR., D.94,V.176.
59 BOA, DH-ŞFR., D.99,V.148.
60 İkdam, Memleket, Sabah, İleri, 20 Mayıs 1919; Takvim-i Vekayi, 21 Mayıs
1919.
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ve darbe tutuşamaz. Çünkü bugün varlığını ancak siyaseten müdafaa edebilir bir vaziyettedir. Bu siyaset de leh-ül-hamd bir müddettir lehimizdedir…”61.
Antalya ile başlayıp Kuşadası’na kadar uzanan geniş bir sahayı işgal
etmiş olan İtalya’nın amacı; işgali altındaki bölgeyi, en azından yarı sömürge haline getirmekti. Bunu gerçekleştirmek için halkı kendi yanlarına
çekmeyi ilk öncelik olarak görmüştür. Millî Mücadele döneminde İtalyan
işgalleri gündeme geldiği zaman; o döneme ait kaynaklarda ve İtalyan
işgali altındaki bölgelerde yaşamış insanların buluştukları ortak nokta,
“İtalyanların Türklere karşı çok iyi davrandıkları”dır62. Bir anlamda gerçeğin ifadesi olan bu tespit, sistemli bir politikanın dile getirilmesidir. Osmanlı Devleti makamları arasındaki yazışmalarda, halkın sevgisini ve dostluğunu kazanmak anlamında “siyaset-i muslihâne”63 olarak nitelenen bu
siyasetin mimarı da, İstanbul’daki Yüksek Komiser Sforza’dır. Sforza,
Antalya’yı işgal eden birliklerine, “Halka karşı iyi davranmalarını ve baskı
yapmamalarını” tavsiye etmiştir64.

61

BOA, DH-KMS., D.52-2,V.44.
İşgal dönemini yaşamış insanlarla yaptığımız görüşmelerde de bu tespit dile getirilmiştir. Onlardan Bodrumlu 1325 (1909) doğumlu Hüseyin Dönmez, şunları anlatmıştı:
“İtalyanlar halka karşı iyi davrandılar, zulüm yapmadılar. Askerleri çok neşeliydi. Hep
askeri elbise giyiniyorlardı. Şakalaşır, oyunlar oynarlardı. En büyük keyifleri Torba denen
yerden kurbağa toplamaktı. Bodrum halkı bisikleti ilk kez İtalyanlar gelince gördü. Bisikletli askerlerin etrafını çevirir, bisikleti incelerdik. Çocuklar bisikletle giden askerleri seyretmekten zevk alırlardı. İtalyanlar bize peksimet verirlerdi. Peksimetleri almak için çocuklar kavga ederlerdi.” 1318 (1902) doğumlu Sökeli Raci Ulusoy da şunları anlatmıştı: “Bize
iyi davranan İtalyan askerleri, yatakhanelerine gelen halka eşya verirlerdi. Tarlamda çalışırken bir İtalyan askeri bana bir ceket verdi, ben de onu yanımda çalışan işçiye verdim.”
1323 (1907) doğumlu Mustafa Bilgin de Kuşadası’ndaki İtalyan askerleri hakkında şunları
söylemişti: “İtalyanlar halka karşı çok iyi davrandılar. Çocuklara şeker ve çikolata, fakir
halka pirinç ve esnafa ve memurlara da kahve dağıtırlardı.” Bu anlatılanları; Fethiye’den
1324 (1908) doğumlu Ayşe Arıcan ve yine Fethiye 1327 (1911) doğumlu Mehmet Gökçe
de, teyit etmişlerdi. Ayşe Arıcan, “Süt ve yumurta sattığını ve karşılığında İtalyanların bol
para verdiklerini” de eklemişti.
63 ATASE Arş., Kl.809, D.38 (24-70), Fh.36. İşgal döneminde Söke’de bir konuşma
yapan Teğmen Luca şunları söylemiştir: “Bir memleket kalben fethedilmelidir. Biz, Trablusgarp Savaşı’nda Bunun tersini yapmakla büyük bir hata yaptık ve bunun acısını hâlâ
çekiyoruz.” İsmail Gün-Ahmet Özdemir, Söke Tarihi ve Coğrafyası, -I-, Aydın 1943,
s.100.
64 Carlo Sforza, Un anno di politica estera, (raccolti a cura di Amedeo Giannini),
Roma 1921, s.140.
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İtalyanların Anadolu halkıyla bire bir karşı karşıya gelmemiş olmaları
göz ardı edilmemelidir. Batı Anadolu bölgesinde Yunanlıların da bulunması halkın İtalyanlara bakış açısını kökten etkilemiştir. İtalya Başbakanlığına 8 Haziran 1919 tarihinde sunulan bir yazıda da belirtildiği gibi, “Yunan işgalinin sertliği Müslümanları başka bir gücü tercih etmeye zorluyordu. İyi davranmaları, halkı İtalyanlara yöneltmiştir”65. Bir Türk yetkili de
bunu gayet açık bir şekilde dile getirmiştir. Muğla Mutasarrıfı Hilmi Bey,
8 Haziran 1919 günü kendisini ziyaret eden İzmir kökenli İngiliz vatandaşı
Withall’in “Halkın Yunanlıları mı İtalyanları mı tercih edeceği?” yolundaki sorusuna şu cevabı vermiştir: “Halk bağımsızlığı tercih ederdi. Ama
Yunanlarla başka bir işgalciyi tercihe zorlansaydı, hiç kimsenin kuşkusu
olmasın ki, diğerini tercih ederdi”66. Gerçekten de, Sforza’nın, Sonnino’ya
yazdığı gibi, “Türklerin İtalyanlara olan sempatileri, Yunanlılara karşı
oldukları içindi”67.
Halkın İtalyan işgallerine karşı silaha sarılmamasında Osmanlı Hükümeti’nin, silahlı direnişi tasvip etmeyen tavrı da etkili olmuştur. Ne var
ki, Anadolu Türk halkı, hükümetin bu yöndeki emirlerine rağmen Yunan
işgaline karşı silahlı direnişe geçmiştir. Kaldı ki, İtalya da geçmişteki
Trablusgarp Savaşı gündeme geldiğinde, sicili temiz olmayan ve Türk
topraklarında gözü olan bir ülkeydi. Bu durum dikkate alındığında Türk
aydınlarının İtalya’ya güveni yoktu68. Ne var ki, bu dönemde İtalyanlar
daha mantıklı davranmışlar ve halkın zayıf noktalarını iyi tespit etmişlerdi.
İşgalleri altında yaşayan halktan isteyenlere pasaport, “Himaye Vesikası”69
ve egemenliklerinin bir göstergesi olarak İtalyan bayrağı renginde kuşaklar
da dağıtmışlardır70.
İtalyanlar işgal bölgelerinde; halkı kendi yanlarına çekme politikasını
desteklemek amacıyla bir takım kurumlar açmışlardır. Bunların içinde;
Anadolu halkının temel ihtiyaçlarından olan sağlık kuruluşları ilk sırada65

ASDMAE-AP, 1919-1930, B.1641-7733.
USSME, E3-5/3.
67 Giordano, a.g.e., s.93.
68 Ali Fuat Cebesoy, Millî Mücadele Hâtıraları, İstanbul 1953, s.172.
69 ATASE Arş., Kl.809, D.38-24-70, Fh.47.
70 ATASE Arş., Kl.401, D.(3-1)4, Fh.190; Köstüklü, a.g.e., s.45. ATASE Arşivindeki
bu belgeye Burdur’da dağıtılan kuşaklardan birisi de eklenmiştir. İtalyan bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil ve beyaz renkteki bu kuşaklar 10-12 santim uzunluğunda ve 2-3 santim genişliğindedir.
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dır. Hastane, sağlık ocağı, dispanser ve ilk yardım olarak Antalya, Konya,
Muğla, Burdur, Fethiye, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Söke, Güllük, Milas, Çine, Bucak, Koçarlı’da sağlık hizmeti verilmiştir71. Bunun dışında
İtalyan kültür ve inancının yayılması amacıyla Konya, Kuşadası, Burdur,
Söke, Muğla, Fethiye, Antalya’da İtalyanca eğitim yapan okul, kurs gibi
çeşitli eğitim hizmetleri vermişlerdir72. Açılan bu okullarda aynı zamanda
Hıristiyanlık propagandası da yapılmıştır73.
Bunlara ek olarak pek çok yerde postane açtıkları gibi, Anadolu sahilleri ile işgalleri altındaki Rodos ve 12 Ada’ya gemi seferleri düzenlediler.
Halka ucuz faizli kredi vermek üzere Banco di Roma’nın Antalya, Konya,
Söke ve Kuşadası’nda şubeleri açıldı74. Konya, Antalya, Bodrum, Kuşadası gibi işgal bölgelerinde 1919, 1920 ve 1921 yıllarında Biagio Pace, Dr.
Giuseppe Moretti ve Azelio Beretti, Dr.Guido Cazla, Dr.Carlo Anti gibi
arkeologlar tarafından, Osmanlı Hükümeti’nin itirazlarına rağmen çeşitli
incelemeler yapılmıştır75.
III- İtalya ve Milli Mücadele Hareketi
İtalyan belgelerinde; “Millî Mücadele” “Türk İstiklâl Savaşı” veya
“Kurtuluş Savaşı” olarak isimlendirdiğimiz, Türk milletinin Yunanlılara ve
onların arkasındaki güçlere karşı verdiği ölüm kalım savaşı çeşitli terimlerle nitelenmiştir: “il Movimento Nazionalista”, (Milliyetçi Hareket), “il
Movimento Nazionale”, (Millî Hareket) “il Movimento di Mustafa Kemal”, (Mustafa Kemal Hareketi), “la Resistenza Nazionalista”, (Milliyetçi
Direniş). Bu mücadeleye yandaş olan veya katılanlar da “i Kemalisti”
(Kemalistler), “i nazionalisti” (Milliyetçiler) veya “i nazionalisti turchi”,
(Türk Milliyetçileri) olarak adlandırılmıştır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti;
“il partito nazionalista”, (Milliyetçi Parti) “il partito della Difesa
Nazionale”, (Millî Müdafaa Partisi) ya da “Comitato di difesa nazionale”,
(Millî Müdafaa Heyeti) olarak isimlendirilmiştir.
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73 TCRBA, K.144, D.2.
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Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yürütülmekte olan Türk İstiklâl Savaşı hakkında Anadolu’daki İtalyan yetkililerinin ve İtalya hükümeti ile
kamuoyunun sağlıklı değerlendirmeler yaptığı görülmektedir. Ana hatlarını vereceğimiz bu değerlendirmelerde ortak nokta; “İzmir’in işgalinin
Türklerde vatanlarını savunma duygusunu harekete geçirdiğidir.” Bu nedenle, “Türklerin savaşı, Yunanistan’ın İzmir’i işgaline bir tepkidir”76. Bu
tepki, meşru otorite olan İstanbul Hükümeti’nin ve Sultan’ın rızası dışında
ortaya çıkmıştır77. İtilâf Devletleri’ne ve İstanbul Hükümeti’ne bir tepki
olan silahlı ve milliyetçi direnişin, bir “isyan” karakterinde olduğu da başka bir tespittir78. Bunlara ek olarak vurgulanan başka bir nokta da; Anadolu’daki bağımsızlık savaşının, İstanbul Yüksek Komiserliğinin “çok akıllı
birisi”79 olarak nitelediği Mustafa Kemal Paşa tarafından idare edildiğidir.
Mustafa Kemal Paşa hareketi, “Panhelenizm hastalığı”80 olan “Yunan ve
Venizelos emperyalizmi”ne81 olduğu kadar, İtilâf Devletleri’ne82 ve özellikle de İngiltere’ye karşıdır83. Bu savaşın amacı; İzmir ve işgal altındaki
Anadolu topraklarının kurtarılmasıdır84. Buna karşılık Kemalist hareketin
bütün Batı için “tehlikesinden”85 söz eden İtalyanlar da vardı. İstanbul’daki
İtalyan ileri gelenlerinden Di Soragna, bu tehlikeyi şöyle açıklamıştır:
“Milliyetçiler; İngiltere ve Fransa’ya karşı başarı sağlayacak olursa, İtalya’ya ne ticarî ne de başka imtiyazlar vereceklerdir. Aksine, çok küstah
olacaklar ve ‘Türkiye Türklerindir’ sloganı daha da güçlenecektir”86. Di
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79 ASDMAE-AP, 1919-1930, B. 1743-7737. Yüksek Komiserlikten Dışişleri Bakanlığına, 1 Ekim 1919.
80 Di Pretoro, a.g.m., s.613.
81 Francesco Coppola, “Viaggio nel Levante -II-”, Politica, -VI-, (30 Ottobre 1920),
s.291.
82 Francesco Coppola “Viaggio nel Levante -I-”, Politica, -VI-, (30 Settembre 1920),
s.96.
83 Manetti, L’Anatolia meridionale, s.302; Carlo Manetti, La politica italiana nel
Levante e l’espansione economica in Anatolia, Firenze, 1921, s.29.
84 Coppola, “Viaggio nel Levante II”, s.278, 286; Biagio Pace, “Per la nostra posizione
in Asia Minore”, Rivista Coloniale,, -XV-, (Febbraio 1920), s.68; Alfredo Signoretti, “La
guerra nel Asia Minore”, Gerarchia,-I-, (25 Settembre 1922), s.482.
85 Signoretti, a.g.m., s.485.
86 Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, (1919-1926), Ankara 1978, s.120, dipnot:1.
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Soragna, aslında İtalya bakımından gerçeği ifade etmiştir. Bu ikilem, savaşın sonuna kadar İtalya’nın açmazı olarak devam etmiştir.
Batı Anadolu’da Yunan işgallerine karşı oluşturulan Kuvâ-yı Milliye
birliklerinin İtalyan işgal bölgelerindeki faaliyetlerinden söz etmek, İtalyanların Millî Mücadele’ye bakış açılarını da görmemize yardımcı olacaktır. İtalyan belgelerinde Kuvâ-yı Millî’ye birlikleri için çoğunlukla “Türk
Çeteleri” (le bande turche) deyimi kullanılmışsa da, yer yer “Milliyetçi
Çeteler” (le bande nazionaliste) de kullanılmıştır. Bunların yanı sıra,
“Mustafa Kemal’in Kuvvetleri” (Forze di Mustafa Kemal) ve “Düzensiz
Çeteler” (bande irregolari) tâbirleri de kullanılmıştır. İtalyan belgelerine
göre; “Sivil halka yapılan Yunan zulmü”87 nedeniyle ortaya çıkan “Kuvâyı Millî’ye birliklerinin öncelikli amacı, Yunanistan tarafından işgal edilen
bölgeleri kurtarmaktır”88. Anadolu’daki İtalyan askerî makamları, Kuvâ-yı
Millîye hakkında doğru bir tespitte bulunarak, “Osmanlı Hükümeti’nin
Anadolu’daki çeteleri zapt edecek hiçbir güce sahip olmadığını”89 belirtmişlerdir. Yüksek Komiserlik’ten Roma’ya Temmuz 1919 başlarında gönderilen bir yazıya göre, “çete” olarak nitelenen Kuvâ-yı Millîye birlikleri
yaklaşık 100 bin kişidir ve Mustafa Kemal Paşa tarafından örgütlenmektedir”90.
İtalyanların Millî Mücadele hakkındaki bu görüşlerine karşılık olarak
başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Anadolu’daki savaşı yönetenler de
İtalyanlara karşı bir takım ilkeler dahilinde hareket etmişlerdir. Mustafa
Kemal Paşa, Anadolu’ya geçtikten hemen sonra İtalyanların davranışlarını
yakından tâkip etmeye başlamıştır. Ordu müfettişi olarak XV. Kolordu
Komutanlığına 24 Haziran 1919’da bir telgraf gönderen Mustafa Kemal
Paşa, Antalya’daki İtalyan kuvvetleri hakkında şunları yazmıştır: “İtalyanlar, Antalya’daki kuvvetlerini fevkâlade artırıyorlar. Bunun sırf İslâm ve
Türklerle meskun memleketimizi taksime uğratmak maksadına müstenit
olduğu anlaşılıyor...Tamamiyet-i mülkiyemiz aleyhinde olan bu hareketlerin protesto edilmesi lüzumunu arz ederim”91.
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USSME, E3-7/3.
89 USSME, E3-2/6.
90 USSME, E3-11/2.
91 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, -IV-, TTK Yay., Ankara 1991,
s.45.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı dönemde Anadolu’daki; bir
İtalyan belgesine göre 14.60692, bir Türk kaynağına göre 17.900 askeriyle93
İtalya da işgalci bir devlet olmasına rağmen Ankara Hükümeti tarafından
“ehven-i şer” olarak görülmüştür. İtalyanların Anadolu hareketine bakışları, işgal politikaları ve Heyet-i Temsiliye döneminde milliyetçilere yardım
etmeleri, TBMM ile İtalya arasında, diğer İtilâf Devletleri’ne oranla daha
dostça ilişkilerin kurulmasına ortam hazırlamıştır. Her ne kadar Mustafa
Kemal Paşa, İtalya’ya kuşkuyla yaklaşmışsa da,94 tek başına İtalyanlara
karşı kötü davranılmamıştır95. Ankara ile Roma arasındaki ilişkileri özetlemek gerekirse; Anadolu Milliyetçileri, İtalya’yı teoride “düşman”, pratikte “dost” olarak görmüşlerdir. İtalya da “düşman”dı. Çünkü; Milli Mücadele önderleri Misak-ı Milli sınırları içindeki işgalleri ortadan kaldırmak
için savaştılar.Böyle olunca; Anadolu’nun geniş bir kesimini işgal etmiş
olan İtalya da “düşman” durumundaydı ve savaş aynı zamanda onlara karşı
da yapılıyordu. Öte andan İtalya; Mustafa Kemal Paşa tarafından “dost”
olarak değerlendirildi. Çünkü İtalya; işgal bölgesinin Kuvâ-yı Milliye birlikleri tarafından kullanılmasını görmezden geliyordu. Antalya ve Kuşadası gibi limanların Milliyetçiler tarafından Avrupa ile bağlantılarını sağlamasına ses çıkarmıyordu. Roma’da temsilcilik açarak davalarını Avrupa’ya anlatmalarına yardımcı oluyordu. Daha çoğaltılacak nedenlerden
dolayı Anadolu savaşını yürütenler İtalya’yı diğer İtilaf devletleri’nden
farklı bir kategoride değerlendirmişlerdir. Nitekim İtalyanların işgalci bir
devlet olarak Anadolu’da bulunmalarından duyduğu rahatsızlığı Mustafa
Kemal Paşa, görüştüğü İtalyan yetkililere her fırsatta söylemiştir96. İtalya’nın Anadolu’da işgalci bir devlet olarak bulunması, Ankara Hükümeti
tarafından kabul edilir olmasa da, bir süre katlanılabilir bir durumdu. Aksi
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USSME, E3- 21/1, 1 Mayıs 1920.
Türk İstiklâl Harbi, C.7, İdarî Faaliyetler, Genkur.Başk. Yay., Ankara 1975, s.61.
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94 Luigi Villari “Da Mustafa Kemal a Kemal Atatürk”, Nuova Antologia, Anno:73,
Fas 1601, (1 Dicembre 1938), s.331.
95 Sforza, Makers of Modern Europe, s.365.
96 Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’ta 30 Kasım 1919’da görüştüğü Teğmen Villari gönderdiği raporda şunları kaydetmişti: “İtalya hakkında çok samimi duygular ifade etti ve
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bir tutum, yani İtalya’nın da Yunanistan, İngiltere veya Fransa gibi Anadolu hareketini boğmaya yönelik bir politika izlemesi ve o yöndeki çabalara
destek olması, Ankara Hükümeti’nin İtalyanlara karşı bir cephe açmasını
zorunlu kılardı. Bu durum elbette nihai hedef olan işgal altındaki Türkiye
topraklarının kurtarılmasının gerçekleşmesini önleyemezdi. Ancak, Doğu’da Ermeni, Güney’de Fransız ve Batı’da Yunanlılara karşı yürütülmekte olan savaşa bir de Güneybatı’da İtalyanlara karşı cephenin açılması,
Millî Mücadele hareketinin daha çok insan ve zaman kaybıyla sonuçlanmasını doğurabilirdi. İtalya’nın olumlu yaklaşımı devam ettiği sürece Ankara Hükümeti ve Mustafa Kemal Paşa, İtalyanlara karşı bir cephe açmayı,
ilişkilerin kopma noktasına geldiği 1921 Mart-Ağustosunda dahi düşünmemişlerdir. TBMM ve Başkanı Mustafa Kemal Paşa biliyorlardı ki, özellikle Yunanlılara karşı verilecek savaşın başarıya ulaşması İtalyanlar için
de caydırıcı bir etki yapacaktır. Mustafa Kemal Paşa, 9 Ocak 1920’de komutanlıklara gönderdiği telgrafta; “Yunanın Aydın vilayetinden ihracı
hususunda tarafımızdan vuku bulacak teşebbüsât-ı ciddiye İtalyanların da
memleketimizi terk etmesi gibi ikinci bir muvaffakıyyet temin edebileceğine de şüphe yoktur”97 demek suretiyle İtalyanlara karşı izleyeceği stratejiyi ortaya koymuştur. Bu nedenle İtalyanlarla ilişkilerin iyi olması;
TBMM’nin İtalya’yı diğer İtilâf Devletleri’nden ayrı bir kategoride değerlendirmesi ve İtilâf Devletleri’nden koparıp kendi tarafına çekmesiyle İtilâf
Devletleri bloğunu bölme sonucunu doğurmuştur. Nitekim İngiltere hep,
İtalya’nın Ankara Hükümeti’ne yaklaşmasının müttefik dayanışmasına
yakışmadığından şikayet etmiştir98.
IV- “Boş Eller Politikası”
İtalya’nın Anadolu siyasetinin esasını; Londra ve St. Jen de
Maurienne Antlaşmaları oluşturmuştur. Mütarekeden sonraki bütün çabası
bu “hakları” güvence altına almak için olmuştur. Bu vaatlerin siyasi bir
metin haline gelmesi de Sevr Antlaşması ile birlikte imzalanan ve Anadolu’yu İtalya, İngiltere Fransa arasında menfaat bölgelerine ayıran Üçlü
Antlaşma’dır. Üçlü Antlaşma ile (L’Accordo Tripartito) İtalya’ya Anadolu’da ayrılan nüfuz bölgesinin sınırları şöyle tespit edildi: Doğuda; İskenderun Körfezi’nden Lamasu çayına, oradan Erciyes Dağı’na kadar olan
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bölge Kuzeyde; Erciyes Dağı’ndan Akşehir istasyonun ve buradan demiryolu hattın dışında kalmak şartıyla Kütahya’ya kadar ve oradan kuzeybatıya doğru Keşiş Dağı’na ve bu dağdan Ulubat Gölü’ne ve oradan da Edremit Körfezi’ne kadar olan bölge. Batı’da; Kuşadası’nın 5 Km. kuzeyinden
Meis adasına kadar olan sahil şeridi ve oradan Lamasu çayına kadar olan
bölge. Ayrıca Ereğli kömür havzasında da bazı imtiyazlar99.
Böylece İtalya, az eksikle de olsa, Londra ve St.Jean de Maurienne anlaşmalarıyla kendisine vaat edilen hakları Üçlü Antlaşma ile, müttefiklerine yeniden onaylatmış oldu100. Anadolu’da İtalya’ya nüfuz bölgesi olarak
verilen yerler, zengin maden yataklarına sahipti. İtalyan nüfuz bölgesindeki Antalya’da; gümüş, kurşun, krom ve manganez, Söke ve Kuşadası çevresinde; linyit Selçuk’da; zımpara, Ödemiş ve Küçük Menderes yöresinde;
sürme taşı, Afyon’da; cıva ve kurşun, Konya’da, brom ve potasyum, Tuz
Gölü’nde sodyum klor, Bodrum’da; demir ve Fethiye’de krom madenlerinin İtalyan sermayesiyle nasıl işletileceğinin hesaplarını yapmaya başladılar101. İtalyan nüfuz bölgesinin bir özelliği de tarıma müsait verimli toprakların bulunmasıydı. Özellikle Konya ovası, Menderes-Antalya arasında
tahıl, zeytin, afyon, incir, tütün gibi tarım ürünleri yetiştirilebilirdi102.
Üçlü Antlaşma ile İtalya; Anadolu’daki çıkarlarını müttefikleriyle birlikte Osmanlı Hükümeti’ne de kabul ettirmiştir. Bundan sonraki dönemde
İtalya’nın bütün çabası bu “hakları” Ankara Hükümeti’ne kabul ettirmek
olmuştur. Üçlü Antlaşma; İtalya’nın Trablusgarp Savaşı’ndan sonraki
Anadolu siyasetinde beklentilerini en çok karşılayan antlaşma idi. Bütün
mesele bu antlaşmayı, aynı isimle olmasa bile bir şekilde Ankara Hükümeti’ne kabul ettirmekti. Bunun için İtalyanlar; Milli Mücadele hareketine
sempati beslediler, maddi ve manevi olarak desteklediler. Bütün amaçları;
Ankara Hükümeti ile Anadolu’daki menfaatlerini güvence altına alacak bir
antlaşma imzalamaktı. Ankara Hükümeti için ise; Sevr ve onunla imzala99 ASDMAE-AP, 1919-1930, B. 1658-7768; Vico Mantegazza, Italiani in Oriente,
Eraclea, Roma, 1922, s.203-211; Amedeo Giannini, La Questione Orientale alla
conferenza della pace, Roma, 1921, s.40-41; Pace Dalla pianura di Adalia alla valle del
Meandro, s.290-293; İkdam, 9 Teşrin-i evvel 1920, s.1; Türk İstiklâl Harbi, C.II, Batı
Cephesi, 1.Kısım, Genkur. Başk.Yay., Ankara 1963, s.403.
100 Romain Rainero, Storia della Turchia, Milano, Marzorati 1972, s.249.
101 Carlo Manetti, L’Anatolia, Firenze 1922, s.122-124.
102 Manetti, La politica italiana nel Levante e l’espansione economica in Anatolia,
s.33-35; Manetti, L’Anatolia, s.132-34.
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nan Üçlü Antlaşma’nın tanınması söz konusu değildi. Anadolu milliyetçileri için Misak-ı Milli’den anlaşılan sadece Mondros Antlaşması imzalandığı anda Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde olan sınırlara ulaşmak değildi. Aynı zamanda; siyasi, askeri, ticari, iktisadi alanlarda tam bağımsızlığa
ulaşmaktı. Ankara ve Roma’dakilerin olayları anlama ve yorumlamada
farklı mantık kurgularıyla hareket etmeleri, hiçbir zaman ortak noktaya
gelmelerini mümkün kılmamıştır.
Aslında; bu dönemde İtalya, beklentilerini karşılayan bir antlaşmayı
Ankara’nın bir temsilcisiyle imzalamayı başarmıştı. Osmanlı Devleti ile
yapılan Sevr Barış Antlaşması’nın Ankara Hükümeti tarafından kabul
edilmemesi ve Türklerle Yunanlılar arasındaki savaşın devam etmesi üzerine İtilâf Devletleri bir konferansın toplanmasına karar verdiler. Bu amaçla toplanan Londra Konferansı, 21 Şubat 1921’de başladı. Ankara Hükümeti’ni temsil eden Hâriciye Vekili Bekir Sâmi Bey, İtalya Dışişleri Bakanı Sforza ile ikili bir anlaşma imzalamıştır. 12 Mart 1921’de imzalanan 6
maddelik bu anlaşma ile; Üçlü Antlaşma ile İtalya’ya bırakılan bölgede
imtiyazlar veriliyordu. Buna karşılık İtalya, İzmir ve Trakya’nın Türkiye’ye iadesi konusundaki bütün taleplerini müttefikleri nezdinde müdafaa
etmeye söz veriyordu103.
Mustafa Kemal Paşa’nın, “İzlediğimiz amaç ve ülküyü tam olarak
kavrayamamakla”104 suçladığı Bekir Sâmi Bey’in Fransızlarla ve İtalyanlarla imzaladığı anlaşmalar Ankara’da tepkiyle karşılanmıştır. Ankara Hükümeti, Millî Mücadele hareketinin temel hedefleriyle çelişen bu antlaşmayı reddetmiştir105. Bekir Sami-Sforza Antlaşması’nın reddinden sonra
Ankara Hükümeti ile İtalya arasındaki ilişkiler bozulmuştur. Antalya’da
103 ASDMAE-AP, 1919-1930, B. 1661-7773; Oriente Moderno ,-I-, (15 Giugno
1921), s.18; Trattati e Convenzioni fra il Regno d’Italia e gli altri Stati, Volume: 27, (1
Gennaio-31 Dicembre 1921), Roma, Ministero Degli Affari Esteri 1931, s.26-27; Pace,
Dalla pianura di Adalia alla valle del Meandro, s.295-97; Mantegazza, a.g.e., s.215-26;
Giannini, La Questione Orientale alla conferenza della pace, s.105; Fabio L.Grassi,
L’Italia e la questione turca (1919-1923), Opinione pubblica e politica estera, Torino,
Silvio Zamarani Ed. 1996, s.136-137; Mevlüt Çelebi, “Millî Mücadele Döneminde Türkİtalyan İlişkileri”, Belleten, C.LXII, Sayı:233, (Nisan 1998), s.179-180. Sforza ile Bekir
Sâmi Bey arasında imzalanan bu antlaşma hakkında Türk basını da ana hatlarıyla bilgi
vermiştir. İkdam, 15, 16 Mart 1921; Vakit, 15 Mart, 1921; Peyâm-ı sabah, 16 Mart 1921;
Sâda-yı Hak, 24 Nisan 1921.
104 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, C.II- TTK Yay., Ankara 1984, s.791.
105 A.g.e. s.787.
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bir İtalyan asker ile Türkün kavgası, Mayıs 1921’de Kuşadası civarında
düşen bir Yunan uçağının hangi tarafın olacağı, 10 Mayıs’ta Güllük’teki
İtalyan motorbotuna ateş edilmesi de Ankara ile Roma hükümetlerini karşı
karşıya getirmiştir. Haziran 1921’de Söke’de meydana gelen olaylar yüzünden iki ülke yöneticileri karşı karşıya gelmiştir. Bunlara ilave olarak
Giovanni Giolitti hükümeti istifa edince, mütarekeden itibaren İtalya’nın
Türkiye politikasının mimarlarından Sforza da, dışişleri bakanlığından
istifa etmek zorunda kalmıştır. Türklerle dostane ilişki kurulması olarak
özetlenebilecek Sforza politikası, İtalya’da milliyetçi ve faşist kesimler
tarafından “Boş eller politikası”106 olarak eleştiriliyordu. Ivanoe Bonomi
tarafından kurulan yeni hükümetin dışişleri bakanlığına “İngiliz dostu”107
Pietro Tomasi Della Torretta’nın getirilmesiyle İtalya’nın Doğu politikası
yeni bir yön almıştır108. Bazı basın organlarının, “Sforza politikasının devam ettirilmesi”109 yolundaki temennilerine rağmen; İtalya, bundan sonra
hedefine ulaşmak için İngiltere ile birlikte hareket etmeyi tercih etmiştir110.
Buna rağmen İtalyanların Ankara Hükümeti ile kendilerine bir takım
imtiyazlar sağlayacak bir antlaşma imzalamak için son bir girişimde bulunduğunu biliyoruz. Bu amaçla Ankara’ya gönderilen Alberto Tuozzi,
Ankara’ya 24 Ekim 1921 günü gelmiş ve bir heyet tarafından Ankara dışında karşılanmıştır111. Fransızlarla yapılan anlaşmaya benzer bir anlaşmayı imzalamak için Ankara’ya gelen Tuozzi’nin amacı112 Ankara Hükümetinden iktisadi ayrıcalıklar elde etmek113 ve Üçlü Antlaşma’nın İtalya’ya
sağladığı bölgedeki çıkarlarını Ankara Hükümeti’ne tasdik ettirmekti114.
Tuozzi hiçbir şey elde demeden geri dönmüştür.
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108 Signoretti, a.g.m., s.485.
109 Corriere della Sera gazetesinden Hâkimiyet-i Milliye, 26 Temmuz 1921, s.1.
110 Signoretti, a.g.m., s.484.
111 USSME, E3-34/8; Hâkimiyet-i Milliye, 25 Teşrin-i evvel 1921, s.1; İkdam, 27,
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112 Giannini, La Questione Orientale alla conferenza della pace, s.110, dipnot:1.
113 Türk İstiklâl Harbi, C.II, Batı Cephesi, 4.Kısım, Genkur. Başk.Yay., Ankara
1974, s.12.
114 Yusuf Hikmet Bayur, XX.Yüzyılda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası Üzerindeki Etkileri, TTK Yay., Ankara 1974, s.232.
107

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK-İTALYAN İLİŞKİLERİ

189

V-İşgal Bölgelerinin Tahliyesi
İtalya’nın Anadolu siyasetinin bir ayağı olarak gizli antlaşmalarla vaat
edilen bölgeleri işgal etmiştir. İşgal aynı zamanda fiili bir durumun da
yaratılması anlamına geliyordu. Ne var ki; İtalya, Anadolu Türklerinin
işgallere karşı silaha sarılacağını hesaplayamamıştır. Her ne kadar doğrudan İtalyanlara karşı silah kullanılmamışsa da; sıranın bir gün İtalyanlara
da gelmesi kaçınılmazdı. Öte yandan Mustafa Kemal Paşa’nın da belirttiği
gibi, Yunanlılara karşı verilen silahlı mücadelenin başarıya ulaşması İtalyanlar üzerinde de caydırıcı etki yapmıştır. Bunun üzerine İtalya; zorla
gönderilmiş olmaktansa, kendi iradesiyle Anadolu’daki askerlerini geriye
almış olmayı tercih etmiştir.
İtalyanlar, 28 Mart 1919’da işgal ettikleri Antalya’yı tahliye etmeye
Sforza’nın Dışişleri Bakanlığı zamanında karar verdiler. Bu karar, Sforza
tarafından, Londra Konferansı dolayısıyla Roma’da bulunan Ankara Hükümeti’nin Hâriciye Vekili Bekir Sâmi Bey’e iletildiğinde, “Durumun
Ankara Hükümeti tarafından incelendikten sonra cevap verileceği”115 söylendi.
Bu tarihten itibaren yukarıda özetlediğimiz olayların meydana gelmesi
üzerine İtalyanlar Antalya’yı 5 Temmuz 1921 salı günü tahliye ettiler.
Antalya’daki İtalyan askerleri Rodos ve Liguria vapurlarıyla, herhangi bir
olay olmadan ve tören yapılmadan saat 17.00’da limandan ayrıldılar116.
Antalya’yı tahliye eden İtalya, Menderes Bölgesindeki, Söke ve Kuşadası’nda bulunan askerlerinin bırakılmasına karar vermişti. İtalya’yı
böyle davranmaya iten nedenler; kamuoyundan gelebilecek tepkileri önlemek olduğu kadar, Anadolu meselesinin çözümünde de ağırlığını korumaktı. Anadolu’daki İtalyan askerlerinin tamamının geri çekilmesini ilk
olarak Söke’deki Ege İşgal Ordusu Kurmay Başkanı Albay Fusoni, 25
Aralık 1921’de Savaş Bakanlığı’na ve İstanbul’daki elçiliğe yazmıştı.
Menderes Bölgesi’ndeki birliklerin geriye alınması konusu Başbakan
Bonomi, Dışişleri Bakanı Della Torretta ve Savaş Bakanı Gasparatto ara-
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Türk İstiklâl Harbi, C.II, Batı Cephesi, 4.Kısım, s.10.
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sında yapılan görüşmede ele alınmıştır117. Daha sonra, 1 Nisan 1922 günü
Dışişleri Bakanının dâveti üzerine, Menderes Bölgesi’ndeki İtalyan askerlerini geri çekilmesini görüşmek üzere asker ve sivil yetkililerin katıldığı
bir toplantı yapılmıştır. Görüşme sonunda Menderes Bölgesi’nin tahliyesi
iki aşamada gerçekleşmesine karar verilmiştir118. Stefani Ajansı 19 Nisan
günü, Anadolu’daki İtalyan askerlerinin geri çekilmeye başladığını duyurmuştur119. 20 Nisan’da Söke’deki, 24 Nisan’da Kuşadası’ndaki askerler
geri çekilmeye başlanmıştır. Marmaris de 27 Nisan’da boşaltılmaya başlanmış ve tahliye işlemleri ertesi gün de devam etmiştir120. Albay Fusoni
29 Nisan’da Kuşadası’ndan Schanzer’e gönderdiği telgrafta, “Doğu Akdeniz Sefer Kuvveti, Anadolu’da üç yıl kaldıktan sonra bu gece İtalya’ya geri
dönmek üzere demir alıyor”121 diye yazmıştır.
VI-Ticari İlişkiler
İtalya ile İstanbul ve Ankara Hükümetleri arasında sadece diplomatik
ilişki kurulmamıştır. Aynı zamanda ticari ilişkiler de kurulmuştur.Mondros
Ateşkes Antlaşması gereğince Türk ordusunun elindeki malzemenin İtilaf
Devletleri’ne teslim edilmiş olması Anadolu milliyetçilerini zor durumda
bırakmıştı.Bunu aşmak için Bolşevikler’den yardım görmüşler; bir “Satın
alma Komisyonu” kurmuşlardır. İtalya üzerinden Avrupa’ya gönderilen bu
heyet pek çok Avrupa ülkesinde incelemeler yapmışlardır. İtalya ve diğer
ülkelerden aldıkları malzemeyi İtalya limanlarından Antalya, Mersin, Kuşadası gibi limanlara getirmişlerdir.
Satın Alma Komisyonu İtalya’dan savaş uçakları almak için girişimde
bulunmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra ağırlık verilen bu
konuda sonuca ulaşılmış ve 25 adet uçak satın alınması için bir sözleşme
imzalanmış ve bunlardan 9 tanesi vapurla Antalya limanına getirilmiştir.
Büyük Taarruz’dan önce de yine İtalya’dan bol miktarda kasatura, fişek ve
mavzer de satın alınmıştır. Ankara Hükümeti İtalya’dan yalnızca silah,
cephane ve mühimmat satın almamıştır. Ordunun aslî unsuru olan askerlerin elbise, çadır, matara ve sırt çantası gibi ihtiyacını karşılamak için mal117

Pizzigallo, a.g.m., s.60.
ASDMAE-AP, 1919-1930, B.1673-7806.
119 Anna Massala, “Echi della guerra di indipendenza Turca nella stampa italiana,
(1919-1923)”, Atti del simposio di ricerhe e di studi per uno sviluppo scientifico dei
rapporti Italo-Turchi, (Ankara-İstanbul 9-14 Ekim 1980), Milano, Giuffré Ed.1981, s.88.
120 ASDMAE-AP, 1919-1930, B.1673-7806.
121 Pizzigallo, a.g.m., s.79.
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zeme de almıştır. Bu malzemenin dökümü şöyledir: 30 bin takım elbise ve
52 bin çadır, 15 bin ceket ve pantolon, 160 bin fanila ve fanila ceket. 100
bin adetlik matara hakkındaki bir mukavele sonucu bunlardan 42 bini 22
Ocak 1922’de Anadolu’ya gönderilmiştir. Askerler için alınan 25 bin Alman sırt çantası da taarruzdan önce Antalya limanına getirilmiştir. İtalya
ve diğer ülkelerden alınan malzeme İtalya limanlarından Anadolu limanlarına getirilmiştir. Askeri malzemenin cepheye naklinde de İtalyan Catania
şirketinin kamyonları kullanılmıştır122.
İtalya aynı zamanda Osmanlı Devleti ile de ilişkilerine devam etmiştir.
Daha doğrusu; resmi ilişki Osmanlı Hükümeti ile yürütülürken, Anadolu’daki fiili durum da göz ardı edilmemiştir. Bu ilişkiler yumağında İtalya
bakımından Osmanlı Hükümeti, Ankara Hükümeti’nin isteklerini karşılaması ihtimaline karşı alternatif olarak görülmüştür. Üçlü Antlaşma benzeri
bir antlaşmayı Ankara ile imzalayamayınca İtalya, İstanbul’a yönelmiştir.
Osmanlı Hâriciye Nâzırı İzzet Paşa ile İtalya’nın İstanbul Büyükelçisi
Garroni arasında 24 Nisan 1922’de imzalanan bu antlaşmayla İtalyanlara
aşağıdaki imtiyazlar verilmiştir: Ereğli kömür madenlerinin işletilmesi,
Erzurum, Bitlis ve Van bölgelerinde petrol arama ve Karadeniz’e kadar
petrol borusu döşeme ve işletme hakkı; Afyon, Konya, Burdur, Antalya
bölgesinden demiryolu hattı yapımı, Menderes Vâdisinde sulama yapılması için bir projenin hazırlanması123. Bu gizli antlaşma derhal öğrenilmiş ve
Ankara Hükümeti ile birlikte İngiltere’yi de kızdırmıştır.
VII-Türk Zaferi ve İtalyan Kamuoyu
26 Ağustos 1922 günü başlan Türk Büyük Taarruzunu yakından takip
eden İtalyanlar, Türk zaferine de alkış tutmuşlardır. İtalyan basını Anadolu’da Türk ve Yunan orduları arasındaki savaşı yakından tâkip ederek
okuyucularına tarafsız haber vermiştir. Il Messaggero gazetesi 30 Ağustos’ta, “Türklere yenilen Yunanlılar Afyonkarahisar’ı terk ediyorlar” haberiyle, Türk zaferini okuyucularına duyurmuştur. Il Giornale d’Italia gazetesi de 1 Eylül’de Yunan ordularının Türk ordularına yenildiğini ve hızla
122
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Eskişehir’i boşalttığını duyurmuştur124. Uşak’ın Türkler tarafından ele geçirildiğini 5 Eylül’de duyuran Corriere gazetesi ertesi günü “Anadolu’da
Yunan Hezimeti” başlığıyla Türk zaferini bildirmiştir125. Corriere gazetesi
11 Eylül’de birinci sayfasında büyük başlıkla İzmir’in Türkler tarafından
geri alındığını duyurmuştur126. Türk ordularının İzmir’e girdiklerini 12
Eylül’de haber veren il Giornale d’Italia gazetesi, şehirden ayrılmadan
önce Yunan askerlerinin İzmir’in bazı mahallelerini ateşe verdiklerini de
eklemiştir. Bir Amerikalı gazetecinin yazısını kaynak gösteren La Stampa,
İzmir ve Aydın’da kadın ve çocukların câmilere doldurularak yakıldıklarını haber verirken, il Messaggero gazetesine göre de İzmir Yunan askerleri
tarafından yakılmıştır127.
İtalyan basınından bazı gazeteler, Türk zaferinin, aynı zamanda İtalya’nın Anadolu’daki menfaatlerinin de bittiği anlamına geldiğini savunmuşlardır. Özellikle Avanti ve L’Idea Nazionale bu görüşü savunmuşlardır. L’Idea Nazionale’de 14 Eylül’de yer alan yazıda şu gerçekler dile getirilmiştir: “Elveda imtiyaz rüyaları, orduların yorgunluğu, petrol ve maden.
Elveda ticarî tekeller, nüfuz bölgeleri. Artık; Venedik ve Ceneviz’in mirasına konmak hâyâlinden uyanıp Türkiye ile eşit şartlarda anlaşma yapmak
gerekiyor”128.
İktisadî beklentilerden hiçbir zaman vazgeçmemiş olmalarına rağmen
İtalyanlar, Türklerin verdiği bağımsızlık mücadelesinin haklılığına ve başarıya ulaşacağına müttefiklerinden önce inanmışlar ve bunu ifade etmişlerdi. Türk ordusunun zaferi İtalyan kamuoyunda sempati ve haklı olmanın
getirdiği bir övgüyle karşılanmıştır129. İtalyan gazeteci Filipucci
Giustiniani, zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa ile röportaj yapan ilk gazeteci olmak için müracaat ederken,130 başta Benito Mussolini olmak üzere, İtalyan dergilerinde de Türk zaferi hakkında yazılar yayınlanmıştır.
Türk İstiklâl Savaşı’nı, sömürgeciliğe başkaldırı olarak gördüğü ve bağımsızlık mücadelelerinin önlenemeyeceğini anladığı için makalesinin başlığı124 Anna Massala, “İtalya Basınında Mudanya Mütarekesi”, 70. Yılında Mudanya
Mütarekesi ve Uluslararası Sonuçları, Bildiriler, Uludağ Ün. Bas. Bursa 1993, s.85.
125 Massala, “Echi della guerra di indipendenza Turca nella stampa italiana”, s.100.
126 Massala, “Echi della guerra di indipendenza Turca nella stampa italiana”, s.104.
127 Massala, “İtalya Basınında Mudanya Mütarekesi”, s.87-88.
128 Grassi, a.g.e., s.180.
129 P. di Roccolta, Angora e Kemal Pascia, Anonima Romana Ed., Roma 1932, s.67.
130 Bilal N. Şimşir, Atatürk ile Yazışmalar, -I-, (1920-1923), Ankara 1981, s.417.
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na “Yükselen Ay” (La luna crescente)131 diyen Mussolini’ye göre “Türk
zaferiyle, Doğu Akdeniz’de Yunan emperyalizmi çökerken, Yunanlıları
destekleyen İngiltere de İslâm dünyasında prestij kaybetmiştir.” İtalya’da
iktidara adım adım yürümekte olan Mussolini, kazanılan zaferle Türkiye’nin Avrupa’ya yeniden döndüğünü yazmıştır132. Türk zaferinden sevinç
duyan bir kişi de, İtalya’nın Paris büyükelçisi Kont Carlo Sforza olmuştur.
Sforza, il Giornale d’Italia gazetesine 14 Ekim 1922’de verdiği demeçte,
“Baştan beri Türklerle barış politikasını savunduğunu” belirterek, “İtalya’nın Türkiye’’ye karşı âdil bir politikayı savunduğunu Türk halkının
bildiğini, bunun da İtalya’nın Türkiye’deki menfaatleri için büyük bir
avantaj olduğunu” eklemiştir133. “Kemalist zaferle Üçlü Antlaşma’nın
uygulamadan düşmesinden” ötürü, ateşli bir İtalyan milliyetçisi olarak
üzüntü duyan Francesco Coppola, Türk zaferinin anlamını gerçekçi bir
şekilde değerlendirmiştir. Türk ordusunun zaferiyle “Anadolu’da,
panhelenizmle birlikte, Lloyd George’un kişiliğinde 4 yıldır uygulanan
halk avcısı ve inatçı İngiliz Doğu politikasının gürültülü bir şekilde çöktüğünü” 134 yazmıştır.
Sonuç
Türk tarihinin en buhranlı dönemi olan 1919-1922 arasında Avrupalı
devletlerin tutumları Türk milletinin belleğinde derin izler bırakmıştır.
Türkler; bu dönemde verdikleri bağımsızlık savaşına maddi manevi destek
vermiş olan her devlete, her millete karşı şükran ve minnet duyguları beslemiştir. Bu çerçevede İtalyanların özel bir yeri olmuştur. Hem Anadolu’daki İtalyanlar, hem İtalyan kamuoyunun geniş bir kesimi Millî Mücadele hareketinin haklılığına ve başarıya ulaşacağına en önce inanarak buna
göre hareket ederek Türklerin gönlünü kazanmışlardır.
Belirttiğimiz bu tespit söz konusu dönemdeki Türkiye-İtalya ilişkilerinin bir yönünü göstermektedir. İtalyanlar Milli Mücadele’ye destek verirken bilinçli bir tercihte bulunmuştur. Müttefiklerinin düşmanlık politikasının, sert işgal siyasetinin ve İstanbul hükümetleriyle iş birliği yapmasının
131 Benito Mussolini, “La luna crescente”, Gerarchia, -I-, (25 Settembre 1922),
ss.477-79.
132 Mussolini, a.g.m., s.477-78.
133 Grassi, a.g.e., s.176.
134 Francesco Coppola, “La catastrofe orientale”, Politica, -XIII-, (30 Settembre
1922), s.168,183.
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ters teptiğini, tam aksine Türklerin tepkisini artırdığını görmüştür. Müttefiklerinden farklı bir siyaset izleyerek menfaatlerine o şekilde ulaşmayı
planlamıştır. Ne var ki, bu sistemli siyaset Mustafa Kemal Paşa’nın akılcı
stratejisi karşısında başarılı olamamıştır. Milliyetçiler, hiçbir silah atmadan
İtalyan işgal bölgelerini kurtarmanın övüncünü yaşamışlardır. Ancak; dönemin değerlendirmesinin iki ülke liderleri tarafından farklı yapılması
sonraki dönem ilişkilerini derinden etkilemiştir. Lozan sonrası dönemde
Türkiye’yi yönetenler kendilerine en zor dönemlerinde destek veren ve
aralarında herhangi bir ciddi anlaşmazlık olmayan İtalya ile yeni dönemde
dostane ilişkilerin devam edeceğini ummuşlardır. Buna karşılık, “cihangir”liğe soyunan Benito Mussolini liderliğindeki yeni İtalya; yakın geçmişte Anadolu’da istenmemiş olmanın öfkesine yenik düşmüştür. Bu yüzdendir ki; Milli Mücadele döneminde karşı saflarda yer alan Türkiye ile İngiltere ve Fransa’nın ilişkileri zamanla düzelirken söz konusu dönemde aynı
safta yer alan Türkiye ile İtalya’nın ilişkileri, Türkiye’nin bütün çabalarına
rağmen bir türlü istenilen düzeye ulaşmamıştır.

MİLLÎ MÜCADELE’DE TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ
(1919-1921)
Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE*
1583’te İstanbul’a İngiliz büyükelçisi atanmıştır. Osmanlı Devleti’nin
ilk daimi büyükelçisi Yusuf Agah Efendi bu tarihten 210 yıl sonra 1793’te
atanmıştır. İngiliz siyasetinde Osmanlı Devleti’nin hayatiyetini devam
ettirmesi gereği anlayışıyla oluşturulan kanaat 1833’te Osmanlı Devleti ile
Rusya’nın yapmış olduğu 1833 Hünkar İskelesi antlaşması ile değişmeye
başlamıştır. Nihayet 1877-78 Osmanlı-Rus harbi’nin Rusya’nın lehine
sonuçlanmasını müteakip İngiltere mevcut politikasını terk etmiştir. Burada Rusya’nın artık ziyadesiyle güçlenmiş olması ve İngiltere’nin mevcut
politikasıyla Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü koruyamayacağının anlaşılmış olması yatmaktadır. Bu süreçte parçalanmadan kendi lehine sonuçlar
çıkarmaya çalışıldı, Mısır ve Kıbrıs’la başlayan süreçte İngiltere Ermeni
meselesi ile de ilgilenmeye başlamıştır. Birinci Dünya Harbi’nde Osmanlı
Devleti ile farklı tarafta yer alan İngiltere savaştan sonra ise gerek Hindistan yolunun güvenliği; gerekse Osmanlı coğrafyasında bulunan petrolün
öneminin artmasından dolayı bu bölgedeki gelişmelerde başat rolünde
olmuştur.
Bu süreçte İngilizler bölgedeki rakipleri Fransızlarla gizli antlaşmalar
yaparak paylaşımları şekillendirmişler, ayrıca Osmanlı’dan ayırmak istedikleri bölgedeki bir kısım Arap unsura da belli taahhütlerde bulunmuşlardı. Dolayısıyla bu süreç İngiltere’nin bölgeyi tek başına denetlemesini
zorlaştırmıştır.
Milli Mücadele’nin coğrafi ve toplumsal genişlemesinde İzmir’in Mayıs 1919’da Yunanlılarca işgali birinci etken olay olarak değerlendirilirken; Mart 1920’de başta İngiliz askerleri olmak üzere itilaf kuvvetlerin
İstanbul’u işgal etmeleri ve Meclis’i dağıtmaları ise Milli Direnişi tetikleyen ikinci hadise olarak değerlendirilebilir.
*
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Belirtilen dönemde Milli Mücadele’nin Dış politikası üç ana dönemde
değerlendirilebilir. Hazırlık ve Kongreler dönemi, TBMM’nin açılışı yılı,
1921 ise muharebeler ve siyasi sonuçları dönemi olarak belirtilebilir.
1920 yılı ile ilgili olarak hazırlana Yunanistan ve Türkiye raporlarında
“Yunanistan’da İngiltere’nin prestiji ve popülaritesi 1917’den itibaren
diğer milletlere göre çok fazladır”1.
Ankara yönetiminin en fazla düşmanlığın İngiltere ve Yunanistan’a olduğu belirtilmiş Fransa’ya olan düşmanlığın İngiltere’ye olana yakın olduğu ancak daha düşük olduğu vurgulanıyor. İtalya’nın ise Milliyetçilere
karşı oldukça hayırhah davrandığını bu yüzden Ankara hükümeti tarafından dost olarak değerlendirildiği şeklindeki analizler dikkat çekmektedir2.
Aynı yıl gelişen hadiseler, Anadolu harekatı ve Mustafa Kemal’in durumu ile ilgili İngiliz İstihbarat raporlarında detaylı bilgiler mevcuttur.
1920 yılının sonlarına (Ekim) doğru Mustafa Kemal’in durumunun bir
hayli zayıfladığı Sovyetlerin Enver beyi desteklediği Mustafa Kemal’in
Bolşevik ilkelerine esasen karşı olduğu ve bu duygusunu da ustalıkla gizlediği şeklinde bir değerlendirme bulunmaktadır. Aynı raporda Mustafa
Kemal’in yerini alabilecek en uygun adayın da Kazım Karabekir olacağı
belirtilmiştir3. Bolşeviklerle olan ilişkilerinde Milliyetçilerin aslında Bolşevik taraftarı olamadıkları ancak onlarla ilişkileri belli bir düzeyde tutmayı yeğledikleri de raporlarda görülmektedir. Bu çerçevede Milliyetçilerin
silah ve mühimmat temin kaynakları da özellikle İtalya merkezli ve Fransa’nın desteği şeklinde bilgiler de merkeze bildirilmiştir4.
Bütün bu süreçte Mustafa Kemal Paşa devamlı olarak İngiltere ile ilişkilerde ihtiyatlı davranmayı tercih etmiş, bazı kişiler veya basın aracılığı
ve nihayet Misak-ı Milli ile İngiltere ve diğer itilaf devletlerine Ankara’nın
görüş ve taleplerini açıkça bildirmiştir.
1921 den itibaren İngiltere’nin Türkiye’ye karşı politikasında bir yumuşama süreci başlamıştır. Bunun nedenleri ise iki boyutla izah edilebilir.
1
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Birincisi İngiltere’nin kendi içerisinden gelen tepkiler, ikincisi ise merkezi
Ankara olan Milli hareketin giderek güçlenmesiydi. Bir diğer faktör Doğudaki başarılar sonucunda Aralık 1920 de yapılan Gümrü antlaşması ve
onun oluşturduğu atmosfer nihayet Ocak 1921 de gerçekleşen Birinci İnönü Muharebesinin Milli Mücadelecilerin muvafakatiyle sonuçlanmasıdır ki
artık Yunanistan üzerinden Anadolu’da bir netice alınamayacağının belirtisi olmuştur.
Sakarya savaşının en önemli siyasi sonucu Fransa ile 20 Ekim 1921 de
yapılan Ankara İtilafnamesi olmuştur. Zira Avrupa’da Almanya ile olan
ilişkilerinde İngiltere’den yeterli desteği göremeyen ve Anadolu harekatının da geldiği vaziyeti değerlendiren Fransa kendi çözümünü üretmeye
gitmiş ve Mustafa Kemal Paşa ile de uzun süredir görüşmekte olan (9 Haziran 1921) Fransız temsilcisi senato dış ilişkiler komisyonu başkanı Henri
Franklin-Bouillon Yusuf Kemal beyle antlaşma imzalamıştır. Gerek kamuoyu baskıları gerekse içinde bulundukları mali şartlardan dolayı İngiltere ve Fransa doğrudan savaşa girebilecek durumda değillerdi.
Türk Fransız Antlaşması İngiltere’de şaşkınlıkla karşılanmışsa da İngilizlerde yumuşama işaretlerini hızlandırmıştır. İtalyanların Antalya’dan
ayrılmasıyla müttefikler arasındaki anlaşmazlıklar iyice belirginleşmişken
Fransa’nın da Ankara ile müstakil antlaşma yapması İngilizleri tamamen
yalnızlaştırmıştı. Bir başka ifade ile Fransa Ankara’nın işini önemli ölçüde
kolaylaştırmıştır.
1921 yılı sürecin Türkler lehine döndüğü yıldır. İstanbul işgal edilince
burada diğer itilaf devletlerinde olduğu gibi İtalya’nın da bir yüksek komiseri mevcuttu. Uzun bir müddetle bu görevi Ankara’ya da sempati besleyen Kont Sforza yürütmüştü. Milli Mücadele henüz başlamamışken Sforza
İstanbul’da Mustafa kemal Paşa ile görüşmüştü. Kont Sforza’nın 1920 de
İtalya Dışişleri bakanı olması Milli Mücadeleciler için pozitif etkiler yapmış nitekim Londra konferansına Türk heyetinin çağrılmasına Sforza aracılık etmiştir. Bu bağlamda Türk heyeti Antalya’dan bir İtalyan gemisiyle
Roma’ya oradan da İtalya’nın resmi davetiyle Londra’ya gitmiştir. Mustafa Kemal Paşa Ankara Hükümeti’nin ilk içişleri bakanı olan Cami Bey’i
Roma’ya temsilci olarak göndermiştir. Burada gazeteci kimliğinde faaliyet
gösteren Cami bey bir yandan silah alımı konusunda faaliyetlerde bulunurken diğer yandan Milli Mücadele’nin dış kamuoyuna anlatılmasında
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önemli faaliyetlerde bulunmuştur5. Dolayısıyla Roma Milli Mücadele açısından batıya açılımın ve batılı ülkelerle bağlantıların kurulduğu bir geçiş
üssü olmuştur.
27 Şubat-12 Mart 1921 tarihlerinde yapılan Londra konferansı da itilaf
bloğu açısından istenilen neticeyi vermemişti. Zira itilaf bloğunun bu Konferanstan iki somut beklentisi vardı. Sevr’i küçük çaplı da olsa değiştirerek
Türklere kabul ettirmek ve Milli Mücadelecileri etkisizleştirmekti. Ancak
konferansta umulanın aksine İstanbul ve Ankara hükümetleri arasında
ihtilafın çıkmayışı, buna karşı Milli Mücadelecilerin esas temsilci olarak
muhatap olması durumu itilaf devletleri arasındaki ayrışmaları tetiklemiştir. Konferansın ikinci kısmında ise Ankara hükümetini temsil eden Hariciye Vekili Bekir Sami Bey’in yapmış olduğu görüşmeler, anlaşma taslakları da Ankara hükümetinin muhataplığını ve tanınmasını pekiştirmiştir6.
İngilizler Londra konferansı sırasında İtalyan ve Fransız delegelerin Bekir
Sami bey heyetiyle yaptığı gizli görüşmeleri raporlarına yansıtmışlar ve
yapılan görüşmeleri dikkat ve titizlikle takip etmişlerdir7.
Bekir Sami Bey’in taslağının eşitliğe aykırı ve Milli Mücadele ve Misak-ı Milli ile tam örtüşmediği için Ankara’da kabul görmemesi ve Mustafa Kemal Paşa tarafından bizzat Bekir Sami Bey’in istifasının istenilmiş
olması ve yerine Sovyetlerle yapılan Moskova Antlaşmasının mimarı sayılan Yusuf Kemal bey’in Hariciye nazırı olarak görevlendirilmesi de Milli
Mücadelecilerin dış ilişkilerdeki çizgisini ve beklentilerini göstermesi açısından önemlidir.
Bekir Sami Bey’in 12 Mart 1921 de İtalyanlarla yaptığı antlaşmaya göre İtalyanlara ekonomik olarak bazı ayrıcalıkların verildiği anlaşılmaktadır.
Buradan da Milli Mücadelecilerin esas olarak kapitülasyonlara tam karşı
olmakla birlikte bu sıkıntılı geçiş sürecinde taktiksel olarak ayrıcalıklara
sıcak baktıkları anlaşılmaktadır. Aynı anlayışla Fransızlarla yapılan antlaşmada Fransızlar lehine ayrıcalıkların verilmiş olması ve Chester Projesi
ile Amerikalılara verilen ayrıcalıklar da yine aynı siyaset çerçevesinde
mütalaa edilmelidir. Batıya karşı batı ve batıya karşı Sovyetler seçenekle5

Baskın Oran (ed), Türk Dış Politikası, C. 1, İletişim, İstanbul 2001, s. 152
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ATAM Ankara 1990, s. 26
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rini değerlendirilmiştir. Bu imtiyazların gerçek amacı Fransa ve İtalya’yı
İngiltere’den koparmak; ABD’yi her üçünden ayırmak ve böylece batı
kampını bölmekti. Türkiye’nin Sovyetler karşı olan siyaseti “Komünizme
hayır Sovyetler’e evet” şeklinde özetlenebilir. 16 Mart 1921’de Moskova
antlaşması imzalandı aynı gün İngiltere Sovyetlerle ticaret antlaşması imzaladı ve 14 Nisan günü Yunanistan’a tarafsızlığını bildirdi ve bu ülkeye
silah satışını yasakladı8.
Londra’da müttefikler arasındaki görüş ayrılıkları belirli bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştı. İtalya ve Fransa, İngiltere ve bu devlet tarafından
vasıta olarak kullanılan Yunanistan’ı desteklemiyorlardı. Diğer taraftan
İngiltere’nin Ankara hükümeti ile Sovyet hükümeti arasında Moskova’da
cereyan etmekte olan görüşmelerin başarısız sonuçlanması için sarf ettiği
gayretlerde bir sonuç vermemiştir9.
18-19 Haziran 1921 de Paris’i ziyaret eden Curzon konuşmasında “İngiliz esirlerin bırakılması ile ilgili olarak Türklerle ilişkilerimiz kötüleşti”
şeklindeki ifadesiyle durumdan memnun olmadığını vurgulamıştır10.
İngiliz istihbarat raporlarında çok fazla detayın olması dikkat çekerken
tarafgirlik ifadelerine de rastlanmaktadır. Bu bağlamda 29 Ağustos 1921
tarihli ve Savaş Bakanlığınca Kabineye sunulan raporda 1921 “Yunan
askerlerinin morallerinin iyi olduğu ve fevkalade tahammülkar olduğu
belirtilirken. Yunan karargahındaki İngiliz askeri temsilcisine göre Türk
askerinin moralinin çok düşük olduğu” belirtilmektedir. Aynı raporda
“Milli hükümetin Ankara’dan Kayseri’ye taşındığı kalanlarında gerektiğinde gitmeye hazır olduğu belirtilmiş. Ayrıca rapora göre Milliyetçilerin
kararı etkileyecek bir savaştan kaçındıkları izlenimi edindikleri” vurgulanmıştır11.
Mustafa kemal Paşa’nın Bekir Sami Bey’in yaptığı antlaşmayı tatminkar bulmayıp tüm Türk esirlerin bırakılması talebi pozitif şekilde neticelenmiştir. Karşılıklı Esir değişimi meselesi Ankara antlaşmasından son
derece rahatsız olan İngiltere’de barış antlaşması yapılabilmesi için Anka8
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ra’nın Yunanların Anadolu’yu tamamen boşaltmadan onlarla görüşme
yapılmaması yönündeki daha önceden alınan bilginin teyit edildiği, 21
Kasımda meclisteki toplantıda Mustafa Kemal’in “ Türkler yasal olarak
başka bir ulusa ait olan bir şeyi dilemiyorlar; ama Türk ulusunun kesin
hakları sağlanmadıkça barıştan söz edilemez” şeklindeki beyanatını aktarıyordu12.
Yaklaşık iki ay sonra Mustafa Kemal 28 Ocak 1922 günkü meclis’in
gizli oturumunda “Avrupa yönetimleri çarpışmaların yeniden başlamasını
önlemeyi diliyorlarsa işe karışarak Yunanlıları hiçbir koşul olmadan ülkeyi
boşaltmaya zorlamalıdırlar. Görünüşte Yunanistan hala İngiltere’den koruyuculuk görüyor ve sorun ancak silah gücüyle çözümlenebilir; ama olanaklı ise sorunun diplomasi yoluyla çözümlemeyi kabule hazırız.”13 şeklindeki
beyanıyla da Mustafa Kemal “İstiklal-i Tam” anlayışını birkez daha vurgulamıştır. Esir değişimi meselesi İngilizleri hem endişelendirmiş hem de
uzunca bir süre meşgul etmiştir14.
Sömürgeler Bakanı Winston S. Churchill tarafından kabineye sunulan
raporda Fransızların Ürdün ve Irak’ta İngilizlerin prestijini sarsacak ittifak
anlayışına uymayan tutum ve davranış sergiledikleri belirtilmekle birlikte
Fransızların Türklerle olan diyalogları ve imzaladıkları Ankara Protokolü
ile Türklere silah desteği sağladıkları ve bu yapılanların İngiliz menfaatlerine aykırı olduğunu vurgulamıştır.
Daha önceki raporlarda (11.7.21) Yunan ordusunun desteksiz ve tek
başına başarı sağlayacağı umulurken artık İngiliz Genelkurmayı Yunanların Milliyetçi Türkleri yenemeyecekleri kanaatini taşımaktadırlar ve işi
daha fazla riske sokmadan Mustafa Kemal’le barış görüşmelerine başlamayı önermektedirler. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın içeride de son derece güçlendiği özellikle vurgulanmıştır15. Kabine tutanaklarında da mevcut gidişatın kendi menfaatlerine uygun gitmediği somut olarak belirtilmektedir. “Son üç ayda Türk-Yunan ihtilafı ile direkt bir şey yapmadıklarını eğer böyle devam ederlerse Mezopotamya’da kendilerini sıkıntıya
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sokacak bir durumla karşılaşacakları mutlaktı. O yüzden iki taraf için de
makul olabilecek öneriler sunmalıyız”16.
14 Ekim 1921 tarihli bir başka raporda ise İtalyan ve Fransızların
Türklere yakın pozisyonda bulunması buna karşı İngilizlerin karşı şekilde
bulunmasının İslam Dünyasında İngilizlere karşı negatif bir tepki uyandırdığı bu yüzde İngiliz hükümetinin imajı restore etmek için Türkiye’ye
karşı tutumunu gözden geçirmesi tavsiye edilmektedir17.
İngiliz basınında da Ankara antlaşması ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 20 Ekim tarihli Manchester Guardian gazetesinde Ankara’da
anlaşmaya varıldığı biraz sürpriz bir şekilde ifade edilmektedir18.
İngiliz Sömürgeler Bakanlığınca Kabineye Fransızların Ankara ile
yaptığı antlaşma ile ilgili geniş bir değerlendirme raporu sunulmuştur.
Burada “Fransız hükümetinin kabahati olduğu, en diplomatik ifadeyle
dostça olamayan bir antlaşma olduğu bununla sadece Türkiye’deki Fransız
menfaatleri güvence altına alınmamış aynı zamanda nerede olursa İngilizlere bedel ödetecektir. Zira Fransızlar bizim de Yunanlılarla birlikte Fransa
karşıtı bir antlaşma yaptığımız inanıyorlar. Fransızlar Kral Faysaldan da
rahatsızlar. Bütün bu gelişmeler bizim için son derece ciddidir.”19 şeklindeki değerlendirme İngilizlerin bakışını yansıtmaktadır. Beş gün sonra
yapılan bir başka kabine toplantısında Curzon’da Fransızların manevrasını
eleştirmiştir20.
22 Kasım 1921 tarihli “Ulusçu ordunun İstanbul ve Batı Avrupa’dan
Sağladığı Yardım “ 22 Aralık 1921 tarihli “Ulusçu Ordunun Rusya’dan
sağladığı maddi ve mali yardım” başlıklı uzunca raporlarda her türlü detay
verilmekte bu bağlamda İtalyan ve Fransızların tutumu eleştirilmektedir.
Aynı zamanda Rusya’nın maddi ve silah yardımının da Ulusçuların batıdaki başarılarını etkilediği vurgulanmaktadır. 20 Ekim 1921 den 1 Şubat
1922’ye kadar olan dönemde Fransızlar tarafından Ankara yönetimine
yapılan askeri yardımlar detaylı bir şekilde rapor edilerek Londra’ya ulaştı16
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rılmıştır. Raporda “ Franklin-Bouillon (Ankara) Antlaşmasından sonra
Fransız işgalindeki bölgelerden Anadolu’ya ulusçu ajanlarca çok miktarda
savaş gereci gönderilmiştir. Bu ajanlara, İstanbul’daki Fransız yetkilileri
yardımcı olmuştur”21 .
Sonuç olarak Milli mücadeleciler İtilaf devletleri arasındaki ihtilaflardan azami derece faydalanmışlar ve onlarla ayrı ayrı temaslar kurarak onları etkisizleştirmişlerdir. Bunları yaparken onlara bazı küçük taahhütler
verilmişse de bunlar zaruretin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir zira
bu ilişkilerde Misak-ı Milli ve İstiklal-i Tam anlayışı esas alınmıştır. Bu
bağlamda Milli Mücadelecilerin siyaseti “Batıya karşı Batı” ve “Batıya
karşı Sovyetler” şeklinde formüle edilebilir. İngiliz siyasetinde ise pek çok
bilgiye rağmen ancak 1921 yılının sonlarına doğru Yunanlıların Türklere
karşı başarılı olamayacağı düşüncesi somutlaşmıştır. Burada Lloyd
George’nin Yunanlılar lehine olan ısrarcı tutumunda da etkisi olmuştur.
İngilizler kendi belgelerinde rakamlarla belirttikleri üzere Yunan ekonomisinin zayıflığı ve askeri yetersizliğini kendilerinin verecekleri destekle
ortadan kalkacağını düşünmüşlerdi. Bu hesapları tutmadığı gibi Türkİtalyan yakınlaşmasını da dolaylı destek vermiş oldular. İtalya ve Fransa’nın Milli Mücadelecilerle ilgili tutumları İngilizlerce son derece menfi
karşılanmışsa da onlara karşı tutumlarını değiştirmeye yönelik herhangi
somut bir manevraya da girişememişlerdir. Milli Mücadelecilerin Tam
İstiklal ana ekseni etrafındaki stratejileri ile Milli Mücadelenin Dış Politikasında istenilen pozitif neticeye ulaşılmıştır.
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KEMALİSTLERİN DOĞU POLİTİKASI
(1919-1922)
Prof.Dr. Ahmet ÖZGİRAY*
A. Türkiye-Sovyet Rusya İlişkileri:
1919 yılında Ankara, mali, iktisadi ve askeri yardıma çok muhtaçtı.
Ancak bu da Doğu’dan gelebilirdi. Ankara, 1919’da Kafkasya’da Bolşeviklerle temas amacıyla Dr. Fuad Sabit, Osmanlı eski mebuslarından Yakup Bey, Karakol Cemiyeti üyelerinden Yusuf Ziya ile Baha Sabit’i Moskova’ya yolladı. Bunlar Rusya’daki devrimci proletarya ile Türkiye’deki
milliyetçi akım arasında köprü kurmaya çalışacaklardı1. Bu arada Sovyet
Rusya Dışişleri Komiseri Çiçerin, Türkiye’nin işçi ve köylülerine hitaben
13 Eylül’de bir konuşma yaparak, Avrupalı vurguncuları dışarı atmak ve
Türkiye’de işçi ve köylüler üzerinde mutluluk kuran emperyalistleri yok
etmek için güç birliğine davet ediyor ve kardeşçe el uzatıyordu2. Fakat bu
yakınlaşmayı Kazım Karabekir Paşa ve I. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar
Paşa tehlikeli buluyorlardı. Zira Bolşeviklerin gücü henüz belli değildi.
Bolşeviklerle ilişki kurulmasına olumsuz bakılmasına karşın Kazım Karabekir Paşa, 11 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği gizli
telyazısı ile Bolşeviklerle bir an önce fiilen ilişki kurulması gerektiğini
belirtmişti.
Anadolu’daki gelişmeler biraz daha değişikti. 1920 yılında Mustafa
Kemal Paşa tarafından Maliye Vekili Hakkı Behiç ve tanınmış arkadaşlarına Yeşil Ordu adıyla bir komünist partisi kurduruldu3. Bu yeni partinin
amacı Bolşevizm’i İslam örf ve adetleriyle birleştirerek Sovyet-Türk yakınlaşmasını sağlamaktı. Bu partinin içerisinde Stalin’in himayesinde bulunan Şerif Manatof da vardı. Kendisi Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Tür* Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
1
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Princeton University 1953, s. 60.
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kiye’deki temsilcisiydi. I. Dünya Savaşı’ndan önce İstanbul’da bulunmuştu
ve gayet güzel Türkçe konuşuyordu. Lenin’in Marksizm’den başka bir
doktrin geliştirdiğini ve Türk liderlerin Sovyet sistemini kabul etmeleri
gerektiğini açıkça söylüyorlardı4. Manatof’un faaliyetlerini kolaylaştırmak
için ilk gayri resmi Sovyet Delegesi Verbof, 1920 yılının yaz başında Ankara’ya geldi. Eğitimi olmayan ve bir demirci olan Verbof, tercüman Neşir
Vanak ile birlikte bu doktrini geliştirmek için esnaf arasında faaliyet gösteriyordu5.
Sovyet Rusya ile ilk resmi temas, Upmal Angorski başkanlığındaki
diplomatik heyetin 4 Ekim 1920’de Ankara’ya gelmesi ile başladı. Erzurum’da Kazım Karabekir ile görüşüp, Türk Komünist Partisi’nin meşru bir
hale sokulması için çalışacağını belirtmiş ve para yardımı yapmıştı6. Mustafa Kemal Paşa, komünist faaliyet ve propagandasının kontrolden çıkmasına rağmen Moskova’yı gücendirmek istemedi. Bütün faaliyetleri kontrol
etmek için resmi bir Türkiye Komünist Fırkası kurdurarak en yakın arkadaşlarını bu fırkaya kayıt ettirdi. Bu kişiler Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut
Esat (Bozkurt), Yunus Nadi, Kılıç Ali, Hakkı Behiç ve Refik Koraltan idi7.
Ankara kendi güvenliği için Şerif Manatof’u tevkif etti ve yurt dışına
sürdü. Ziynetullah Nevşirvan ile Nazım Hikmet, komünist propagandayı
Türkiye’de sürdürmek için Bakü’de Kasım 1920’de Türk Halk İştirakiyun
Fırkası’nı kurdular8. T.B.M.M Hükümeti kurulduktan sonra Sovyetlerle
yapılan ikinci temas, 11 Mayıs 1920’de başkanlığını Bekir Sami Bey’in
yaptığı bir heyet üzerinden gerçekleşti. Heyette ayrıca Yusuf Kemal Bey,
Osman Bey, Dr. İbrahim Tali ve Kurmay Yarbay Seyfi Bey de yer almaktaydı. 28 Ağustos’ta Bekir Sami Bey’i kabul eden Çiçerin, Van , Bitlis ve
Muş’un Ermenistan’a verilmesi halinde Türkiye’nin Sovyetlerden dostluk
ve yardım göreceğini söylemiş, bu ifadeler Türk heyeti tarafından üzüntüyle karşılanmıştı9.
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Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925, Ankara 1967, s. 74-83.
Fethi Tevetoğlu, Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler, Ankara 1967, s.
187-188.
6
Harris, a.g.e., s. 79-81.
7
Kemal H. Karpat, Turkey’s Politics, Princeton University 1959, s. 353-355.
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Harris, a.g.e., s. 87.
9
Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu’da (1919-1929), Ankara 1959, s. 64-65.
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Ankara’ya gelmekte olan Mudu-Medivani Moskova’ya elçi olarak
gönderilen Ali Fuat Paşa ile Kars’ta karşılaşmıştı. Medivani’nin yanında
Türk Komünist lider Mustafa Suphi de vardı. Medivani, Mustafa Kemal
Paşa ile görüşmemiştir. Yarım bırakılan Türk-Sovyet ilişkilerini yeniden
başlatmak üzere 19 Şubat 1921’de Yusuf Kemal Bey’in başkanlığındaki
heyet Moskova’ya ulaşmıştı. Bu heyette Rıza Nur ve Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Bey bulunmaktaydı. Heyet üyeleri Çiçerin ve yardımcısı olan
Ermeni kökenli Karahan ile görüştü.
Fakat 1917’den itibaren başlayan Rusya’daki kolektivizm Rus halkını
çok perişan etmişti. 1921’de hüküm sürmüş olan kuraklık, ülkeyi fena
halde sarsmıştı. Bunu da Lenin şöyle itiraf etmişti: “Bizde köylülerin elindeki fazla malları almakla yetinmemişler hatta köylülerin yiyeceklerine de
el koyarak onları aç bırakmışlardır. Bunu da ordunun savaş masraflarını
karşılamak ve emekçileri beslemek için yapmışlardı. Köylülerden malları
ya haraç olarak ya da kâğıt para ile almışlardı”10. Ekonomi ve maliye iflas
etmişti. Kendileri başka ülkelere muhtaçtı. Nitekim 1921’de Buhara hazinesi Sovyetler tarafından müsadere edilerek Moskova’ya gönderilirken,
bunun mühim bir kısmı da genç Buhara Hükümeti tarafından o zaman
ihtiyaç içinde olan T.B.M.M. Hükümeti’ne gönderildi11.
İki ülke arasındaki en büyük gerilim bugün de olduğu gibi Kafkasya
idi. Fakat iki taraf da birbirlerinin çıkarlarına zarar vermeden yollarına
devam ederek, Batı emperyalizmine karşı düşman olma noktasında birleştiler. Yalnız Moskova, Ankara’dan Gümrü’nün boşaltılmasını istiyordu.
Fakat Ankara bunu kabul etmedi. İki taraf arasında Gürcistan ve bilhassa
Batum üzerinde uyuşmazlık baş gösterebilirdi. Mustafa Kemal Paşa ise
Gürcistan’a yardımdan ziyade Ankara ile Moskova arasında güç dengesi
oluşturmak istiyordu. Bu arada Sovyetler, Ağrı dağından Hazar kıyılarına,
oradan Batum ve hinterlandına kadar olan bölgede, Türklerin kontrolü
altında bir Müslüman bloğu oluşturulmasına izin vermekteydi. Diğer yandan Ankara, Sovyet prensiplerinin Anadolu’da yayılmasından çekiniyordu12.

10

David Thomson, Europe Since Napoleon, London 1967, s. 586-587.
Zeki Velidi Togan, Hatırâlar, İstanbul 1969, s. 363.
12
PRO F. O. 371/ES 233/1/44, Annual Report, 1921, H. Rumbold’tan Curzon’a, İstanbul 4 Mayıs 1921, s. 5, 18-19.
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Görüldüğü üzere 1921 yılında Ankara-Moskova ilişkilerini değerlendirmek oldukça komplike bir durumdu. Ankara, Sovyet Rusya’yı para,
silah ve ekipman yardımı için zorlamaktaydı. Bunun karşılığında Sovyetler
bir şeyler talep ederse, bu istekleri en aza indirmek gayreti içersindeydi.
Ankara, 1917 Ekim Devrimi sonrasında Sovyet dış politikasının Çarlık
Rusya’nın yürüttüğü dış politikadan çok az bir farklılık gösterdiğinin farkındaydı. Bu arada Kafkas Devletleri geçici bağımsızlıklarını yaşamaktaydı. Bu Kafkas Devletleri aynen 1914 öncesi Rus Çar Naibi’nin buralarda
uyguladığı politikaların etkisi altındaydı. Ruslara uygun olan bulanık suda
balık tutma politikası buralarda geçerliliğini korumaktaydı. Çünkü İtilaf
Devletleri bu toprakları kendi aralarında bölüşebilirlerdi. Anadolu’daki
savaşın uzaması Mustafa Kemal Paşa’yı günden güne Rusya’ya bağlıyordu. Bu sıralarda herkesin kafasındaki soru, Mustafa Kemal Paşa’nın kendisini Rus pençesinden ne zaman kurtaracağıydı. Ankara’nın tutumu Rusya’nın bugün dost, yarın düşman olabileceğine göre şekillenmekteydi13.
Bu arada, Sovyetler Birliği’nin Türkiye Büyükelçisi olarak 2 Mayıs
1921’de atanan Natroremus, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüştü. Fakat bu
şahsın Enver Paşa ve arkadaşları ile olan ilişkilerine kızan T.B.M.M, Moskova’dan bu elçinin geri çağrılmasını istemişti. 13 Aralık 1921’de de
Trotsky’nin yerine Harbiye Vekili olarak atanan Michael Frunze’nin bulunduğu kalabalık bir Ukrayna Heyeti Ankara’ya gelmiş, 53 gün kaldıktan
sonra geri dönmüştü. Bu heyet, İtilaf Devletleri’nden ele geçen askeri malzemenin Türkiye’ye gönderilmesini sağlamıştı. Moskova, Ankara tarafından istenmeyen büyükelçinin yerine, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için İ. Aralov’u yeni büyükelçi olarak atadı. 1922 yılının ilk yarısında
Aralov’un Ankara’daki nüfuzu oldukça genişlemişti. 1922 yılı ilkbaharının
sonlarına doğru Cenova Konferansı’nın dağılması, büyük bir kabiliyete
sahip olan Aralov’un Ankara’daki faaliyetlerine büyük bir katkı sağladı.
Bu günlerde Rusya ile Türkiye arasında bir müşterek saldırı ve müdafaa
antlaşmasının yapılacağına ve Türkiye’nin Rus-Alman yörüngesine gireceğine yönelik şayialar çıkmıştı14. Buna karşın Ankara, Rusya ile ilişkilerinde bağımsız hareket etmekten asla vazgeçmedi. İki ülke arasında yaşanan sürtüşme eksik olmadı. Kafkaslarda Müslüman politikası, Anadolu’da
13

PRO F. O. 371/ES 233/1/44, Annual Report, 1921, H. Rumbold’tan Curzon’a, İstanbul 1922, s. 23.
14
Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Ankara 1964, s. 384-387.
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da Komünist politikası devamlı vardı. Bu bağlamda iki ülke de birbirlerine
yönelik faaliyetlerine gücenmemişti. Her ne kadar Aralov, komünizm propagandası yapan Yeni Dünya’nın yayınlanmasını bir süreliğine sağlasa da
Ankara, bu gazetenin yayın hayatına nihai olarak son vermişti. Ankara
Sovyetler Birliği’nin, Moskova’da Türkiye’nin, Trans-Kafkasya hududunda yer alan ordularının faaliyetlerini sürekli olarak gözlemlemekteydi.
Mayıs ayında Sovyet ajanları Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ni
işgal ettiler ve buradaki şifreleri ele geçirdiler. Hatta Büyükelçiliğin bazı
görevlilerini tevkif ettiler. Bunun üzerine Ali Fuad Paşa Ankara’ya geri
çağırıldı. Eylül ayına kadar Türkiye’nin Rusya’daki çıkarlarını korumak
için Rıza Nur Bey görevlendirildi. Bu özel görevde bulunmak Rıza Nur
Bey için büyük bir şanstı.
Batı’dan gelebilecek belirsiz yardımlar karşısında Ankara, Moskova ile
sürdürülen ittifakı tehlikeye atmaya isteksizdi. Elçilik olayı da Aralov’un
üzüntülerini ifade etmesi üzerine kapandı15.
Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri maliye konusu, Türk reformcularının umutlarını tüketen, en zekice planlarını bozan bir umutsuzluk batağı idi. İki temel amaca bir türlü erişilemedi. Bunlar borçları ödemeyi mümkün kılan bir hazine ve istikrarlı bir paranın bulunmayışıydı.
Bunlar olmayınca da hükümet işleyişi ihmal edilmiş ve bozulmuştu.
Bu geçmişten gelen nedenlerin yönlendirmesiyle Ankara, arzu etmese
de Bolşeviklere yöneldi. İtilaf Devletleri’ne zarar verecek ve onlara düşman olan her devletle işbirliği yapmak istiyordu. İlk yıllarda Bolşevikler
kendilerini Ankara ile detaylı bir antlaşma ile bağlamak niyetinde değillerdi. Çünkü Mustafa Kemal Paşa’nın başarısından şüphe duyuyorlardı. Yine
de Türkiye Sovyetlerle 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması’nı yaparak
diplomatik bir başarı kazandı. Ancak, bu antlaşmanın maddeleri yakından
tahkik edilecek olursa, bu maddelerin genel olarak negatif ve dikkate şayan
bir müphemiyet yansıttığı görülecektir. 15. madde ile ekonomik, finansal
ve diğer sorunları sonraki aylarda düzenlenecekti16. Antlaşmanın en önemli
ve ince maddesi, Bolşevik doktrininin Türkiye’de yayılmasını önlemeyi
15

PRO F. O. 371/E 109371/44, Turkey, Annual Report, 1922, Henderson’dan
Curzon’a, İstanbul 7 Kasım 1923, s. 26.
16
İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), Cilt: I, Ankara
1983, s. 33-36.
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öngörmekteydi. Bolşevik Rusya’da da Türk milli hareketinin yayılması
engellenmekteydi17. Antlaşma ile Türkiye, Doğu sınırını bir ölçü de olsa
garanti altına aldı. Ankara 13 Ekim 1921’de Azerbaycan, Gürcistan ve
Ermenistan ile Kars Antlaşması’nı yaparak, Doğu sınırını tam anlamıyla
garanti altına aldı. Sonraki yıllarda Ermenistan bu antlaşmayı kabul ettiğini
inkâr etti. Fakat bunun yerine ne yapabilirdi sorusuna cevap verememektedir18.
B. Türk-Ermeni İlişkileri:
1920 yılının yaz ve sonbahar ayları Ankara için meşum aylardı. Yunanlılar Türkiye’nin batı bölgelerini işgal etmişlerdi. Fransızlar Kilikya’nın tamamını, Antalya’nın da bir bölümünü ele geçirmişlerdi. Padişahın
hilafet ordusu milli direnişe zarar vermek için Gebze taraflarında elinden
geleni yapmaktaydı. Sadece sonbaharda Doğu’da Ermeniler mağlup edilebilmişti. Bu mağlubiyete uzanan süreç şu şekilde gelişmişti.
Haziran 1920’de Ermeniler Doğu Anadolu’da ilerlemeye başladılar.
Türkiye elindeki bütün askerleri seferber etti ve Ermenilere ilerlemeyi
durdurmaları yönünde ültimatom verdi. Ancak bu ültimatom reddedildi.
Ermeni ilerlemesi Oltu’ya kadar ulaştı. Ermeniler Kars ve Sarıkamış üzerinde yönetim oluşturdular. Ermeniler böyle yapmakla geniş çaplı Amerikan sempatisini kazanacaklarını umuyorlardı. Amaçları da Amerikan mandası altında bağımsız bir Ermenistan devleti kurmaktı. Amerika haklı olarak Ermenistan’a yardımın boş ve kazançsız olduğunu düşünerek Ermenistan’ı kendi haline bıraktı. Taşnakların yönetimindeki Ermenistan, toprak
kazançlarını koruyacak güçten mahrumdu. Eylül sonunda Türkler Sarıkamış’ı geri aldılar. Bir ay sonra karşı saldırıya geçerek ilerlediler ve 7 Kasım’da Gümrü’yü alarak Ermenilere barış şartlarını dikte ettirdiler. Böylece Ankara, ilk siyasi antlaşmasını yabancı bir güçle yaparak prestij kazandı. Ermeniler İtilaf destekli saldırıları ile Batı’ya doğru genişleme rüyalarını gerçekleştiremediler. Kars ve civarını 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
sonucunda kaybeden Türkiye, bu kıymetli topraklarına yeniden kavuştu.
Artık Ermeniler Doğu sınırında tehdit olmaktan çıktılar. Bunun üzerine

17
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Turkey, Translated into English by Kenneth Benton, Leipzig 1938, s. 235.
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daha rahat hareket alanı bulan Türk kuvvetleri,19 Türkiye topraklarında
faaliyet gösteren Gürcü milisler üzerine harekâtta bulunarak Doğu Anadolu’daki hâkimiyeti tam anlamıyla sağladı.
C. Türkiye-Afganistan İlişkileri:
10 Ocak 1921’de I. İnönü ve 1 Nisan 1921’de de II. İnönü Savaşları’ndan Türk ordusunun zafer kazanarak çıkması, Ankara’ya büyük bir
prestij kazandırmıştı. Bu savaşlarda 6 bin Türk askeri, 18 bin Yunan askerini durdurmuş ve geri çekilmeye zorlamıştı. İngiltere’den bağımsızlığını
kazanan Afganistan, 28 Şubat’ta Rusya ile bir ticari ve dostluk antlaşması
yaptı. Afgan delegesi Moskova’da idi. 1 Mart’ta Türkiye ile antlaşma imzaladılar. İki devlet de Müslüman idi. Bağımsızlık için savaşan her iki
devletin de düşmanı İngiltere idi. Türk-Afgan Antlaşması’nın ilk iki maddesi ile her iki devlet, Doğu devletlerinin kurtuluşunu tanıyacaklar ve onların özgürlüğü ve bağımsızlıklarını onaylayacaklardı. Antlaşmanın üçüncü
maddesi ise mevcut halifenin himayesi altında ülkeleri dini birliğe davet
ediyordu. 4. madde müphem ifadelerle karşılıklı savunmayı öngörmekteydi. Doğu’da emperyalist amaçlarla istismar ve işgale kalkan bir devlet,
diğer devlete karşı bunu yapılmış sayılacaktı ve bu hareket bastırılacaktı.
5. madde, Türkiye veya Afganistan’ın başka bir devletle antlaşma yaparken birbirlerini haberdar etmelerini öngörmekteydi. 6. madde ile her iki
devlet ticari, ekonomik ve konsolosluk antlaşmalarını düzenleyecek ve
birbirlerine elçi atayacaktı. 7. madde ile iki ülke arasında posta servisi
başlatılacaktı. En mühim olan 8. maddeye göre Türkiye, Afganistan’a en
az 5 yıl olmak üzere öğretmen ve subay yollamaya söz veriyordu. TürkiyeAfganistan Antlaşması, Ankara’nın kendi ayakları üzerinde durmasına
kadar semeresini vermiştir20.
D. Türkiye – Azerbaycan ilişkileri:
Eylül 1918’de Bakü düştü. İngiliz birlikleri geri çekilirken Ermeniler
ve Bolşevikler yerli Türk halkına karşı geniş bir katliam hareketine girişmişlerdi. Şehrin her tarafında Ermeniler Türkleri katliamdan geçirmişler ve

19

Isaac Deutscher, Stalin, London 1970, s. 199; G. Anchabadze, A History of
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20
Kral, a.g.e., s. 235.
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bütün vahşetlerini sergilemişlerdi. Çocuklar da bu vahşetten kurtulamamıştı. Kadınlar edep yerlerinden süngülenmiş ve bırakılmışlardı.
Kurtuluş Savaşına başlarken Mustafa Kemal Paşa’nın Azerbaycan’dan
iki önemli isteği vardı. Bunlar mali ve askeri yardım almak ile Bolşeviklerle işbirliğini kolaylaştırmaktı. Gürcistan ve Ermenistan, Kuzeydoğu yolunu
tıkayarak İtilaf Devletleri’yle entrika çevirdiklerinden, Azerbaycan’ın yardımı özellikle gerekliydi. Bekir Ağa bölüğünden yani hapishaneden kaçan
doğu kuvvetleri eski komutanı Kazım Karabekir Paşa, Enver Paşa’nın
kendisinden yaşça küçük amcası olan Halil Paşa’yı, Nahcivan’lı büyük
Han’la birlikte 23 Eylül 1919’da Bakü’ye yolladı21. Karabekir Paşa’nın
daha önce birkaç defa yardım için başvurmasına rağmen Türkiye’nin artık
çöktüğünü ileri süren Müsavat hükümeti, herhangi bir yardımda bulunmaktan kaçınmıştı. Yalnız ileride yapılacak barış konferansında İngiltere’nin desteğini sağlayacağını umuyor, Türkiye’ye açıktan açığa yardımda
bulunarak bir savaş tehlikesine uğramak istemiyordu22. Azerbaycan’ın
İstanbul’daki özel diplomatik temsilcisi Yusuf Vezirof, Mustafa Kemal
Paşa’nın temsilcisi ile görüşmelerde bulunmuştu. Hatta söylendiğine göre
Vezirof, ırk ve din bakımından kardeş olan Türklerle Azerbaycanlıların
birbirlerini desteklemeleri gerektiğine inanıyordu. Fakat bundan bir şey
çıkmadı. Kafkasya’da çıkan her türlü kirli oyunun arkasında Sovyet Rusya
vardır. Ruslar bulanık suda balık avlamayı severler. Nitekim 28 Nisan
1920’de Sovyet Ordusu Azerbaycan’ı işgal etti23. Eğer 1918’in sonunda
Türk ordusu Azerbaycan’a girmeseydi Ermeniler ve Rus Bolşevikler bütün
Azerileri öldüreceklerdi. Yıllar sonra bu gerçeği Sovyet Politbürosu üyesi
Haydar Aliyev görmüş ve Türkiye’ye sığınmıştı24.
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Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK*
Sayın Rektör Yardımcıları, Sayın Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı,
Sayın Dekan Yardımcıları, değerli Öğretim Üyeleri, sevgili öğrenciler;
sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk Milletini öz vatanında esarete mahkûm etmek ve hatta sayıları hiç de az olmayan Türk düşmanlarının isteği doğrultusunda, onu Asya
içlerine sürmek isteyen emperyalist güçlere karşı, tüm mazlumlara örnek
olan bir bağımsızlık savaşı vermek ve sona ermiş Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine; tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak üzere Anadolu’ya geçişinin, 90. Yılı münasebetiyle Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi’yle Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin birlikte
düzenlediği “90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu”na tekrar hoş geldiniz.
Saygıdeğer konuklar, hiç kuşkusuz Milli Mücadele Türk tarihinin en
önemli dönüm noktalarından biridir. Zira bu mücadele, Birinci Dünya
Savaşında ve on yıllardır süren savaşlarda maddi ve manevi varlığını kaybetmiş, Atatürk’ün ifadesiyle, adeta yok farz edilen Türk Milletinin yazdığı Kuva-yı Milliye Destanıyla, emperyalizmin dize getirilmesiyle sonuçlanmış, böylece Türkiye’nin son asırdaki adli, mali ve iktisadi gelişmeler
sonucu kaybettiği tam bağımsızlığını geri almasını sağlamıştır.
Ayrıca Milli Mücadele Tekalif-i Milliye Emirleri uygulamasında olduğu gibi, varını yoğunu vatan ve millet uğruna seferber eden Türk halkının
ortak duygu ve düşünceleri etrafında kaynaşmasını, bütünleşmesini ve
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böylece gerçek bir millet haline gelmesini sağlayan, tarihi bir kırılma noktasıdır.
Bu ve benzeri sebeplerle Milli Mücadele adeta Türk Milleti ve Türkiye’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri arasından yeniden doğuşuna
zemin hazırlamıştır. Dahası, “Anafartalar kahramanı” unvanıyla bir askeri
deha olarak tarih sahnesine çıkan Mustafa Kemal Paşa; Milli Mücadelenin
lideri ve kahraman Türk ordusunun Gazi Başkumandanı olarak Türk Milletinin gönlünde taht kurmuş ve Türkiye’nin çağdaş uygarlık yolundaki
tarihi yürüyüşünü daha köklü ve hızlı bir şekilde sürdürmek için ihtiyaç
duyduğu, Weber’in tabiriyle “karizmatik liderlik” statüsüne sahip olmuştur.
Kısaca, UNESCO tarafından, doğumunun 100. Yılı dolayısıyla “Dünya
Atatürk Yılı” olarak kabul edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
Cumhuriyetini Milli Mücadele’den itibaren siyasi ve askeri zaferleri üzerine inşa ederek 20. yüzyılın ölümsüz liderleri arasına girmiştir. Hiç şüphesiz Milli Mücadele’nin, Asya ve Afrika’da emperyalizmin boyunduruğu
altında inleyen mazlum milletlerin duygu ve düşünce dünyasında bağımsızlık ideal ve fikrinin doğmasına, böylece bu milletlerin 20. Yüzyılda
bağımsızlıklarına kavuşmasına kapı aralaması, Atatürk’ün evrensel bir
lider haline gelmesinde de önemli bir rol oynamıştır.
Sayın Rektör Yardımcıları, saygıdeğer konuklar; Türk ve dünya tarihinde böylesine önemli bir yere sahip olan Milli Mücadelenin başlayışının
90. yıldönümünü bilimsel bir etkinlikle gündeme taşımak, şüphesiz Türk
bilim ve eğitim kurumlarının en önemli görevlerinden birisidir. Bu bilinçle
hareket eden üniversitemiz, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve
Uygulama Merkezi’yle Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi bu sempozyumu düzenlemişlerdir.
Sempozyumda 30’a yakın bildiride Milli Mücadelenin bütün yönleri
ele alınacak ve bunlar disiplinler arası yaklaşımla sizlerin katılımıyla tartışılacaktır. Dolayısıyla, ben Milli Mücadele hakkında söyleyeceklerimi
izninizle kısa kesmek istiyorum.
Sözlerime son verirken, her türlü faaliyetimizde yardımlarını esirgemeyen üniversitemiz üst yönetimine, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN ve değerli çalışma arkadaşlarım, özellikle
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Mustafa CÖHCE’ye, imkânlarını kullanmamıza izin veren Atatürk Eğitim
Fakültesi Dekanlıklarına, bildirileriyle sempozyumumuzun bir bilgi şöleni
haline gelmesini sağlayan değerli katılımcılara, siz değerli öğretim üyeleri
ve öğrencilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Nihayet, sözlerimin sonunda bu vatanı ve Cumhuriyeti kan ve canları
pahasına Türk Milletine miras bırakan aziz şehitlerimiz ile bugün tamamı
ebediyete intikal eden aziz gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sizleri
tekrar saygıyla selamlıyorum.

90. YILINDA MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN*
Çok değerli Rektör yardımcıları, Bölüm, Anabilim Dalı Başkan ve yardımcıları, çok değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkeziyle
birlikte düzenlediğimiz bu sempozyumun açılışına teşriflerinizden dolayı
ben de hepinize teşekkür ediyorum.
Milli Mücadele nedir ne değildir, bunlar üzerinde duracak değilim. Zaten 2 gün boyunca değerli meslektaşlarımız tebliğleriyle bu konuyu enine
boyuna değerlendirecek ve tartışacaklardır. Ancak Atatürk Araştırma Merkezi olarak, yakın dönem tarihi çalışan bir tarih talebesi olarak, Türkiye
Cumhuriyeti Devletimizin kuruluş yolunu açan, İstiklal Harbinin 90. Yılının, her yönüyle son derece iyi anlaşılması gerektiğine ve cumhuriyet nesillerine iyi anlatılması gerektirdiğine inanıyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum.
Bu bir gereklik; zira zahmet ile elde edilmeyen nimetin kadri kıymetinin bilinemeyeceği de açıktır. Kadri kıymeti bilinemeyen nimetin muhafazası için gereken hassasiyetin gösterilmesi de çok fazla beklenmemelidir.
Atalarımızın hangi yokluk, imkânsızlık ve sıkıntılara rağmen Milli Mücadeleyi vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurduğunu iyi analiz etmeliyiz. Hangi anlayış ve inançların, insanların canlarını hiçe sayarak ölüme
gitmelerine vesile olduğunu bilmeli ve günümüz nesillerine bunu iyi anlatmalı, onları doğru bilgilendirmeliyiz.
Değerli misafirler, Türk Milletinin oluşumunda ve geleceğe umutla
bakmasında aynı gaye ve ideal kadar; ortak tarihi ve kültürel geçmişimizin
vazgeçilmez unsurlar olduğu malumlarınızdır. Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve Türk İstiklal Harpleri Anadolu ve Trakya’da yaşayan Türkiye
halkının milletleşmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti gibi, 600 yıllık bir
*
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dünya devletinin mirasçısı olarak, tevarüs edilen devlet ve millet anlayışındaki değişim ve gelişmelerin de ana etmeni söz konusu bu savaşlar sürecidir.
Eskiler, “ihsan olunan şey istirdat olunmaya maruzdur” diyorlardı. Bizler, Türkiye Cumhuriyetinin “bir gecede ortaya çıkıveren” ve “ihsan olunan” değil, “her türlü yokluğa karşı canla başla çalışılarak” kazanıldığı
gerçeğini millet ferlerinin, gençlerimizin zihinlerine nakşetmeliyiz. Nakşetmeliyiz ki, cumhuriyetin ve simgesi olduğu birlik bütünlük içinde Türk
Milletinin, ilelebet sürecek bağımsızlığının; her hangi bir şekilde vazgeçilebilir olduğu zannı zihinlerde yer bulamasın.
Bu dönemin her bakımdan incelenmesi, anlaşılması ve doğru anlatılması, takdir edersiniz ki hayati öneme haizdir. Başta Atatürk Araştırma
Merkezimiz olmak üzere, üniversitelerimiz ve ilgili birimlerinin bu sürecin
aydınlatılmasına katkı sağlamaları büyük bir gerekliliktir.
Atatürk Araştırma Merkezi olarak biz, bu çalışmalarda üniversitelerimiz ve ilgili birimleriyle iş birliği halinde, mümkün olabilen her türlü desteği vererek; bu çalışmaların ve araştırmaların asıl muhataplarımız olan
Türk Gençliğine, bilhassa üniversite gençliğine ulaştırılması yolunda büyük bir gayret sarf etmeliyiz.
Bu sempozyum, “Milli Mücadelenin 90. Yılı” başlığı altında yapılan 2.
Sempozyumdur. Daha önce, aşağı yukarı bundan bir ay önce Afyon’da
Kocatepe Üniversitesinde bu mealde bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar
malumdur ki sadece bilgi şölenleri, konferans ve panellerle de sınırlı değildir; Türk İstiklal Harbi ve Atatürk düşüncesinin ana kaynaklarını yayınlamak, mevcutların eksiklerini tamamlamak bir diğer faaliyet alanımız
olarak sürecektir.
Ben, bu ve benzeri çalışmalarımızın, amaca büyük katkı sağlayacağını
düşünerek, başta bu sempozyumun düzenlenmesine gösterdiği katkılardan
dolayı değerli dostum ve meslektaşım Cemil ÖZTÜRK kardeşime, buradaki ekibine ve sempozyuma bilgi ve birikimleriyle katkı sağlayacak hem
tebliğ sahiplerine hem de dinleyicilere şimdiden şahsım ve Atatürk Araştırma Merkezi adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

90. YILINDA MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof.Dr. Necla PUR*
Saygıdeğer konuklar, öncelikle size Rektörümüzün içten sevgi ve selamlarına iletiyorum. 12-13 fakülteniz olursa, 11 enstitünüz olursa, 9 tane
yüksekokulunuz olursa bütün yaptığınız planları uygulamak mümkün olmuyor. Kendisi, bugün özel bir önem atfettiği bu oturumda olmayı çok
arzu ediyordu; fakat bugün çıkan ani bir konuyla yakın ilgili olması gerektiğinden ve konuya ilişkin olarak yapacağı görüşme yüzünden katılamadı.
Bu nedenle, hem kendi konuşma metnini okumamı hem de sizlere içten
sevgi ve saygılarını iletmemi söyledi.
Sayın Rektör Yardımcım, Atatürk Araştırma Merkezi Sayın müdürleri,
Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşının ardından, uluslararası hukuk çiğnenerek,
Osmanlı İmparatorluğu’nun geriye kalan vatan topraklarının batılı emperyalistler güçler tarafından işgal edilmesine başlanması üzerine, Milli Mücadeleyi başlatmak için Anadolu’ya geçişinin 90. Yıldönümü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu”nun açılış törenine hoş geldiniz. Sözlerime başlarken hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum.
Saygıdeğer konuklar, hiç şüphesiz ki Milli Mücadele, Türk Ulusunun
tarihinde çok önemli bir yaşamsal öneme sahiptir ve yine hiç şüphesiz onu
yalnız Türk değil, dünya tarihi içinde önemli kılan birçok sebep vardır. Her
şeyden önce Milli Mücadele, anavatanında esarete mahkûm edilmek istenen Türk Milleti’nin Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde batılı emperyalist güçlere karşı verdiği, müteakip yıllarda dünya
*
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Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer DARTAN tarafından okunmuştur.

220

NECLA PUR

üzerindeki tüm mazlum milletler örnek olan Türk Bağımsızlık Savaşı olup,
Atatürk’ün Büyük Nutuk’taki ifadesiyle, “tam bağımsız yeni Türk Devleti”nin temel taşıdır.
Diğer taraftan Milli Mücadele on yıllar süren savaşlarda maddi ve manevi varlığını kaybeden Türk Ulusunun, milli bir ülkü veya dava uğruna
seferber olarak büyük bir kahramanlık ve dayanışma örneği verip, gerçek
bir millet kavmine gelişinin kanıtı olmuştur. Nihayet Milli Mücadele, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini inşa
eden tıpkı sayın Halil İNANCIK hocamızın ifade ettiği gibi, 200 yıllık
Türk modernleşme tarihinin en radikal evresi olan Türk İnkılabının başlaması demektir.
Türk ve dünya tarihinde böylesine önemli bir yeri olan Milli Mücadele’nin başlayışının 90. Yılında bilimsel bir toplantıda ele alınması; üniversiteler açısından hem bilimsel duyarlılığın hem de sosyal sorumluluğun bir
gereğidir. Bu itibarla “90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu”nun üniversitemiz bünyesinde gerçekleşmesinden büyük bir gurur ve mutluluk
duymaktayım. İki gün boyunca sunulacak bildirilerin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gün ışığına çıkarılmasına katkı bulunacağı inancıyla sempozyumun başarılı geçmesini dilerim.
Sözlerime son verirken Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
Sayın Prof. Dr. Cezmi ERASLAN hocamız ile Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sayın Prof.
Dr. Cemil ÖZTÜRK hocamıza en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Bu sempozyumda emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, siz sayın katılımcılara da sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

SEVR’E GÖRE TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ YAPISI
Prof. Dr. Ali ARSLAN*
Almanya’nın güçlenmesi ile eski sömürgecilerle mücadeleye girişmesi
üzerine meydana gelen I. Dünya Savaşı’na, İtilaf Devletleri’nin topraklarını paylaşma kararı karşısında Osmanlı Devleti de Almanya yanında yer
almak mecburiyetinde kalmıştı.
I. Dünya Savaşı’da Osmanlı Devleti’nin yer aldığı taraf savaşı kaybetmiş, Osmanlı topraklarını paylaşmak isteyen İtilaf Devletleri ise savaşı
kazanmışlardı. Anadolu’yu bile parçalamak niyetinde olan İtilaf Devletleri
bu hedeflerine engel olarak gördükleri ordu engelinin ortadan kaldırılması
için ihtiyaç duyacakları ortamı 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile sağlamışlardı. Bu ateşkesi anlaşması ile bir taraftan
“sınır güvenliği ve asayişin sağlanması için gerekli olanlar dışındaki Osmanlı ordusu hemen terhis edilmesi” kararlaştırılırken diğer taraftan da
İtilaf Devletleri “kendi güvenliklerini tehdit eder nitelikte gördükleri olayın ortaya çıkması halinde stratejik noktaları işgal etme” haklarını da garanti altına almışlardı1. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında, bu istikamette çalışmalarına başlamışlar ve işe Türkiye’nin deniz, demir ve karayollarına el koymakla başlamışlardı2.
I. Dünya Savaşı sonrasında Paris’te başlayan görüşmelerde, Türkiye’nin askeri kabiliyetinin ortadan kaldırılması ve asayişin İtilaf Devletleri
tarafından sağlanmasında ortak bir kanaate varılmıştı. Bundan dolayı “kafalarındaki andlaşmaya göre Türk askerî teşkilatının denetiminin tamamen
elde tutulması” ve Türkiye’nin tam anlamıyla kontrol altına alınması hedeflenmişti3. Bu süreçte hazırlanan ve Sevr diye bilinen antlaşmaya San
Remo(18-26 Nisan1920) Konferansı’nda hiçbir Osmanlı Heyeti’nin görü* İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
1

Mondros Ateşkes Anlaşması, m. 5,7.
Ali Arslan, “ Milli Macadele’de Yolların Stratejik Olarak Kullanılması”, Sosyoloji
Yıllığı, İstanbul 2006,
3 Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları, çeviren: Şerif Erol, İstanbul 2006, s. 87, 195.
2
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şüne başvurmadan son şekli verilmişti. 11 Mayıs 1920’de Tevfik Paşa
başkanlığındaki heyete bildirmişlerdi. 22 Haziran 1920 de Yunan ordusunu
taarruza geçirmişlerdi. İtilaf Devletleri 17 Temmuz’da Osmanlı Hükümeti’ne anlaşmayı imzalamak için 10 gün süre vermişlerdi. 22 Temmuz’da
Saltanat Şurası’nda Topçu Ferik Rıza Paşa dışındaki 51 kişi kabul edilmesi
yönünde görüş bildirmişti. 10 Ağustos1920’de Maarif Nazırı Bağdatlı
Hadi Paşa, Şura-yı Devlet Reisi Rıza Tevfik ve Bern Büyükelçisi Reşat
Halis tarafından imzalanmıştı. Ancak Ankara’daki BMM Hükümeti tarafından şiddetle rededilen bu anlaşma yürürlüğe girmemişti.
Milli Mücadele’nin başarısız olması halinde Türkiye’nin nasıl iktisadî
bir yapıya kavuşturulması hedeflendiğini tesbit etmek, başarı sayesinde
elde edilenin kıymetini anlamak için iyi bir mukayese imkanı ortaya koyacaktır.
MALİYE KOMİSYONU
Maliye Komisyonu’nun Yapısı
Bu komisyonda İngiltere, Fransa ve İtalya devletlerinden birer temsilci
bulunacaktı. Güya “Türkiye’ye bazı mertebe ifa-yı muavenet arzusunda
bulundukları”nı kayda geçiren bu üç devletin temsilcileri yanında sadece
“istişarî reyi haiz bir Osmanlı komiseri görev yapacaktı”4.
Komisyon azası Türkiye’de görev yapan siyasi memurların haiz olduğu imtiyazlara sahip olacaktı.
Komisyon azasından her biri vazifesinden doğan kusur ve ihmalden
dolayı ancak tayin eden devlete karşı mesul tutulabilecekti.
Komisyon başkanlığı her sene İngiliz, Fransız veya İtalyan delegelerinden biri tarafından yapılacaktı. Her delegenin bulunamadığı zaman yerine bir vekil tayin etmek hakkı bulunacaktı.
Maliye Komisyonu muameleleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulacak memur ve müstahdemleri nasb edecekti. Bu görevlilerin maaş ve çalışma şartlarını da belirleyecekti5.

4 Sevr Andlaşması (Nihat Erim, Devletlerarası Hukuk ve Siyasi Metinler, I, Ankara
1953, s. 525-691), m. 231
5 Sevr Andlaşması, Merbut II.
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Sevr’de tasarlanan iktisadi yapı gerçekleşme imkanı bulunması halinde
Türkiye’yi en üst iktisadi kurumu olacak Maliye Komisyonu’nda Türkiye
söz ve rey sahibi olmayacaktı. Yani Türkiye Mali Komisyonu’nda Türkler
bulunmayacaktı.
Maliye Komisyonu’nun Karar Alma Usulü
Komisyon kararlarını ekseriyet-i ârâ ile alacaktı. Çekimser oy kullanan
üyenin müzakere edilen madde için red oyu olarak kabul edilecekti6. Osmanlı Hükümeti’ni temsil eden üyenin oy hakkı yoktu. Yalnız istişare için
orada bulunmaktaydı7. Daha doğrusu şeklen mevcudiyeti vardı.
Maliye Komisyonu’nun Masrafları ve Memur Maaşları
Maliye Komisyonu’nun masrafları ve harcamaları Türkiye tarafından
karşılanacaktı. Komisyon azalarıyla, komisyon için çalışan memurların
maaşları Maliye Komisyonu’nda temsil olunan hükümetlerin muvafakatiyle “tetkik” olunacaktı8. Yabancılardan ve yandaşlarından oluşacak örgütün
masrafları Türkiye tarafından karşılanacaktı.
Maliye Komisyonu’nun Görevleri
1-Maliye Komisyonu azası ve memurları Türkiye’de her an her yerdeki müesseseleri teftiş edebilecek ve istediği evrak, vesika ve bilgiye ulaşabilecekti.
2-Maliye Komisyonu, “bir ihmal vukuunda” bütün vergilerin kontrolü,
idaresi ve tahsiline “müstakilen” el koyabilecekti.
3-Maliye Komisyonu, komisyonunun muamelatı, çalışma tarzı ve Türkiye Maliyesinde yapılacak düzenlemeleri içeren bir raporu her yıl hazırlayacaktı. Ayrıca komisyon yıllık hesaplarını da neşredecekti9.
OSMANLI BÜTÇESİ VE MALİYE KOMİSYONU
Osmanlı bütçesi her sene Maliye Nezareti tarafından hazırlanacak ve
kannunlaşması için Osmanlı Parlamentosu’na takdim edilecekti. Ancak bu
süreç sadece bu şekilde işlemeyecekti. Maliye Nezareti tarafından hazırla6

Sevr Andlaşması, Merbut II.
Sevr Andlaşması, m. 231
8 Sevr Andlaşması, Merbut II.
9 Sevr Andlaşması, Merbut II.
7
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nacak olan bütçe ilkönce Maliye Komisyonu’na “arz” edilecekti. Bu komisyon tarafından kabul edilen şekliyle Osmanlı bütçesi Maliye Nezareti
tarafından Osmanlı Parlamentosu’na takdim edilecekti. Osmanlı Parlamentosu tarafından yapılacak değişiklikler “Maliye Komisyonu’nun tasvibine
iktiran etmedikçe icra edilmeyecekti”10. Kısacası Osmanlı bütçesi şeklen
Osmanlı Parlamentosu’ndan geçirilecek ancak Maliye Komisyonu hem
Osmanlı Meclisi ve hem de Maliye Nezareti’nin üzerinde mutlak belirleyici olarak görev yapacaktı.
MALİYE KOMİSYONU KONTROLÜNDEKİ OSMANLI MALİYE
NEZARETİ
Maliye Komisyonu, Türkiye’nin bütçeleri ile mali kanun ve nizamnamelerin tatbik icrasına “nezaret edecekti”. Maliye Komisyonu bu nezaret
işleminde “doğrudan Maliye Komisyonu’nun emri altında bulunacak” ve
azası komisyonun tasvibiyle tayin edilecek olan Osmanlı Teftiş Heyeti
vasıtasıyla yerine getirecekti. Bu teftiş heyetinin çalışmalarına kolaylık
gösterilecek ve yetersiz görülen memurlar hakkında Maliye Komisyonu
tarafından “telkin” edilecek tedbirler Osmanlı Hükümeti tarafından yerine
getirilecekti11. Görünüşte bir Maliye Nezareti bulunacak ancak “nezaret”
eden değil, Maliye Komisyonu tarafından nezaret edilen bir Maliye Nezareti mevcut olacaktı.
OSMANLI DEVLETİ’NİN BORÇLANMA HAKKI
Osmanlı Devleti’nin kendi iradesi ile borçlanması ortadan kaldırılmıştı.
Maliye Komisyonu’nun “muvafakati olmadıkça” Osmanlı Hükümeti içerden ve dışarıdan hiçbir borç anlaşması imzalamayacaktı12. İktisadi olarak
tam bir kontrol altına alınması hedeflenen Türkiye’nin içeriden ve dışarıdan borç alması bile yasaklanmıştı. Türkiye’nin bu kontrolden çıkma yolları bile kapatılmıştı.
OSMANLI PARA BASIM VE TEDAVÜLÜ
Sevr ile Osmanlı Devleti’nde para basımı ve tedavülünde yeni bir düzenleme getirilmişti. Maliye Komisyonu, Düyun-ı Umumiye Meclisi ve
10

Sevr Andlaşması, m. 232.
Sevr Andlaşması, m. 232.
12 Sevr Andlaşması, m. 234.
11
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Osmanlı Bankası ile birlikte Türkiye’de paranın tedavülü hususunu “tanzim” etmek veya bunu “ıslah” etmekle mükellef olacaktı13. Bir devlette
hakimiyet unsurlarından en önemlilerinden biri olan paranın tedavülü devredilmişti.
OSMANLI MALİ KAYNAKLARININ KONTROL VE SARFI
Düyun-ı Umumiye kontrolünde bulunan gelirler hariç olmak üzere
Türkiye’nin bütün gelirleri Maliye Komisyonu emrine verilmişti. Maliye
Komisyonu bu gelirleri, Maliye Komisyonu’nun masrafları, işgal kuvvetlerinin masraflar, Osmanlı borçları ve Osmanlı Devleti’nin masrafları için
kullanılmasını sağlamak için düzenleyecekti14. Sevr ile Osmanlı hükümetleri ülkenin kaynaklarını yönetme hakkını kaybetmişlerdi.
OSMANLI DEVLETİ’NİN İMTİYAZ TANIMA HAKKININ
İLGASI
Osmanlı yönetimi, gerek Osmanlı vatandaşı gerekse de yabancılara
Maliye Komisyonu’nun “muvafakati” olmadan hiçbir imtiyaz veremeyecekti15. Böylece Türkiye’de iktisadi alanda İngiltere, Fransa ve İtalya ile
ancak onların uygun gördüğü yerli ve yabancılar etkin hale gelebilecekti.
OSMANLI DEVLETİ’NİN OSMANLI BORÇLARI
KONUSUNDAKİ YETKİSİNİ DEVRETMESİ
Osmanlı Devleti, Muharrem Kararnamesi ve buna bağlı olan diğer kararnamelerden doğan haklarının tamamını Maliye Komisyonu’na devr
etmişti. Düyun-ı Umumiye Meclisi İngiliz, Fransız, İtalyan murahhasları
ile Osmanlı Bankası temsilcilerinden oluşacak şekilde görev yapacaktı16.
Kısacası Osmanlı borçları Osmanlı Devleti’nin temsilcileri olmadan tanzim ve tahsil edilecekti. Osmanlı Devleti Borçlar hususunda bütün yetkilerini alacaklılara devretmiş açık çek vermişti.

13

Sevr Andlaşması, m. 233.
Sevr Andlaşması, m. 236.
15 Sevr Andlaşması, m. 239.
16 Sevr Andlaşması, m. 246.
14
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KAPİTÜLASYONLAR
İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından I. Dünya Savaşı’na esnasındaki
ortam iyi kullanılarak kapitülasyonlar kaldırılmıştı. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri’nin ilk yaptıkları işlerden birisi kapitülasyonları yeniden yürürlüğe koyma gayreti olmuştu. İtilaf Devletleri, Osmanlı yöneticilerinin itirazlarına rağmen İstanbul’un işgaliyle birlikte sanki
kapitülasyonlar hiç kaldırılmamış gibi muamele yapmaya başlamışlardı17.
Kapitülasyonların tekrar yürürlüğe girmesi Sevr ile Osmanlı Devleti’ne
kabul ettirilmiş oluyordu. Sevr ile 1 Ağustos 1914 tarihinden önceki yürürlükte olan imtiyazlardan doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan devletler
için yeniden tesis edilecekti. Ayrıca 1 Ağustos 1914 tarihinde bundan istifade etmeyen “Düvel-i Müttefikaya” da bu imtiyazlardan faydalanacaktı18.
Osmanlı Devleti Maliye Komisyonu marifetiyle tam bir açık pazar haline getirilirken, Osmanlı Devleti’nin uluslarası ticaretten faydalanması
engellenmekteydi. Çünkü Osmanlı Devleti “beynelmilel ticarete girişecek
olursa Hakimiyetten mütevellit hukuk ve imtiyazat ve muafiyata malik
addolunmayacaktı”19.
Osmanlı Devleti, kapitülasyon sistemine geri dönmekle kalmıyor, şartlar hem ağırlaştırılıyor hem de yaygınlaştırılıyordu.
SONUÇ
Sevr ile Osmanlı toprakları sadece parçalanmakla kalınmamış, elde kalan topraklar üzerinde de iktisadi olarak mutlak bir sömürü düzeni meydana getirilmesi hedeflenmişti. Türkiye’nin bütün mali kaynaklarının yönetimi mutlak bir şekilde Türkiye’den bir üyenin bulunmadığı Maliye Komisyonu’na devrediliyordu. Türkiye’nin bütçesini şeklen Osmanlı Meclisi’nden geçirilmesine rağmen Maliye Komisyonu’nun onaylamadığı hiçbir
düzenleme yapılamayacaktı. Osmanlı Maliye Nezareti bir bakanlıktan
çıkarılarak Maliye Komisyonu’nun emrine veriliyordu. Osmanlı Devleti’nin iç ve dış borçlanma hakkı iptal edildiği gibi, kendi iradesiyle imtiyaz
17

Abdurrahman Bozkurt, İtilaf Devletlerinin İstanbul’un İşgal Yönetimi (İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış Dr. Tezi. 2010 ) s. 741-750
18 Sevr Andlaşması, m. 261.
19 Sevr Andlaşması, m. 268.
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verme yetkisi de ortadan kaldırılmıştı. Kapitülasyonlar daha da genişletildiği gibi, ülkenin kaynaklarının sarf edilmesi Düyun-ı Umumiye ile Maliye Komisyonu’na terk edilmişti. Türkiye Hükümeti Osmanlı borçları ile
ilgili haklarını Maliye Komisyonu’na devr ettiği gibi Türk parasının tedavülü de Maliye Komisyonu, Düyun-ı Umumiye Meclisi ve Osmanlı Bankası’ndan oluşan gruba bırakılmıştı.

MİLLÎ MÜCADELE’DE İKİ ANAYASALILIK SORUNU
VE ESKİ REJİMİN TASFİYESİ SÜRECİ
Doç. Dr. Rıdvan AKIN*
Osmanlı Kanunu Esasisi hukuk-u hükümrani kavramını demokratize
eden bir gelişme olmuş, hukuka bağlı idare alanında ciddi bir adım teşkil
etmişti1. İkinci Meşrutiyet döneminde İttihatçılar bu Anayasa üzerinde bir
çok değişiklik yapmış, hatta üçüncü dönem Mebusan Meclisi yasama vekaletini uzatmıştı.
TBMM'nin kuruluşu Osmanlı düzenine karşı bir ihtilal olmakla birlikte, Ankara Meclisinin geçici olduğu ve Kanun-u Esasi varolduğuna göre
yeni bir anayasaya gerek olmadığı kanaatinde olan mebus sayısı azımsanmayacak ölçüde idi2. Ankara rejiminin anayasal nitelikleri siyasal muğlaklığın giderilmesini gerekli kılmakta idi. Bu nedenlerle 1876 Anayasasının
yürürlükte olup olmadığı zaman zaman tartışılmıştır3. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere pek çok mebusun Osmanlı Kanun-u Esasi'nin yürürlüğüne ilişkin tutumu ikircikli olmuştur. Örneğin TBMM Başkanı Mustafa
Kemal Paşa bir konuşmasında, Osmanlı Kanun-u Esasini millete bir şey
kazandırmamış, çok şeyler kaybettirmiş, hatta milleti izmihlale sevk etmiş
bir paçavra olarak ilan ederken4 başka konuşmalarında bu yaklaşıma ters
düşen beyanlarda bulunabilmiştir.
Yine, İcra Vekilleri Heyetinin Sureti Teşekkülü’nü ele alan 47 Sayılı
Kanunun müzakeresinde ağırlıklı görüş: Ankara meclisinin bir Kanunu
Esasi Meclisi olmadığı, Sevr Barışını imzalayan İstanbul Hükümetinin

*

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi rakin@gsu.edu.tr
Bahri Savcı, “Önsöz”, Kanunu Esasinin 100. Yıl Armağanı, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1978, s.XIII.
2
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Devirden Devire, Cilt 1, Bilgi Yayınevi, Ankara 1974,
s. 58-61.
3
ZC, C.5, 4.11.1336, s.266-267
4
ZC, C.14, 1.2.1337, s.435
1
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Kanunu Esasi Hükümeti olduğu vurgulanmıştı. Bu ifadeler İstanbul'dan
siyasi ve ideolojik kopuşu tescil ediyordu5.
Bununla birlikte, Kanun-u Esasinin kısmen yürürlükte olduğu çeşitli
sebeplerle zımnen veya açıkça belirtilmiştir. Örneğin, Ukrayna Hükümeti
ile aktedilen anlaşmanın tasdiki ile ilgili tartışmada Mersin Mebusu
Salahattin Bey, Kanunu Esasi'nin 7., Dahili Nizamnamenin 76. maddesi
uyarınca muahade maddelerinin oya konamayacağını, anlaşmanın topluca
red ya da kabul edileceğini belirtmiş ve bu argümana itiraz eden olmamıştır6.
Kısmi yürürlüğün delillerinden bir başkası, Mustafa Kemal Paşa'dan
Tevfik Paşa'ya 30 Ocak 1921 tarihinde gönderilen telyazıda Kanun-u Esasi'nin Teşkilat-ı Esasiye kanunu ile çelişmeyen ahkamının yürürlükte olduğunun beyan edilmesidir.
Örneğin Başkumandanlık Kanununun 1. maddesinde mebusların yasama dokunulmazlığı hem Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hem de Kanunu Esasi ile saklı olduğu "vezaifinden her birinin Kanun-u Esasi ve Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu ile hukuk ve masuniyeti teşriiyesi tabiatıyla mahfuz"
ibaresiyle belirtilme gereği duyulmuş, Kanunun her yenilenmesinde bu
hüküm saklı tutulmuştur7.
Teşkilat-ı Esasiye Kanununa kadar hakim olacak anayasal rejimin
esaslarını Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Nisan 1920 tarihli konuşması ışığında kabul edilen önergede bulabiliriz8.

5

Mazhar Müfit Bey "İhtilal Hükümetinin Kanunu Esasisinin olmadığına" işaret ederek
İstanbul Hükümetinden kopuşu ifade edecektir. Doğal olarak bu kopuş Osmanlı Devletinden yeni Türk Devletine geçişin mesajlarını verecektir. Halkçılık Programı ile başlayacak Anayasal sisteme ad koyma çabaları Teşkilatı Esasiye Kanunu ile sonuçlanacaktır.
Böylece rejimin hem kendi içindeki dengeleri tanımlanmış, hem de istikbalde gerçekleşecek bazı siyasal gelişme ve değişmelerin yolu açılmış olacaktır. ZC, C.5, 4.11. 1336, s.267
6
ZC, C.18, 16.3. 1338, s.247.
7
Tarık Zafer Tunaya, “1876 Kanun-ı Esasisi ve Türkiye’de Anayasa Geleneği”,
Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul
1983, s.39.
8
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt II, Bilgi Yayınevi, Ankara 1992, s.137138, s.253.
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Buna paralel olarak, 1921 Anayasasında olmayan kamu hakları ve
benzeri konularda Meclis, ya 1876 hükümlerini geçerli saymış, veya yeni
durum yaratan "meclis kararları" üretmiştir9.
1921 Anayasasının kabulünden sonra da iki anayasalı bir dönemin varlığından söz edilmelidir10. Asıl anayasa Teşkilat-ı Esasiye Kanunudur;
ama, bunun değiştirmediği hükümleri bakımından Kanun-u Esasi yürürlüktedir. Bu ikilik 1924 Anayasasının 104. maddesi gereği Kanun-u Esasi'nin yürürlükten kaldırıldığı açıkça ilan edilene kadar devam edecektir11.
Egemenlik anlayışı da Meşrutiyetteki gelişmeleri devam ettirir niteliktedir. Milli hakimiyeti tezi meşrutiyette de vardır. Mebusan Meclisi Başkanı Ahmet Rıza'nın 13 Aralık 1324 tarihli açış nutkunda, Sait Paşa Hükümetinin 17 Aralık 1327 tarihli beyannamesinde, Selanik Mebusu Cavit
Bey'in 23 Temmuz 1328 tarihli nutkunda hakimiyeti ahali, hakimiyeti
milliye, milletin hakimiyeti muazzaması gibi kavramlara atıflara bulunulması fikrin Osmanlı-Türk toplumuna nüfuz etmekte olduğunu göstermektedir.
Doğal olarak, Milli mücadele egemenlik anlayışında ihtilalin yaşandığı
bir devir olmuştur. Türk Hukuk devriminin öncülerinden Saruhan Mebusu
Mahmut Esat Bozkurt'un şu sözleri hakimiyet ile millet iradesini birbirine
bağlamaktadır:
"1908 ihtilalinden sonra halifenin tarihi bir hukuku kalmamıştır. İcrayı
hükümet salahiyeti 1908 ihtilaliyle tamamen millete intikal etmiştir. Bu
suretle teşekkül eden Anadolu Hükümeti önünde İstanbul hükümetinin
mahiyeti kalmamıştır. Trabzonda Hacı Veli Ağa’nın tesis edeceği hükümetle İstanbulda teessüs eden Tevfik Paşa Hükümeti arasında fark yoktur"12.

9

Tarık Zafer Tunaya, “Bağımsız Türkiye Kurucusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” , Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 3, Nisan 1997, s.27-28
10
Emin Memiş, “1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu Üzerine Doğan İlginç Bir Şekil Sorunu Tartışması ve İki Anayasalı Rejim Olgusu”, Lutfi Duran’a Armağan, İÜHFD, sayı-1-3,
yıl:9, 1988, s.217-241.
11
Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri 1789-1980, Der Yayınları, İstanbul 1995, s.222.
12
GCZ, C.I, 5.2.1337, s.388.
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Türk kamu hukukunda egemenliğin millete geçtiği ve doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi tarafından temsil olunduğunu ifade eden ilk belge
20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunudur. Kavramı Türk hukukunun temellerinden biri haline getiren 307 ve 308 Sayılı TBMM kararlarıdır.
Gerçekte egemenlik zeminin kaydığı, daha saltanat kaldırılmadan Osmanlı Devleti'nin sona erdiği bir hükümet kararnamesi ile zımnen tescil
edilmiştir. Literatürde pek atıfta bulunulmayan Pasaportlardaki Nam-ı
Nami-i Hazreti Padişahi İbaresi Yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti İbaresinin Vaz'ı Hakkında Kararname'den burada söz etmek uygun olacaktır13. Buna, daha sonra Senedi Hakanilerin Balasında
Mevzu Tuğranın Yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Namı Alisinin
İkamesi ve Senedi Mezkure İzafe Olunan Hakani Kaydının Ref'i ile
Milli Sıfatı Mübeccelinin Vaz'ı Hakkında Kararname eklenecek egemenlik evrak üzerinde de millileşecektir14.
Ankara rejimi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu değiştirilerek cumhuri esaslara bağlanmadan Devlet Başkanlığı yoktur15. Zaten meclis hükümeti sistemi
devlet başkanlığı kurumu öngörmez. Siyasal yapının mantığı bunu gerektirir. Bu sistemde Devlet Başkanı yerine bütün iktidarları kendinde toplayan
Meclisin başkanı vardır. TBMM Başkanı bir devlet başkanına ait olması
gereken bütün fonksiyonları yerine getirmektedir. TBMM Başkanının
"meclis namına vaz'ı imza" yetkisi gerçekte devletin temsili anlamına
gelmekte, Vekiller Heyetinin kararlarını tasdik edişi ise parlamenter rejimde devlet başkanı yetkilerine denk düşmektedir.
TBMM'nin açılışından cumhuriyete gidişin ana duraklarını, Nisab-ı
Müzakere Kanunu, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve İcra Vekilleri Heyeti ile
ilgili kanunlar oluşturmaktadır.
Bunlar içinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu rejim açısından en büyük
ehemmiyete haizdir. Belirtilmelidir ki 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
Osmanlı anayasacılığından Türk(iye) anayasacılığına geçişin en önemli
13

Düstur 3, Cilt III, Mayıs 1338, no.1576, s.818.
Düstur 3, Cilt.III, 28 Teşrinisani 1338, no.2032; s.167-168.
15
Orhan Aldıkaçtı, Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı, İstanbul 1960,
s.21.
14
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belgesidir16. Bu belge, devlet iktidarını üç temel organ üzerinde somutlaştırma eğilimi göstermiştir: 1. TBMM, 2. TBMM Riyaseti, 3. İcra Vekilleri
Heyeti.
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun TBMM genel kuruluna inişi ve müzakeresi esnasında atılan adımları özetlenmek gerekirse, 15 Mayıs 1920' de
kurulan Anayasa Komisyonu (Kanun-u Esasi Encümeni) 18 Ağustos'ta
"Büyük Millet Meclisinin Şekil ve Mahiyetine Dair Kanun" başlığı ile
8 maddelik bir kanun teklifini genel kuruluna indirmiş; TBMM ve onun
hükümetini geçici sayan "Büyük Millet Meclisinin Mahiyetine Dair Mevadı
Kanuniye" adını alan taslak 22 Ağustos'ta tümüyle reddedilmiştir17. Meclis kendisini geçici saymamıştır.
5 Eylül 1920' de bir ön anayasa niteliğindeki Nisab-ı Müzakere Kanunu kabul edilmiş, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 18 Eylül günü bir Hükümet
tasarısı (layiha) olarak tartışılmaya başlanmıştır.
Layihanın milli egemenlik ve kuvvetler birliği prensiplerini içeren 1 ve
2. maddeleri tartışmasız kabul edilmiştir. Egemenlik anlayışı saltanat ve
hilafet hukuku ile açıkça çelişkili olmasına rağmen bu sorun bir madde-i
münferide ile (iktidar ve muhalefet bloklarının örtülü konsensüsü ile) geçiştirilmiştir. Bu geçici madde ise Nisab-ı Müzakere Kanununun 1. maddesine göndermede bulunarak hilafet ve saltanat konusuna ilişilmemiştir18.
İçi boşaltılmış saltanat hukuku yerine TBMM'nin egemen iradesinin
geçişi bazı siyasi pürüzleri beraberinde getirmiştir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu taslağında "Türkiye Halk Hükümeti" ifadesinin kullanılması üzerinde
durulmaya değer bir siyasi tercih olmalıdır. Hiç kuşku yoktur ki Halkçılık
(kökenleri Rus Narodnizmine kadar gitmektedir) TBMM'nin kendisini
tanımladığı ideolojidir. Bu ideoloji, meşrutiyetten cumhuriyete devamlılık
arzeden fikir hareketleri içinde en güçlü olanıdır.
Sonuç itibariyle, Vekiller Heyeti Tasarının 3.maddesinde geçen "Türkiye Halk Hükümeti BMM tarafından idare olunur ve TBMM Hükümeti
ünvanını taşır" ibaresinin ilk cümlesi Encümende 8. madde haline gelmiş
16
Bülent Tanör, “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”, Birinci Meclis, ed:Cemil Koçak, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1998, s.75
17
Tevfik Bıyıklıoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yapısı ve İhtilalci Karakteri”, Belleten, Cilt XXIV, Ekim 1960, ss.20-22.
18
Ergun Özbudun, 1921 Anayasası, ADTYK Yayını, Ankara 1992, s.24-26.
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ve nihayet, Türkiye Devleti BMM tarafından idare olunur şeklinde değiştirilmiştir19.
Türkiye Devletinin bir Halk Hükümeti tarafından idare edildiği ifadesinin metinden çıkarılmasına sol eğilimli Şeyh Servet Efendi'nin itirazı
oldukça anlamlı olmalıdır20.
Anayasal düzeyde kıymeti haiz bir düzenlemenin hangi çoğunlukla görüşülüp karara bağlanacağı meclisin daha yasama faaliyetine başladığı ilk
günlerden itibaren tartışma konusu olmuştu.
Bu bağlamda, İcra Vekillerinin Sureti İntihabı Hakkında 3 Sayılı Kanun, kabul edilme usulü itibariyle özellikler taşımaktadır. Tasarının görüşülmesi sırasında bazı üyeler, konunun anayasa değişikliği niteliği taşıdığı,
dolayısıyla salt çoğunlukla değil nitelikli çoğunlukla (mevsuf) tayini-i
esami ile (ad okunarak) oylanıp kabul edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Önerge benimsenmiş ama oylamada yetersayı bakımından farklı bir
yol tutulmuştu. Oylamaya katılanların salt çoğunluğu karar için yeterli
sayılmamakla birlikte, üye tam sayısının 2/3 oyu yerine oylamada bulunanların 2/3 sinin oyu yeterli bulunacaktı. Mecliste yaşanan nisap sorunları
ve devamsızlık düzeyi TBMM üye tamsayının nitelikli çoğunluğu ile anayasa değişikliğini sağlayacak kanunu çıkarmaya hiçbir zaman olanak vermeyecekti21.
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu görüşmelerinde aynı sorunla karşılaşılacaktır. 1920'nin 18 Kasımdan başlayarak tam iki ay süren görüşmeler 20 Ocak
1921'de bitirildiğinde22 Ankara'da anayasayı nitelikli çoğunlukla kabul
edecek bir çoğunluk bulunmuyordu. Eğer üçte iki çoğunlukla kabulü gerekli kılınsa idi; 244 üyenin olumlu oyu gerekirdi ki bu neredeyse imkansızdı23. Zaten Nisab-ı Müzakere Kanunu ve Namzetlik Kanunları da anayasal düzeni değiştirir mahiyette olmalarına rağmen basit çoğunluk ile
kabul edilmişlerdi.

19

ZC, C.5, 18.11.1336, s.372-373.
ZC, C.5, 18.11.1336, s.373.
21
Özbudun, Anayasa, s.9, 48; Tanör, Osmanlı, s.198.
22
Velidedeoğlu, Devirden, s.58-61.
23
Özbudun, Anayasa, s.47-48.
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Bütün bu faktörler dikkate alındığında, 1921 Anayasasının, görüşme ve
kabul usulü itibariyle, Türk Anayasa tarihinin tek yumuşak anayasası olduğuna hükmedebiliriz. Kendi değişiklikleri hakkında özel bir yöntem
saptamamış, kabul yetersayısı diğer yasalardan farksız olmuş, katı anayasalar için öngörülen kurallar uygulanmamış, olağan yasalar için varolan
usuller izlenmiştir. Anayasanın tümü son oylamada işari oy ile kabul edilmiştir24.
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununun yumuşak bir anayasa olduğu kendisini değiştiren yasalar söz konusu edildiğinde daha belirginleşir. Bir kere, İcra vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun Vekiller Heyeti Reisinin
TBMM tarafından gizli oyla seçilmesini hükme bağlarken, 1921 Anayasasının İcra Vekilleri Heyeti riyaseti ile ilgili maddesini basit çoğunlukla
değiştirmiş oldu. Yine madde-i münferidenin Nisab-ı Müzakere Kanunu
çerçevesinde yorumlanması ve seçim kararı alınması TBMM'nin kurucu
niteliğine ve TEK'nun yumuşak anayasa olmasına bağlanmalıdır25.
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Türk anayasa tarihinin yerel yönetime
en fazla ağırlık veren anayasasıdır. Bu özel önem halkçılık ilkesi ile açıklanabilir26. Bu Anayasada merkeziyet usulü sınırlı, yerinden yönetim asli
ve geneldir27. 24 maddelik bir metin olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 14
maddesini, yani yarıdan çoğunu yerinden yönetim ilkelerine ayırarak yerel
demokrasiyi hayata geçirmeye çalışmıştır28.
TBMM’nin ideolojik olarak atası Fransız Konvansiyonudur. Konvansiyon kavramı ilk kez 24 Haziran 1793 Fransız Anayasasında geçmesi
nedeniyle meclis hükümeti gouvernement conventionelle olarak tanımlanmıştır. Fransız siyasal rejiminin evrim çizgisi içinde, 1793 Montagnarde
Anayasasından başka, 1848 Anayasası, III. Cumhuriyet Anayasasının
(1871-1875) yanı sıra, 1946'da kurulan IV. Cumhuriyetin ilk anayasasında
da mevcuttu.

24

Tanör, Osmanlı, s.207.
Tunaya, Bağımsız, s.28.
26
Özbudun, Anayasa, s.43.
27
Tanör, Osmanlı, s.220.
28
Rıdvan Akın, “1920’ler Anadolusunda Yerel Demokrasi Girişimi:İdare-i Kur’a ve
Nevahi Kanunu Layihası”, Toplumsal Tarih, Sayı:32, Ağustos 1996, s.40.
25

236

RIDVAN AKIN

Bu sistem kuramsal olarak yürütmeyi basit bir vekalet ilişkisi ile kendine bağlarken, realitede tam tersi bir durum ortaya çıkabilir; Meclis hükümeti öylesine nazik bir platform üzerindedir ki, bu platform üstünde bir
kişinin, komitenin veya bir partinin otokratik yönetimi çıkabilir29.
Bu dönemde iktidar zeminin yürütme (fiilen Kemalist parti) lehine değiştiğini sayısal veriler de kanıt teşkil etmektedir. E. Özbudun'un hesaplamalarına göre, 23 Nisan 1920-28 Şubat 1921 arasında çıkan yasaların (104
adettir) 83'ü (%79.8'i) İcra Vekilleri tasarısı, gerisi %20.2'si yani 21 adedi
TBMM üyeleri tarafından verilen kanun teklifleridir30. Bu durumu ortaya
çıkaran siyasal gelişme, 23 Mayıs 1921'de Müdafaa-ı Hukuk Birinci Grubunun kurulmasıdır. Bu grup sayesinde yürütme, Kemalist partiye bağlı bir
çoğunluk hükümeti haline gelirken, fiilen parlamenter yapıya yaklaşılmıştır.
Türkiyede devlet erkleri arasında tam kuvvetler ayrılığı prensibinin
varlığından 1961 Anayasasına kadar söz etmek güçtür. Bununla birlikte
1924 Anayasası ile konvansiyon hükümeti modelinden uzaklaşıldığını
ifade etmek lazımdır. E. Özbudun 1924 ile meclis hükümeti ile parlamentarizm arasında karma bir sistem kurulduğunu ileri sürmektedir31.
Ankara hükümeti kurulduktan sonra İzzet ve Salih Paşalar, eski Sefir
Cevat, Ziraat Nazırı Hüseyin Kazım (Kadri), hukuk müşaviri Münir
(Ertegün), Hoca Fatin Efendi'den oluşan İstanbul Heyetiyle yapılan Bilecik
Mülakatı, İstanbul'dan Ankara'ya yönelik bir yakınlaşma çabası olarak
yorumlanmalıdır32. Böyle olmakla birlikte, TBMM ve onun hükümeti kendi siyasi varlığını tescil ettirmek için İstanbul Hükümetinin idari ve siyasi
tasarruflarına karşı tavizsiz davranmıştır.
Sonuçta 16 Mart 1336 (1920) tarihinden itibaren İstanbul Hükümetince Aktedilen Bilcümle Mukavelat, Uhudat ve Sairenin
Keenlemyekun Addi hakkında 7 Sayılı Kanun çıkarılarak, bu tarih ön-

29

Karl Loewenstein, Political Power and The Governmental Process, (Chicago
Press, 1965) s.83.
30
Özbudun, Anayasa, s.72.
31
Özbudun, Anayasa, s.72-73.
32
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cesindeki hukuk ve düzenlemelerin Ankara’yı bağlayacağı ifade edilerek ,
Meclis kendini tek meşru siyasi otorite saymıştır33.
Başlangıçtaki muğlak tutumun sebebi, işbirlikçi Damat Ferit Hükümeti
dışında herkesin teveccühünü kazanmış Ali Rıza Paşa ve Ahmet İzzet Paşa
kabinelerinin aldıkları kararların geçersiz sayılması konusunda tereddüt
hasıl olmasıdır.
Bu radikal önlemleri Damat Ferit Paşa ve Rüfekası Hakkında 16
Sayılı34 İstanbul Hükümetince Yapılan Terfilerin Keenlemyekun Olduğuna Dair 17 Sayılı Heyeti Umumiye Kararı35 ile Şura-yı Saltanatta
Sevr Anlaşmasının İmzası Yönünde Oy Kullananların Hiyanet-i Vataniye Suçu ile İtham Olunmasına ve Gıyablarında Hüküm Verilmesi
Hakkında TBMM Kararı takip edecektir36.
Sonuç itibariyle, bu çerçevede verilen TBMM kararlarının İstanbul hükümetinin Osmanlı bürokrasisi içindeki bakiye iktidarını tamamen yok
ederek Ankara'yı tek iktidar odağı yapma kararları olduğu besbellidir.
Türk istiklal savaşı saltanata karşı milli otoritenin dini otorite ile birleşmesi noktasında çizilen bir savunma stratejisi ile başlamıştı. Buna göre
siyasi kudreti temsil eden TBMM aynı zamanda hilafeti kendi bünyesinde
toplamalıydı. Bu meclis, meclis-i mebusan-ı mukaddes olmalı ve bir
encümen-i şura olarak devleti idare etmeli idi37. Hilafet ve saltanatın özdeş olarak algılandığı bu dönem bir süre sonra aşılacak, konu farklı mecralarda ele alınmaya başlayacaktır. Hanedan ve saltanat rejimi hakkında
olumsuz görüşler, birden bire ve sadece milli kurtuluş savaşı konjonktürü
ile ortaya çıkmış değildir. Batı'dan Doğuya doğru yürümekte olan Fransız
33

Bundan da çıkan anlam şudur ki diğer mevzuat ve hükümet tasarrufları Ankara tarafından kabul edilmiştir. İki maddelik kanunun metni incelendiğinde "..Büyük Millet Meclisi'nin tasvibi haricinde İstanbulca aktedilmiş... imtiyazat ve maadin ferağ ve intikalatı
..keenlemyekundur." ifadesi bunu göstermektedir. Bkz. Düstur, 3, Cilt.1, 7 Haziran 1336,
s.16.
34
ZC, C.1, 19.5.1336, s.342-344.
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Düstur, 3, Cilt.I, 24 Mayıs 1336, s.10.
36
“Şurayı Saltanat ve Sevr Muahedesi Hakkında Heyeti Umumiye Kararı”, Düstur, 3,
Cilt I, 19 Ağustos 1336, s.48.
37
Çetin Özek, “Türk Anayasa Hukukunda Laiklik Kuralı ve Gelişimi”, İÜHFM, Cilt
XXIV, 1959, s.100-101.
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Devriminin cumhuriyetçi idealleri, telaffuz edilmeksizin en muhafazakar
mebusları bile meşrutiyetten itibaren etkilemiştir.
Buna ilaveten, monarşinin güç kaybederek, etkisizleşmesi konusunda
İttihat ve Terakki hükümetlerinin aldığı tedbirlerin azımsanmaması gerekir. Bu bağlamda hanedan mallarının geçirdiği evrim Osmanlı aristokrasinin adım adım yıkılış öyküsünü anlatmaktadır. Meşrutiyetten beri parlamenterlik yapan Doktor Rıza Nur'un hanedan mallarına ilişkin konuşması
saltanatın nasıl sallandığını göstermektedir: Rıza Nur, Abdülhamid’in hallinden sonra "Servet-i Şahane ve Hakk-ı Millet" başlığını taşıyan bir kitap
yazmıştır; bu kitapta hanedan mallarından bir kısmının hazine-i hassadan
alınarak hazine-i maliyeye intikal ettirilişi anlatılmaktadır. Bu hanedan
mallarının millete intikal etmesi anlamına gelmektedir38.
Bu tartışmalardan birinde, halkçılık gereği aristokrasinin kabul edilemeyeceğinden söz eden mebuslar, gerçekte salt hanedan mallarının maddi
temellerini değil saltanatın ideolojik temellerini biraz daha zayıflatmışlardır. Buradan hanedan çiftliklerinin halkçılık ideolojisinin zorunlu bir sonucu olarak satışı noktasına ulaşan mebuslar "Hazine-i hassasın kendine ait
mülkü olmasını doğru bulmadıklarını" açıkça belirteceklerdir39.
Osmanoğulları hanedanının sonunun yaklaştığı, daha saltanat kaldırılmadan mallarına TBMM tarafından vesayet rejimi uygulanmaya başlanması ile iyice belirginleşmiştir. Hanedan malları konusunu 46 Sayılı Kanun ayrıntılı düzenlemiştir. TBMM yönetimi, içinde binlerce köylünün
yaşadığı, yüzbinlerce dönüm arazisi olan Eskişehir Çifteler Harası, Çukurova, Aziziye Harası, Malatya Sultansuyu gibi hanedan çiftliklerinin idaresine el koymuştur40.
Buna rağmen bazı tereddütler de yok değildir. Müzakerelerde hanedan
mallarının idaresinin "niyabeten mi? muvakkaten mi?" yürütüleceği temelinde bir tartışma açılır. Hükümet, hazine-i hassa tarafından idare edilen
çiftlikatı, Hazine-i hassaya niyabeten doğrudan tasarrufta bulunma ifadesi
ile düzenlemek istemişse de, kanun, "muamelatı tasarrufiye ve idariyenin

38

GCZ, C.III, 6.3.1338, s.35.
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hakkı istimali muvakkaten hazine-i maliyeye verilmiştir" şeklinde çıkmıştır41.
Bu vesayet rejimi bütçe kanunlarında hanedan malları kalemi adı altında varlığını sürdürmüştür. Örneğin Çifteler Çiftliği Harası ve Aziziye
Harası gelir ve giderleri ile veliaht, şehzade, selatin maaşlarına (karşılığı
münakale edilmek üzere) atıf bütçe kanunlarında görülmektedir42.
307 Sayılı Osmanlı İmparatorluğunun İnkıraz bulup Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Teşekkül Ettiğine Dair TBMM Kararı43
ile 308 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hukuku Hakimiyet ve
Hükümraninin Mümessili Hakikisi Olduğuna Dair TBMM Kararı
Osmanlı saltanatını sona erdiren tasarruflar olarak Türk Anayasa Hukukuna geçmişlerdir.44
Eski rejimin tasfiyesinde Ayan Meclisi’nin kaldırılışına da temas edilmelidir. Türk kamu hukuku literatüründe bu Meclis yeterince ilgi görmemiştir. Oysa ki kurulduğu 1876'dan resmen kaldırıldığı 1922 yılına kadar
Osmanlı anayasal düzeninin önemli bir kurumu olmuştur45.
İstanbul hükümetinin tasfiyesinden sonra Ayan Meclisinin statüsü
TBMM'de tartışılmıştır. Ankara rejimi açısından İstanbul'da kalan kurumlardan hangilerinin meşru kabul edildiği Çorum Mebusu Ferit Bey tarafından açıklığa kavuşturulacaktır. "..bütçede zikredip yanına sıfır konulanlar", bunlar arasında Ayan Meclisi yoktur. Teşkilat-ı Esasiye Kanununda
41

ZC, C.5, 1.11.1336, s.234-240.
ZC, C.8, 26.2.1337, s.435-436.
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Düstur, 3, Cilt.III, 30 Teşrinievvel 1338, no.307, s.149; ZC, C.24, 30.10.1338,
s.269-296, s.298.
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Düstur, 3. Tertip, Cilt.III, 1-2 Teşrinisani 1338, no.308, s.152-153; ZC, C.24,
1.11.1338, s.304-315.
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Abdülhamit Meclisi Mebusanı dağıtmasına rağmen Ayan Meclisini korumuştur. Sultan tarafından Başkanlığına tayin ettiği Server Paşayla birlikte kaydı hayat tayin edilen
Osmanlı Senatosu üyelerinin ödenekleri 1908'e kadar ödenmiş, atıl bir kurum gibi görünmesine rağmen devlet protokolündeki yerlerini daima korumuşlardır. 27 üye ile kurulan
Ayan, 1908 Meşrutiyetinde üç kişi ile temsil ediliyordu. Kanun-u Esasi'nin iadesi ve
Mebusan Meclisi seçimlerinin başlatılması üzerine, zaman içinde boşalan üyelikler 17
Aralık 1908'de yenilerinin tayini ile Ayan Meclisi Anayasal sistem içinde yerini yeniden
kazanarak canlandırılmıştır. Ayanın üye sayısı 1910 yılına ait Devlet salnamesinde 49,
1911 yılına ait Salnamede ise 53 olarak gösterilmektedir.
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atıfta bulunulmayan Heyet-i Ayan'ın 1876'da başlayan öyküsü46 Ankara
Hükümeti adına Refet Paşa'nın Ayan Başkatibi (Ayan Meclisi Genel Sekreteri) Seyit Beyi makamına kabul ederek, Teşkilat-ı Esasiye Kanununda
Ayanın mevcut olmadığını, ve TBMM tarafından tanınmadığını bildirmesi
ile sona erecektir47.
Hilafet meselesine gelince, hemen belirtilmelidir ki-salt dinsel bir otorite olarak düşünülse bile- bu makam Dünya savaşı yıllarında oldukça yıpranmıştı.
Böyle olmakla birlikte Meclis yeni kurulduğunda halife sultanla ilişkisi
ikirciklidir. Mustafa Kemal Paşa gizli celselerde "halife-i mukaddesemiz
efendimiz hazretleri edayı salat için camiye gittikleri zaman kendilerini muhafaza eden kıtaatı askeriye islam askeri değildir. İngiliz askeridir." sözleri ile esir sultan argümanına dayanmayı tercih ederken, 48
TBMM, bir genel kurul kararı ile, Antalya Mebusu Hamdullah Suphi Bey'in kaleme aldığı "Halife ve Hakanımız Efendimiz" hitabı ile başlayan beyannameyi kabul etmiştir. Bu beyannamede halife sultan milli direnişi
desteklemeye davet edilmiştir49.
Ankara'da genel hava makama saygı duyulduğu ama makamı işgal
edenin tutumunun onaylanmadığı yönündedir. Vahdettin dışında Veliaht
Abdülmecid Efendi’den başlayarak hanedanın diğer üyelerinin, TBMM
karşı tutumunun katı olduğu söylenemez. Hatta askeri başarılara paralel
olarak tereddütlü bekleyişin açık desteğe dönüştüğünü bile söyleyebiliriz.
Mustafa Kemal Paşa tarafından saltanat ihtirası ile itham edilen Veliaht
Abdülmecid Efendi Ankara Hükümeti ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır50. Veliahtın TBMM Başkanlığına gönderdiği bir mektupta Ankara meclisini Meclis-i Kebir-i Milli ifadesini kullanarak meşrulaştırıcı bir yaklaşım benimsediği gözlemlenmiştir51.
46

Yine de çoğu eski nazırlardan oluşan bu yaşlı devlet adamlarının korunması gerektiğini düşünmeyenler de eksik değildir "müktesep emeklilik hakları" saklı kalacaktır. ZC,
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Hanedanın diğer mensuplarına gelince, Vahdettin’in milli mücadeleye
karşı yürüttüğü sert ve tavizsiz tutuma rağmen ılımlıdır. Hatta Muş Mebusu İlyas Sami Bey milli hükümeti destekleyen şehzadelerin Ankara'ya davetlerini istemiş ve destek bulmuştur; fakat, Hükümet siyasi bir karışıklığa
meydan vermemek gerekçesiyle İnebolu'ya kadar gelen Abdülmecid’in
oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi'yi İstanbul'a iade etmiştir52.
Saltanatın kaldırılmasından sonra, Saltanatsız Halife Vahideddin Efendi'nin halli çok itinalı bir islam hukuku zeminine oturtulmuştur. İlmiye
kökenli Kangırı Mebusu Tevfik Efendi'nin " Kafiri veli ittihaz eden bir
adamdan mümine halife olamaz, mahludur" yorumuna,53 Şeriye Vekili
Mehmet Vehbi Efendi'nin Meclis Başkanlık Divanından okutulan fetvasında geçen "halifenin hal ve aktine memur olan meclisi alinizdir" ifadesi
devlet modelinin Meclisli fiili bir cumhuriyete dinsel temalarla nasıl dönüştüğüne işaret etmesi bakımından son derece ilginçtir54.
Netice itibariyle, Vahdettin’in halli bir TBMM kararı ile gerçekleşmiştir55. Meclis kendini Şeriye Vekilinin fetvasında belirttiği üzere "ehli hall
vel akte" yetkili bulmuş,56 halledilen Vahdettin’in yerine 18 Aralık 1922'de
148 oyla Abdülmecid Efendi’yi halife seçmiştir. Hilafetin kaldırılmasında
etkili rol oynayacak olan Adliye Vekili Seyit Beyin hakkında "fevkal hükümet bir makamı siyaset değildir" dediği hilafet, saltanat kaldırıldıktan
sonra içi boşaltılmış bir kurum haline dönüşecektir.
Vahdettin'in İstanbul'u terki ve yeni halife seçildikten sonra "Hilafet
kadrosu" diye bir kavram ortaya atılmıştır. Bu kavram Hanedandan kimlerin ne kadar maaş alacağını tespit edişi itibariyle ilginç sayılmalıdır. Sultan
kaçmıştır, ama hanedan İstanbuldadır, Meclis'in onu bir süre daha tarihi bir
emanet olarak algılamaya devam edeceği anlaşılmaktadır57.
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Abdülmecid'i halife seçen Meclis, bu kez yaptığı seçimin siyasi anlamını çözümleye çalışacaktır. Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Bey'in
"Hilafet makamına Ankara'da Meclisin toplandığı gün Gazi’yi seçmeliydik" sözleriyle başlattığı tartışma ve sorduğu soru çok özel bir önem taşımaktadır: "Şimdi reis-i hükümet Gazi mi? Abdülmecit Efendi mi oluyor?"58.
O arada hilafet teorisi üzerinde ilmiye kökenli iki mebus, Hacı Mustafa
Efendi (Ankara) ile İsmail Şükrü Efendi (Karahisarı Sahip) arasında sert
bir tartışma çıkmış; tartışma biat törenine ilişkin şekil şartları zemininde
yapılmaya başlanır.
Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey'in seçilmiş halifenin Ankaraya kadar
gelerek meclis önünde yemine davet edişi zahiri devlet başkanlığı imajına
denk düşen bir öneri olarak dikkat çekmektedir59. Bu önergeye destek mahiyetinde olmak üzere İkinci Grup mebuslarından Kara Vasıf, Ziya Hurşit,
Hakkı Hami, Salahaddin beylerin ortak bir önerge ile "Halife seçilecek
kişinin muvakkaten Ankaraya gelerek işgalden kurtuluncaya kadar
Ankarada kalmasını" istemeleriyle başlayan tartışma60 Tunalı Hilmi Bey
ile Salahaddin Bey arasında saçak öpme kavgasına dönüşecektir61. Bu
kavgada geçen karşılıklı ithamlar gerçekte egemenliği eline alan gücün
geçmişle köprüleri atma sıkıntısını yansıtmaktadır.
Sonuçta Meclis Halifenin Ankaraya çağrılması yerine "Abdülmecid
Efendi Nezdine Bir Heyet İzamına Dair 314 sayılı TBMM Kararı" ile
tartışmaya son verilmiştir62. Bu karardan sonra TBMM Hükümeti bir bildiriyle yeni halifeye hükümdarlıkla ilgili hiçbir yetkisinin kalmadığını, bundan böyle Müslümanların halifesi ünvanını kullanacağını hatırlatması devlet başkanlığını ikileme riskinden kaynaklanmaktadır.
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Kaldırılmış saltanata rağmen hilafetin bütün yetkilerinden arındırılmış
olarak korunmasının bir manasının olmadığı daha halifenin seçildiği oturumda ortaya çıkmıştır. Örneğin Lazistan Mebusu Ziya Hurşit'in "Reis Bey
ben kendi hesabıma halife filan istemiyorum" itirazı, Bitlis Mebusu Yusuf
Ziya Beyin" İslamiyette saltanat yoktur. İslamiyet cumhuru halk üzerine
müesses bir mecmuai hakimiyettir"63 ifadeleri İkinci Grup kadrolarının
ağzından daha o zaman "cumhuriyet ilan" edilmiş oluyordu.
Böylece Türkiye Devleti bir süre daha dünyevi yetkisi olmayan zahiri
devlet başkanı halife ile TBMM Başkanını aynı zaman dilimi içinde yaşatmıştır. Cumhuriyetin ilanı Mustafa Kemal Paşa’nın fiili devlet başkanlığının parlamenter devlet başkanlığına yaklaştırılması sonucunu doğurmuş,
Ankara'da Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı, İstanbul'da muhalefetin etrafında kenetlenmeye çalıştığı hilafetin varlığı gittikçe eşyanın tabiatına aykırı bir durum arz etmeye başlamıştır.
Nihayet, 4 Mart 1924 tarihinde, Adliye Vekili Seyit Bey ve Şeyh Saffet Efendi (Yetkin) ile arkadaşlarının önerisi üzerine 431 Sayılı Hilafetin
İlgasına ve Hanedan-ı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki
Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun ile Hanedanın yurtdışına çıkarılma
kararı kesinleşmiştir. Hükümet 36 erkek 48 kadın 60 çocuk 144 kişiden
oluşan hanedanı kanunun öngördüğü öncelikler çerçevesinde Türkiye
Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarmıştır. Kanunun 8. ve 9. maddeleri padişahların kişisel mallarını kamulaştırmış, saltanattan kalan bütün emval-i
metruke millete intikal etmiştir.
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GCZ, C.III, 18.11.1338, s.1050-51.

MİLLÎ MÜCADELE’DEN KESİTLER
Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL*
İzmir’in işgali Milli Mücadele'nin büyük acılar barındıran sayfalarından olmakla beraber, tarih biliminin ertelenmiş başarı olarak nitelendirdiği
görkemli bir olgunun başta gelen tetikleyicisi olmuş, halkın heyecanını
doruk noktasına çıkarmak suretiyle tüm milli güçleri ve milli potansiyeli
harekete geçirmişti.Bu etkiyi Giresun'da yayımlanmakta olan Işık Gazetesi
oldukça edebi bir üslupla tanımlamıştır: "Göklerden yıldırımlar yağsa,
dağlardan kanlı volkanlar fışkırsa, denizler taşsa da araziyi tufanlara boğsaydı, Türklüğe, İslam Dünyasına belki de o kadar etki edemezdi".
15 Mayıs 1919 akşamı Matbuat Genel Müdürlüğünden gazetelere gönderilen resmi tebliğde şöyle deniyordu:
"Dün sabah saat on bir sıralarında Ferit Paşa'nın konağında Amiral
Webb tarafından verilen notada Paris Konferansı kararına atfen İzmir kalelerinin İtilaf Kuvvetleri tarafından işgal edileceği bildirildiği gibi, İngiliz
Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Caltrophe tarafından da Aydın Vilayetine dün sabah tebliğ olunan notada barış konferansının kararlarına ve mütarekenin yedinci maddesine dayanarak İzmir istihkamlarının işgal edileceği ve öğleden sonra verilen ikinci bir notada da, yine mütareke hükümlerine dayanarak İzmir şehrinin Yunan askeri tarafından işgaline İtilaf Devletlerince karar verildiği bildirilmiştir".
İşgal sırasında İzmir'de bulunan bir kişinin anlatımına göre, Rumlar
daha işgalin birkaç ay öncesinden hazırlanmışlar, Kızılhaç gereçleri adı
altında İzmir'e birçok asker ve izci elbiseleri, hatta silah bile getirmişlerdi.
İşgalden on gün önce İzmir'in Yunanistan'a ilhak edileceği söylentileri
dolaşıyor, Yunan askerinin şehre çıkarılacağı söyleniyordu. Hatta resmi
daire memuriyetleri için metropolitlik ve konsolosluktan bazı Müslümanlara önerilerde bulunma cüreti bile gösteriliyordu.
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13 Mayıs Salı günü Yunan işgal askerinden pek kesin olarak söz edilmişti. Müslüman halk derin heyecanda, bilinmez bir geleceğin acı ve nefretiyle üzgün bekliyordu. Hükümet çevreleri, özellikle Vali İzzet Bey bunun yedinci maddenin uygulanmasından başka bir şey olmadığını, Yunan
İşgalinin söz konusu bile olmadığını söylüyordu. Aynı akşam bir savaş
gemisinde dört devlet temsilcileri gizli bir toplantı yapmışlar, ertesi gün
öğleden önce gemilerden dışarı hiç kimsenin çıkmamasını kararlaştırmışlardı. Fransa, İngiltere, İtalya, Amerika, hatta Yunan askerlerinden birer
müfrezenin şehre çıkarılacağı, konsoloslukların koruma altına alınacakları
söyleniyordu.
14 Mayıs öğleden sonra saat bire kadar savaş gemilerinden hiç kimsenin çıkmayışı, söylenenleri doğruluyor demekti.Saat ikiden sonra Yunanlıların da dahil olduğu bir müfreze şehre çıkarılarak konsolosluklara sevk
edilmiş ve Yeni Kale işgal edilmişti.Herkes ümitsiz, Türk Ocağında toplantılar yapılıyor, işgalden daha kesin olarak söz ediliyordu. Eşraftan bir
kurul Sultani Okulunda toplanarak Vali İzzet Bey'e gitmişlerdi. Vali cevap
olarak temsilcilere başvurduğunu, ortalıkta kesinlikle mütarekenin yedinci
maddesinin uygulanmasından başka bir sorun olmadığını, halkın telaş ve
heyecana düşürülmemesini tekrarlamıştı.Gece boyunca halk heyecan içindeydi.Minarelerden mersiyeler okunuyor, halk mahşer halinde Yahudi
mezarlığına akın ederek toplantılar yapıyordu.
Metropolitlik bahçesinde toplanan Rum halkına heyecanlı bir söylevle
şehrin ertesi gün Yunan Ordusu tarafından işgal edileceği, o andan itibaren
İzmir'de Yunan yasalarının geçerli olacağı müjdelenmişti.
15 Mayıs Perşembe sabahı Karşıyaka'dan 8.30 vapuruna binenler, körfezin Yeni Kale hizasında dört beş vapurun limana doğru yol aldığını görmüşlerdi.Vapurların düdük seslerine işgalci askerlerin "zito" sesleri karışıyor, yerli Rumlar da buna aynı şekilde karşılık veriyorlardı.Vapurlardan
ikisi Punto(Alsancak) iskelesine, biri de Kramer Oteli karşısında asker
çıkarmak için dizilen mavnalara yanaşmışlardı. Mavnalara yanaşan vapurlar asker indirirken, aralıksız "zito" sesleri yükseliyordu. Bu manzarayı
görmek istemeyen Müslümanlar valilik binasına yönelmişlerdi. Son ana
kadar kendilerini aldatan hükümete lanet ediyorlardı. Vali saat 9.30 da
kendisinden açıklama bekleyen bir kurula hala yedinci maddeden söz ediyordu.
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Saat 10:05’te Rumlar Kemeraltı civarına akın etmişlerdi.Bu sırada önlerinde Yunan bayrağı taşıyan bir sivil olduğu halde 25 kişilik bir Yunan
müfrezesinin Kışla civarına doğru gittikleri görülüyordu. Binlerce Rum da
Kışla kapısı hizasına yönelmişlerdi. Kapıda Türk askerleri nöbet tutuyorlardı. Bu sırada kalabalık arasında iki silah patlamıştı.Yunan askerlerinin
önünde ve çevresinde silahlı Rumlar yürüyorlardı. İlk silah göğüsleri çapraz tüfekli yerli Rumlardan biri tarafından atılmış, önceden planlanan olay
bu şekilde başlamıştı.Bu durum daha sonra yapılan resmi soruşturmayla da
saptanmıştı.Bu olayda hiçbir Yunanlının burnu bile kanamamıştı.
Silah sesleri artmaya başlamış, memurlar valilik binasının kapısını kapamaya uğraşıyorlardı.Dışarıdaki silah sesleri bir savaş meydanını çağrıştırıyordu. Binanın kıraathaneye bakan camları gürültüyle kırılıyordu. Yunan
askerleri küçük taşları, parkın çıkıntılı kısımlarını siper ederek ateş ediyorlar, bazı yerlere makineli tüfekler yerleştiriyorlardı. Silah seslerinin azaldığı bir sırada Vali İzzet Bey yüzü sararmış ve başındaki fesi atmış bir halde
"Beyaz bayrak..." deyip duruyordu. Odasındaki beyaz perdelerden biri bir
direğe bağlanıp denize bakan balkondan sarkıtılmak istenmiş, ancak yoğun
ateş üzerine bu girişim sonuçsuz kalmıştı.Diğer taraftan bina içinde silah
kullanıldığından, beyaz bayrakla teslim işareti vermenin anlamsızlığını
değerlendirenler de vardı.Valilik odasındaki iki Musevi kadın da korkularından bağrışırken, onları teselli etmeye çalışanlar da görülüyordu.
Diğer taraftan herkesin beyaz mendillerini çıkarması ve ellerini havaya
kaldırması istenmişti. Herkes birer birer dışarı çıkarken, saat, yüzük gibi
değerli eşyalarını orasına burasına saklıyordu. Böylece bize uygarlık getirme iddiasında olanların ne mal olduklarını anladıklarını gösteriyorlardı.
Merdiven başındaki kapının yanında gözleri kan çanağı gibi fırlamış, süngülü iki efzun eri bekliyor, ortada taşlıktaki erler bağırıp küfür ediyorlardı.
Fesler yerlere atılmıştı. İnsanlar vahşice dipçikleniyor, öldürülüyordu.
Valilikten çıkarılanlar Anadolu Bankası'nın arkasındaki bir hanın üst katına doldurulmuşlardı. Burada her kesimden halk, tahtalar üzerinde üç gün
üç gece aç bırakılmışlardı. Soyulmaktan kurtulup parasını saklayabilmiş
iki kişi okkasını 50-60 kuruştan ekmek aldırmışlardı. Yalnız Amerikalılar
bir kez ekmek ve peynir vermişlerdi.
Kışladaki durum daha korkunçtu. Burada toplanan subaylara Kordon
Boyu'ndan, balkon ve pencerelerden ateş edilmiş, sağ kalanlar Patnos vapurunun ambarına hapsedilmişlerdi1.
1

İleri Gazetesi, 15 Mayıs 1922.
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İzmir'in işgaline tanıklık eden önemli bir şahsiyet de Kazım Özalp'tir.Kendisi mütareke sonrasında Şarköy'deki 60.Tümene atanmış, Kazım
Karabekir'in ayrılması nedeniyle de 14.Kolordu Komutanlığına vekalet
etmişti.
Valilik karşısındaki kahvede, eskiden tanıdığı bir subay Yunanlıların o
gece İzmir'i işgal edeceklerini haber vermişti.Vaktiyle İzmir'deki kolordu
komutanı Ali Nadir Paşa'nın kurmaylığını yaptığından durumu kendisinden sorunca, "Hayır, yalnız Boğazlarda olduğu gibi bazı tabyaları İtilaf
Devletleriyle birlikte işgal edeceklerdir.Resmi bilgi bundan ibarettir" cevabını almıştı. Kurmay başkanının cevabı da farklı olmamıştı.Ancak haberi veren subay bu cevapları inandırıcı bulmamıştı. Kaygıların artması üzerine Valiliğin yakınındaki idadide toplanarak tartışmışlar, aralarından bir
kurul seçerek valiye göndermişlerdi.Vali İzzet Bey endişe edecek bir durum olmadığını, gereksiz yere heyecan gösterildiğini, bunun İttihat ve Terakki'nin yarattığı bir heyecan olduğunu, hükümetin her türlü önlemi alacağını söylemişti. Bu sırada belediye başkanı da gelmişti.
Bir süre sonra vali kendisine gönderilen ikinci bir kurula, bu kez Yunanlıların İzmir'i işgal edeceklerine dair İstanbul'dan bir emir yoksa da,
temsilcilerin böyle bir tebligatta bulunduklarını bildirmiş, halka sükunet ve
itidal tavsiyesinde bulunmuştu.
Bu sırada Kazım Bey'i tanıyan birkaç subay ne yapılması gerektiğini
kendisine danışmışlar, Kazım Bey de "Karşı konulmalıdır, silahı olanlar
silahlarını alsın, asker, jandarma ne varsa tepelere çıkıp savaşalım, ben de
sizinle olurum" cevabını vermişti. Komutan ise tereddüt içindeydi. "Hele
durun bakalım, etraftan ayrılmayın, şu işi anlarız" diyordu. O gece gençler
ve öğrenciler tekbirler getirerek sokakları dolaşmışlar, vatanını seven herkesi Yahudi mezarlığına çağırmışlardı.Halk bu çağrılara gerçekten uymuş,
açıkta ateşler yakarak sabaha kadar beklemişti. Ancak bütün bunlar bir
miting mahiyetinden öteye geçmemişti.Her konuda hükümetten emir bekleme alışkanlığı, buna karşılık hükümetin kayıtsızlık ve ihaneti halkın irade ve enerjisini etkisizleştiriyordu.
Vali yabancılara olay çıkmayacağı güvencesi veriyordu. Oysa güçlü
bir direniş Yunan Ordusunun İzmir'e çıkışını caydırabilir, işgal senaryosu
ertelenebilirdi. Gerçek durumun Paris'te anlaşılması bu kararın değiştirilmesi sonucunu doğurabilirdi.
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Kazım Bey işgal sabahı Yahudi mezarlığındaki durumu ve subayların
son kararını öğrenmek üzere belediye kahvesine gitmiş, hükümetin direnme konusunda hiçbir hazırlığının olmadığını anlamıştı. Halk heyecan içinde koşuşuyor, bazıları depodan silah alıyorlardı. Ancak sonuçta bütün yaptıkları her tarafa Redd-i İlhak Heyeti imzasıyla telgraflar çekmekten ibaretti. Kazım Bey mevcut koşullarda İzmir'de kalmayı gereksiz ve tehlikeli
olarak değerlendirmiş, o sırada jandarma deposundan silah almaya giden
kardeşi Fethi Bey'le birlikte Menemen'e hareket etmişti. Zira o sırada Menemen jandarma komutanı olan Asım Bey de Kazım Bey'in kardeşiydi2.
İzmir'in işgal dönemi acılarına gelince, Tevhidi Efkar gazetesi özel
muhabirinin 22 Temmuz 1921 itibariyle bildirdiğine göre, İzmir'de iki
buçuk yıldır sürekli artan baskı her gün yayımlanan yeni emirlerle daha da
sıkılaştırılmıştı. Eşraftan sonra müftüler de birer bahane ile tutuklanmışlardı. Birçok kasaba müftüsüz kalmıştı. 2000'i Hıristiyan olmak üzere 15 .00
nüfusu olan Ödemiş'te nüfus 4000'e, 20.000 nüfuslu Tire'de 3500'e düşmüştü. Bunlar da yerli değildi. Yunan yönetiminden yerli Rumların da
tamamen memnun kalmadıkları görülüyordu. Çünkü Yunanistan'dan gelen
Rumlar, onların ekonomik çıkarlarına zarar veriyorlardı. İstanbul'un Türkçe gazeteleri İzmir'e sokulmuyordu. Ancak Yunanlılar bu yasağı da çıkar
kapısına dönüştürmüşlerdi. Gazetelerin nüshasını emin oldukları kişilere
beş liradan satıyorlardı3.
İşgal dönemi acılarından biri de Yunan Kralı Kostantin'in Haziran
1921'de İzmir'e gelişiydi. 12 Haziran günü öğleden sonra saat üçü on geçe
Kralı getiren Limni zırhlısıyla, refakatindeki Elli kruvazörü İzmir'in siyah
ufuklarında görünmüşlerdi. Gemiler saat dörde çeyrek kala demirlediler.
Karşılama için parlak hazırlıklar yapılmış, olağanüstü önlemler alınmıştı.İzmir mavili beyazlı bayraklarla donatılmış, kışla ve rıhtım boyu Rum
halkı ve askerler tarafından doldurulmuştu. Kilise çanları saat iki buçuktan
beri aralıksız çalıyordu. İstimbot ve mavnalar kralı karşılamaya gitmişlerdi. Mülki ve askeri erkan Kışla önünde yer almışlardı. Kralı zırhlıda Başkomutan General Papoulas ve Komiser İstiryadis karşıladılar. Belediye
Başkanı Hacı Hasan Paşa saat dörtte iskeleye çıkan Kostantin'i şehir adına
selamladı.
2
3

Vakit Gazetesi, 28 Ocak 1922.
Tevhidi Efkar Gazetesi, 29 Temmuz 1921.
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Kostantin önce kiliseye giderek orada subay ve komutanlar, muhtelif
cemaat başkanları ve yabancı ileri gelenleri kabul etti. Daha sonra bir torpidoyla Kordon sahilini takiben Karşıyaka'ya giderek ikametine ayrılan
konağa yerleşti. Kralın yanında Prens George, Nikola ve Andre ile Başbakan Gounaris, Savaş Bakanı ve bazı subaylar bulunuyordu. Valiliğin tavsiyesiyle İzmir mülhakatından muhtelif cemaat heyetleri getirilerek krala
bağlılıklarını sunmuşlardı.
Kralın karşılanmasında dikkati çeken bir nokta Venizelos'a taparcasına
bağlı olan, Kralı kötüleyen Rum kesiminin çılgınca gösteri yapanlar arasında olmasalar da, evlerine kapanmayıp bu karşılamada yerlerini almalarıydı.
Kralın İzmir'e gelişinin ertesi günü orduya hitaben bir bildiri yayımlanmıştı. Rumca gazeteler de Kostantin'in gelişini önemle karşılamışlardı.
Ziyareti artık İzmir ve yöresinin Yunanistan'a resmen ait oluşunun kanıtı
olarak yorumlamışlardı.Amaletya, Armonya, Kozmos, Telegrafos, Patris
gazeteleri bu vesileyle Yunan hayallerine özgü bir dil kullanmışlardı.
Patris, Kostantin'in İzmir'e ayak basmasıyla tutsaklık zincirinin kırıldığını,
Yunan egemenliğinin esas olacağını yazmıştı.Kralın ikamet için Karşıyaka'yı seçmesi Rumlara göre büyük bir tarihi ve dini önem taşıyordu. Zira
Haçlı seferlerinden beri İzmir'e ilk ayak basan hükümdar Kostantin'di.
Bu ziyaret münasebetiyle parti anlaşmazlıkları birkaç gün için unutulmuştu.Bununla beraber kral gelmeden önce muhalifler ve Müslümanlar
hakkında şiddetli önlemler alınmıştı.Kuşkulu görülenler gözaltına alınmış,
Venizelos'a sadık ve taraftar Girit jandarmaları Kral’dan olabildiğince
uzaklaştırılmış, Kostantin'in güvenliği salt efzunlara emanet edilmişti.
Ayrıca hapishanede bulunan siyasi mağdurların bir dilekçe ile af talebinde
bulundukları söyleniyordu.
Kralın ikametgahında mülki ve askeri ileri gelenlerin katılmasıyla sürekli toplantılar yapılmış, savaş durumu uzunca görüşülmüştü. Aydın Demiryolu Kumpanyası kralın seyahati için salonlu vagonlar tahsis ettiyse de
Kostantin'in cephe ziyareti ertelenmişti.Tümen komutanı olarak atanan
Prens Andre de askerlerine yayımladığı günlük emirde kralın selamlarını
bildirmişti. Yunan ileri gelenleri askerlerinin bozuk olan morallerini güçlendirmek için Türkler hakkında bin türlü yalan uyduruyorlardı.Bu bağlamda Kastamonu'da, Konya'da ayaklanma çıktığından, Kürdistan'da du-
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rumun tehlikeli hal aldığından söz ediyor, Ankara'daki resmi evrakın Sivas'a nakledildiğini ileri sürüyorlardı4. Diğer taraftan İzmir'in Türk ve
Müslüman halkı varlığını bazı özel dini günlerdeki etkinlikleriyle gösterme
çabasındaydı. Bu bağlamda Hisar Camiinde Peygamberlerinin 1390. doğum yıldönümünü kutlamışlardı. Bütün Müslümanlar dükkanlarını açmamışlar, dini ve milli kurumlar, Müslüman okulları insanlığı cehalet ve yanlış yoldan kurtaran bu büyük günün hürmetine tatil edilmişti. Caminin
içinde ve dışında oturacak yer kalmamış, ayakta kalanlara yer bulabilmek
için yoğun çabalar harcanmıştır. Hoca Sabri Efendi minberin sol tarafındaki hitabet kürsüsüne çıkarak vaazına başlamıştı.
Daha sonra aşırı kalabalık nedeniyle namazın mevlidin okunmasından
sonra kılınması için Müftüden izin istenmişse de, cemaatin birbirlerinin
sırtlarına secde ederek kılabilecekleri söylenerek namaza başlanmıştır.Namazdan sonra İzmir'in ünlü mevlithanlarından Nif’li Hafız Rıza
Efendi, Hafız Hayri Efendi, İştipli Hafız Ahmet, İlhami ve Hafız Ömer
Efendiler birbirinden güzel makam ve sesleriyle dinleyenleri büyülemişlerdir.Mevlit'ten sonra dua Tilki zade Hoca Ahmet Sait tarafından okunmuştur5.
Milli Mücadelede Havacılar:
Milli Mücadele döneminin kahraman ve yiğit pilotlarından biri de
Behçet Bey olmuştur. Behçet Bey I.Dünya Savaşı döneminde Adana, Silifke, Şam, Deraa'da Almanların çok kaza yaptığından katil uçak dedikleri
(A.G) sistemindeki uçağı başarıyla kullanmıştı.Milli Mücadele döneminde
Eskişehir'de I.uçak bölüğünde çalışırken özverili hizmetlerde bulunmuş,
Mustafa Kemal ve İsmet Paşaların takdirlerini kazanmıştı.
Behçet Bey Sakarya Savaşı hazırlıkları sırasında önemli roller oynadı.
Erzurumlu Nafiz Bey'in hediyesi olan ikinci uçağa gözetleyici Yüzbaşı
Sırrı Bey’le binerek değerli keşifler yapmış, bombalar atmıştır. Bu başarılı
uçuşundan döndükten sonra 1500 metre yükseklikte benzin deposunun
aniden alev alması nedeniyle Beylikköprü civarında ordunun ileri hatları
arasına düşmüştür. Keşif kollarının verdiği bu üzücü haber Behçet Bey'in
arkadaşları ve komutanlar arasında büyük üzüntü yaratmıştır. Yanan uça4

Bu iddianın meclisin Kayseri'ye naklinin söz konusu olduğu olgusundan kaynaklandığı anlaşılıyor, bk.Tevhidi Efkar, 27 Haziran 1921.
5
İleri, 21 Kasını 1921.
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ğın enkazı arasında iki kahramanın cesetleri ortaya çıkarılmış, şehitlerin
vücutlarında kırıklara rastlanmamıştır.Behçet Bey'in yalnız göğüs, yüz ve
eller gibi kısımlarının fazla yanmış olması, bu arada birçok tırnak izinin
görülmesi düşmeden önce hayatta olduğunun ve kendisini çözmeye çalıştığının göstergesi olarak değerlendirilmiştir.İzmir'in işgaline bizzat tanık
olan Behçet Bey buradan firar ederek önce İstanbul'a, daha sonra da Konya'ya geçmiştir.
Şehitlerin cenazeleri Ankara'ya getirilmiş ve büyük bir törenle Hacı
Bayramı Veli Hazretleri’nin türbesine defnedilmiştir. İstanbul'da
Saraçhanebaşı'ndaki Mimar Ayaş Paşa Camii’nde şehitlerin ruhlarına mevlit okutulmuştur.Behçet Bey İstanbul'da geride genç eşi on dört aylık kızıyla, yaşlı annesini bırakmıştır6.
Milli Mücadele döneminde bizim belki de pek o kadar farkında olmadığımız Türk havacılarının Yunan Ordusuna vurduğu darbelerin yarattığı
etkileri bir Yunan gazetecisinin aktarımından öğrenmek ilginç olacaktır.
Yunanlı savaş muhabiri İlias P. Vutyeridis'in bu konudaki saptama ve değerlendirmeleri oldukça öğreticidir. Vutyeridis'in anlatımıyla cephedekiler
Türk uçağının başarılarını yakından görmüşler veya yakınlarından dinlemişlerdi. Zira, bütün Yunan Ordusu durum nedeniyle düşman uçağının
saldırılarından söz etmeye, bunun sonuçlarını öğrenmeye mecbur kalmıştı.
Bu bağlamda bazılarına göre düşman havadaki başarısını sadece bu uçağa,
bazılarına göre ise iki uçağa borçluydu. Rutyeridis bunlardan başarının tek
bir uçağa ait olduğu görüşünü benimseyenlerdendi.Çünkü üzerinde uçan
uçak hep aynı gürültüyü çıkarıyor, aynı saatlerde saldırıyordu.
Vutyeridis, Türk uçağını ilk kez 14 Temmuz 1921 'de I.Kolordunun
karargahını Hort civarında kurduğu sırada görmüştü. Uçak Eskişehir Savaşı'na rastlayan Yunan harekatını yakından izlemiş, sabah yedide pek yüksek olmayan bir mesafeden kolordu karargahına üç bomba atmıştı. Ertesi
gün aynı uçak Yunan kuvvetlerinin şoseyi takip ederek Beyköy üzerine
yürüdüğü sırada tekrar görünmüştü. Yunan kuvvetlerinin bir kısmı derhal
görünmemek amacıyla tarlalara yayılmışlardı. Yunan ileri harekatının devamı süresince Türk uçağı her gün görünmüş, ancak her defasında bomba
atmamıştı. Yunanlı muhabir bu durumu uçağın keşif amaçlı uçtuğunun
veya bombalarını başka hedeflerde kullandığının göstergesi olarak yorum6

İleri, 24 Eylül 1921.
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lamıştı.
Türk uçağı her sabah saat sekizde ortaya çıkıyordu. Yunan askerleri
uçağın sesini duyar duymaz "İşte geldi" diye bağrışıyor, tahminlerinde de
yanılmıyorlardı.Bir süre sonra da uçağın kanatlarındaki kırmızı daire açıkça fark ediliyordu. Uçak Yunan kuvvetlerine oldukça yaklaşıp havada daireler çiziyor, sanki düşman gözleri yukarıya tespit ederek eğlenmek istiyordu. Ardından hızla başka bir yerde sonuç alıcı faaliyetleri için uzaklara
uçuyordu.
12 Eylül 1921 'de Sakarya'da ricata başlayan Yunan Ordusunun bir bölümü gece yürüyüşünün ardından sabah saat yedide ilk durağı olan Sarı
Halil köyüne varmıştı. II. Kolordunun bazı birlikleri burada karargah kurmuşlardı. Vutyeridis, levazım başkanı ve bir süvari albayı düz bir alanda
çadır kurmak için uygun bir yer arıyorlardı. Saat sekiz civarında aniden
aynı uçağın sesini, o anda da panik halindeki askerin telaş ve korku dolu
seslerini duymuşlardı. Askerler "İşte o, işte o" haykırıyorlardı. Asker henüz uçağa bakma fırsatı bulamadan, bir topçu mangasına düşen iki bombanın müthiş patlaması ortalığı sarsmış, ardından ortalığı feryatlar doldurmuştu. Üçüncü bomba çadır kurmaya hazırlandıkları yerin 50-60 cm. uzağındaki tepecikte patlamıştı.Bomba parçaları etraflarından, üstlerinden
vızıldayarak uçuşmuşlardı. Yerlerinden hiç kımıldamamışlardı. Ancak
nereye kaçtıklarını kendilerinin de bilmediği askerleri durdurmaya çalışmışlardı. Bazı askerler de uçağa amaçsız tüfek ateşi açmışlardı. Uçağın
attığı dördüncü bir bomba da civardan geçen XIII. Tümenin bir kolu üzerinde patlamış, 20 erin ölmesine ve yaralanmasına yol açmıştı.
Uçak yine üstlerinde uçmaya, tur atmaya devam ediyordu. Ancak bir
süre sonra süratle doldurulup ateşlenen top nedeniyle uzaklaşmaya mecbur
olmuştu. İlk iki bomba dört Yunan, iki Türk arabacısı ve on beş hayvanın
ölümüne yol açmıştı.Ayrıca on hayvan da yaralanmıştı. Üçüncü bomba bir
erin ölümüne, bir çavuşun yaralanmasına, yine yirmi hayvanın yaralanmasına neden olmuştu.
13 Eylülde Sakarya Nehrini Kavuncu köprüsünden geçiyorlardı ki, saat
sekizde Türk uçağı yine görünmüştü. Bu kez şiddetli makineli tüfek ve top
ateşi açılmıştı. Ancak uçak yönünü değiştirmiş, Sakarya'yı geçmekte olan
XIII.Tümene yetişerek dört bomba atmayı başarmıştı. Tümende bombalardan ölen ve yaralananların sayısı sekseni bulmuştu.
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14 Eylül sabahı saat sekizde Kozağaç köyü dışında ordugahlarını kurdukları sırada yine aynı uçak görünmüştü. Vutyeridis bundan sonra bombardıman sesi duymadan uçağı iki kez daha görmüştü. Kendisi bizzat tanık
olduğu bu anlattıklarından sonra, aynı uçakla ilgili duyduklarını da anlatma gereğini duymuştur.
Bu bağlamda XII.Tümen 31 Ağustos 1921 'de Ardıç Dağını ele geçirmek için savaşırken, aynı uçağın dört bombasıyla on beş ölü ve yaralı kayıp vermişti. Ricatın ilk gününde bu uçak Güzelce Kale'den çekilen süvari
tümenine saldırmış, ondan fazla Yunan erinin ölmesine neden olmuştu.
Yine ricatın ikinci gününde Sarı Halil'e çekilen Yunan tümenine, 12 Eylülde ise Yıldız Dağındaki III. Yunan Tümenine saldırmış ve birçok kayıp
verdirmişti. Ölenler arasında harp divanında ölüm cezasına çarptırılmaları
kaçınılmaz görünen iki sanık Yunan eri de bulunuyordu.
Uçak 17 Eylül'de Sivrihisar üzerinde görünmüştü.Vutyeridis arkadaşı
Falçariç'in bu uçağın III. Yunan Ordusu karargahına yaptığı saldırıyı anlatacağını, çünkü saldırının kurbanları arasında onun da olduğunu belirtmiş;
kurbanlardan yüz ellisinin hastanelerde tedavi edildiğini aktarmıştır. Ayrıca bu uçağın düşürüldüğünü birkaç kez duyduğunu, fakat inanmadığını
kaydetmiştir.Vutyeridis bu konudaki sözlerini şöyle bitirmiştir. “Cesur
pilotun başarısını kabul etmek gerekir. Hiç kuşkusuz gürültüsünü duyan,
süzülüşlerini gören bizler uzun süre bu uçağın menkıbelerini anlatıp duracağız”7.
Malta Sürgünlerinin Yaşamından:
1919 Haziranının ikinci pazartesi günü Valetta limanına giren Ena adlı
İngiliz gemisi İstanbul'dan gebe geliyordu. Malta'da ise bir uygarlık(!)
rezaleti doğuracaktı.Ena'nın Malta limanına varmasından 4-5 gün önce,
yani 28 Mayıs Çarşamba günü Tophane önünde iskeleye yanaşan İngiliz
bandıralı bir vapur duruyordu. Vapur Vatternitch, yani Su Cadısı adını
taşıyordu. Su Cadısı, Seyrüsefain'in Kadıköy'e işleyen vapurları büyüklü7
Hakimiyet-i Milliye, 14 Kasım 1921. Biz adı belirtilmeyen uçak pilotunun Vecihi
Bey olduğu kanısındayız. Kendisi cumhuriyet döneminde de Türk havacılığının gelişmesi
için üstün çaba harcamıştır.Örneğin 2 Eylül 1931 'de uçağıyla indiği Cide'de, ilk kez uçak
gören Cideliler tarafından büyük gösterilerle karşılanmıştır. Bu vesileyle kaymakam, jandarma komutanı ve Vecihi Bey yaptıkları konuşmalarla halkı tayyare cemiyetine yardım
etmeye çağırmışlar, bu arada Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir tablosu açık artırmaya çıkarılmıştı,bk. Hakimiyet-i Milliye, 3 Eylül 1931.
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ğündeydi.İngilizler sabah güneş doğduktan bir saat sonra bu vapura 65 kişi
bindirdiler. Aynı gün Bekirağa Hapishanesi koğuşlarının önünde henüz
güneş doğmadan bazı kamyonlar bekliyorlardı..İçerisi daha önce Türk
subay ve askerlerinin korumasındayken birkaç gün önce Fransız askerlerinin korumasına geçmişti.Sürgünlerin ite kaka doldurulmalarından sonra
kamyonlar hareket etti. Mercan yokuşundan köprü yoluyla Galata'ya geçildi.
Su Cadısı yükünü aldıktan sonra hareket etti.Vapurda Bekirağa'dan getirilenlerden başka, Arapyan hanından getirilen birtakım Karslı ve Kafkasyalılar da vardı.Böylece sürgünlerin sayısı 80'i geçmişti.Vapur hareket
ettikten sonra Yalı Köşkünün önünde daha büyük bir vapura yanaştı.İşte 2
Haziran'da Malta limanına giren Ena vapuru buydu.Sürgünler güverteye
çıkarılıp kıç üstüne doldurulmuşlardı8.
Yiyecek içecek konusunu İngiliz subayına soranlar bunun herkesin
kendisine ait olduğu cevabını almışlardı.Subay, peki ama nereden sağlayacağız sorusuna "bilmem" cevabını vermişti.Bu sırada sürgünlerin yakınları
kayıklarla vapura doğru geliyorlardı. Ayrıca etrafta satıcı kayıkları türemişti .Nöbetçiler tutuklu yakınlarını tüfekleriyle tehdit edip engelliyor,
satıcı kayıklarını da yanaştırmıyorlardı. Sonuçta iskeleye yakın bir yerde
karacı bir İngiliz subayı yakınlarının sürgünlere vermek istedikleri şeyleri
sahiplerine teslim etmekle görevlendirilmişti.Subay yükte hafif pahada
ağır olanları kendisinde alıkoyuyor, diğerlerini yerlerine ulaştırıyordu.Ziya
Gökalp'ın 500 lira kağıt parasını ve Ahmet Nesimi Bey'in altın 100 lirasını
cebine yerleştirmişti.İngiliz subayı Ahmet Nesimi Bey'e imzalı senet de
verdiği halde bunlar geri verilmedi. Bu arada İngilizler sert ve katı tutumlarını kısmen yumuşatmış, çay dağıtımının yanı sıra yakınlarının getirdiği
yatak yorgan takımlarının alınmasına izin vermişlerdi.Tutuklulardan suçu
daha ağır, mevkii daha yüksek görülenler kamaraya indirilmiş, diğerleri
güvertede bırakılmışlardı.Hüseyin Cahit Bey'e evinden oldukça düzenli bir
yatak takımı gönderilmişse de, kamaraya indirilemeyecek kadar büyük
olduğundan güvertede kalmıştı.
Vapur Ege'de ilerlerken tutuklulardan bir kısmını Limni'ye bırakma
emri aldığından geri dönerek Mondros limanına girmişti.Burada seçilen 12
kişi tutsaklar karargahına sevk edilmişlerdi. Bunlar arasında Sait Halim ve
8

Haftalık Mecmua, 9 Temmuz 1928, 156.
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kardeşi Abbas Halim Paşalar, Hacı Adil, Ağaoğlu Ahmet, Ali Münif, Hüseyin Tosun, Meclis-i Mebusan Başkanı Halil Beyler de bulunuyordu9. 28
Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılan vapur 2 Haziran'da Malta'ya, adanın
hakim bir yerinde Valetta'ya oldukça uzak Salvatore kalesine varmıştı10.
Avluda 2 numaralı odada Hüseyin Cahit, Ali Fethi, eski valilerden Cevdet
Beyler kalıyorlardı.Şeyhülislam Hayri Efendi, eski hariciye ve adliye nazırları Ahmet Nesimi, İbrahim Beyler, Dr. Süleyman Numan Paşa, eski
valilerden Sabit Bey, Bulgur Palas sahibi Habip Bey kapı altına kalan 3
numaralı odadaydılar. Salah Cimcoz, eski Ziraat Vekili Sabri Bey, eski
Lazistan mebuslarından Sudi Bey, eski Bursa mebusu Binbaşı Rıza Bey ve
Abdullah Efendi 4 numaralı odaya yerleştirilmişlerdi11. Ali Fethi Bey'in
teşvikiyle tenis işleri de düzenlendi.Bu oyunda en usta olan da kendisiydi.Sofya elçiliği sırasında öğrenmişti. Süleyman Numan Paşa'nın tıp bilgisine herkesin güveni vardı.Kendisi güneş banyosu öneriyordu. Ayrıca hastalık kaynağı olması bakımından keçi sütünden yapılmış peynir yemeyi,
taze süt içmeyi yasaklamıştı..Hüseyin Cahit tenisin de devamlılarındandı.
Hokey ve futbol da oynanıyordu. Abdullah Efendi İngilizce ve Fransızca
dersleri veriyor, namaz da kıldırıyordu. Enver Paşa'nın babası Ahmet Paşa
güzel sesliydi.Müezzinlik yapıyordu. İbadeti en makbul şekilde yapan
Salah Cimcoz’du. Mevlana bir dizesinde "Eğer namaz yatıp kalkmakla,
yerlerde yuvarlanmakla olsaydı her pirinç çuvalı bir peygamber olurdu"
demişti12.
İstanbul'dan Malta'ya gönderilen bir mektupta Mustafa Kahya'nın Erzurum'a gittiği, orada bir hayli koyun topladıktan sonra Sivas'a geçtiği, iyi
ticaret yapacağı kanısında olunduğu yazıyordu. Mektupların denetimi Ermeniler tarafından yapılıyordu. Maliyeci Macit Bey iskambil falıyla tanınmıştı13.
Milli Mücadele Dönemi Futbolundan Bir Kesit:
Türkiye tarihinin en bunalımlı günlerini yaşadığı bir dönemde futbol
ilgi odağı olmaktan geri kalmamış, ancak dönemin psikolojisi futbolu da
Milli Mücadelenin bir parçası haline getirmişti. Örneğin Galatasaray futbol
9

Haftalık Mecmua, 16 Temmuz 1928, 157.
Haftalık Mecmua, 23 Temmuz 1928, 158.
11
Haftalık Mecmua, 30 Temmuz 1928, 159.
12
Haftalık Mecmua, 6 Ağustos 1928, 160.
13
Haftalık Mecmua, 13 Ağustos 1928, 161.
10
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takımının Avrupa turnesine çıkışı bir taraftan şiddetli eleştiri konusu olurken, diğer taraftan kazandığı maçlar gurur kaynağı olabiliyordu. Aynı şekilde gayrimüslimlerin meydan okuyan tavırlarına karşı kazanılan bir maç
şanlı bir galibiyet olarak nitelendirilebiliyordu. Biz burada Milli Mücadele
döneminde "Fenerbahçe'nin Şanlı Galibiyeti" başlığıyla verilen bir futbol
maçından söz edeceğiz.
3 Eylül 1922 günü İttihat Spor Kulübü oynanan maçın önemi dolayısıyla ender görülen bir kalabalık ve heyecana, yine sonucu açısından da
büyük bir sevinç ve mutluluğa sahne olmuştu. Bundan bir ay önce Taksim
stadında Türk gençlerinin ezici darbesinden kurtulamayacaklarını anlayan
Ermeniler, bu kez Fenerbahçe'ye meydan okumak gibi pek gülünç bir işe
kalkışmışlardı. Fenerbahçeliler böylesine küstahça meydan okuyan, ayrıca
Rumlardan, İngilizlerden yardım alarak takımlarını güçlendiren Ermenilerin bu davetine Türk gençliğine yakışacak şekilde uydular.
Saat altıda binlerce seyircinin "yaşa" sesleri arasında sarı lacivert formaları, alçak gönüllü tavırlarıyla değerli sporcularımız Ermenilerle karşılaştı. Top ortaya konup her iki takım hakemin işaretini beklerken, etrafı
kaplayan bir sessizlik içinde herkes büyük bir heyecanın etkisiyle titriyordu.Hakem altıyı çeyrek geçe düdüğünü öttürdü ve maç başladı. İlk akını
Fenerbahçeliler yaptı. Oyunun ilk beş dakikası gösteriyordu ki, kendilerince pek büyük önemi bolan Ermeni takımı, Fenerbahçe'nin ezici ve aman
vermeyen hücumları karşısında bir oyuncaktan farklı değildi. Özellikle
Fenerbahçe'nin hücum hattında Zeki ve Alaattin Beylerin pek parlak kombinezonları, Ermeni savunmasını şaşkın bir duruma düşürüyordu.İşte yine
Alaattin ve Zeki Beylerin harikulade yönetimleriyle kale önüne kadar sokulan top, Zeki Bey'in bir vuruşuyla rakip kaleye girdi.
İlk gol Ermeni takımı üzerinde o kadar büyük bir etki yaratmıştı ki,
hücum hatları santraya kadar bile bin güçlükle gidebiliyorlardı. Özellikle
Fenerbahçe savunmasında Kamil ve Cafer Beylerin, yine muavin hattında
Refik, İsmet ve Kadri Beylerin çabaları Jilber ve Manuk gibi umut bağladıkları oyunculara göz açtırmıyordu. Topun ortalarda dolaştığı bir sırada
Alaattin Bey adeta bir mıknatıs etkisi gibi ayağından bir türlü ayrılmayan
topu kendisine özgü bir sürat ve ustalıkla kale önüne kadar götürdü ve
Zeki Bey'e verdiği pek düzenli bir pas sayesinde ikinci gol de geldi. Bir
hezimete doğru gittiklerini hisseden Ermeniler çabalarını arttırdılar.Birkaç
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kez Fenerbahçe kalesi önüne geldilerse de Kamil Bey'in pek sert ve düzenli savunması, Sekip Bey'in fevkalade kurtarışları nedeniyle başarılı olamadılar. Kamil Bey Fenerbahçe kalesine doğru akın eden ortadaki hücum
oyuncusunun ayağındaki topu büyük bir ustalıkla alarak kendi ofansına
gönderdi. Süratli bir akın sonrasında yine Zeki Bey'in şahane vuruşu sonucunda üçüncü gol kaydedildi. İlk yarı bu şekilde sonuçlandı.
On dakikalık devre arasından sonra Ermeni takımının kısmi bazı değişiklikler yaptığı görülmüştü. Fakat ikinci devre başında Fenerbahçe'nin
yaptığı pek sert bir hücum sonrasında kaleye çekilen bir şutun gol olacağını anlayan Ermeni defansının topu elle kesmesi üzerine hakem penaltı
vermiş; ancak Refik Bey ayağının yere çarpması nedeniyle bunu gole çevirememişti. Fakat on dakika sonra Ömer Bey bu kaçırılan fırsatı telafi ederek dördüncü golü atmıştı. Bunu Zeki Bey'in beşinci golü izledi. Nihayet
oyun Fenerbahçe'nin beş sıfırlık galibiyeti ile sonuçlandı.Hakemin bitiş
düdüğüyle futbolcular halkın omuzlarında stadı terk ederlerken Ünyon
Kulübe gelen bir telefon sevgili Bursa'nın kurtarıldığını müjdeliyordu.Halk
bu haber karşısında "yaşasın şanlı ordumuz, yaşasın Fenerbahçe" sesleriyle
kulübü çınlatıyordu. Fenerbahçe böylece şanlı tarihine değerli bir zafer
anısı daha kaydetmişti14.
Sonuç olarak sağduyu ve akıl sahipleri daha başlangıçta İzmir'e çıkan
Yunan Ordusunu bekleyen felaketi görmüşler, Megali İdea'nın kan selinde
boğulacağından kuşku duymamışlardı. Bu mücadelede Türk hava gücünün
oynadığı rolün düşman savaş muhabirince bile takdirle vurgulanması oldukça çarpıcıdır.Milli Mücadele ruhunun futbol stadına, futbolcu ve özellikle seyircilere de yansıdığını görüyoruz.Maçı nakleden yazarın olaya
sportif bir başarıdan çok, bir Milli Mücadele başarısı gözüyle baktığını
anlıyoruz. Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa ve eyleminin Malta sürgünlerine koyun tüccarı Mustafa Kahya benzetmesiyle duyurulmasındaki esprinin hoşluğu da dikkate değer görünmektedir.

14

Yeni Şark, 4 Eylül 1922.

HÂKİMİYET-İ MİLLÎYE YAZILARINA GÖRE
TBMM HÜKÜMETİ’NİN DOĞU SİYASETİ
(1920-1922)
Hadiye YILMAZ, MA*
GİRİŞ
19. yüzyılda Doğu’nun büyük gücü Osmanlı Devleti’nin gerilemeye
başlamasıyla birlikte Batı, zengin Doğu topraklarına sahip olma emelini
uygulamaya koyma imkânı bulmuş, ancak bu azgın emperyalist siyasetin
kıskacından beklenilmedik bir şekilde kendine güvenli, güçlü ve muasır
medeniyet olma yolunda koşar adımlar atacak olan Türkiye Cumhuriyeti
çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni ortaya çıkaran siyasetin temel taşları,
Milli Mücadele yıllarında döşenmiştir. O günlerin en belirgin siyasetlerinden biri ise Doğulu milletlerle kurduğumuz kader birliği ve ortak düşmana
karşı mücadelede birlik olmuştur. TBMM Hükümeti’nin benimsediği bu
siyaset, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde Milli Mücadele döneminde yayınlanan yazılarda açıkça ortaya konmuştur.
Milli Mücadele döneminin başında, 1920’de, Ankara’da yayınlanan iki
gazete vardır. Hâkimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazeteleri. Yeni Gün
gazetesini Yunus Nadi Bey çıkarmaktadır; Hâkimiyet-i Milliye gazetesi
ise Mustafa Kemal Paşa’nın 13 Ocak 1920’de 15. Kolordu Kumandanı
Kâzım Karabekir Paşa’ya gönderdiği telgrafta da belirttiği üzere Heyet-i
Temsiliye’nin yayın organıdır1. Gazete ilk sayısında çıkış amacını “milletin hâkimiyetini muhafaza etmek” şeklinde özetlemiştir2. TBMM’nin açılışından sonra da gazete, Ankara Hükümeti’nin gayri resmi yayın organı
olmuştur.
Gazetenin Milli Mücadele yılları boyunca yayınlanan başyazılarında
ve haberlerinde TBMM Hükümeti’nin kader birliği ve ortak düşmana
Marmara Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü.
Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1960, s.440.
2
Hâkimiyet-i Milliye, 10 Ocak 1920, s.1; Yücel Özkaya, Milli Mücadele’de Atatürk
ve Basın (1919-1921), Ankara 1989, s.61-62.
*
1
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karşı mücadelede birlik şeklinde özetlenebilecek Doğu siyaseti açık şekilde ifade edilerek, Doğulu milletlerle dostluk ve dayanışmanın geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. Gazetede yayınlanmış olan, Doğu ülkelerini
kapsayan yazıların büyük çoğunluğunu Sovyetler Birliği ile ilgili haberler
oluşturmuştur. Gazete sayfalarında yoğun olarak yer alan diğer ülkeler
Hindistan ve Mısır’dır. Bundan başka Suriye, İran, Irak, Afganistan, Fas ve
Cezayir ile ilgili haberler yayınlammıştır. Az sayıda olmakla birlikte bu
yıllarda Hâkimiyet-i Milliye’de Çin ve Japonya hakkında haberler de
bulunmaktadır.
1. Sovyet Rusya ile İlişkiler
Türkiye’nin Batılı emperyalist devletlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini destekleyen ve Ankara Hükümeti’ni tanıyan ilk büyük devlet
Sovyet Rusya olmuştur. Türk-Sovyet resmi ilişkileri, Meclis’in açılışından
hemen sonra, 26 Nisan 1920’de, Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Millet
Meclisi Reisi sıfatıyla Sovyet Rusya Hükümeti’ne bir mektup göndermesiyle başlamıştır. Bu mektubun birinci maddesinde “mazlum insanların
kurtuluşu gayesini hedefleyen Bolşevik Ruslarla mesai ve harekât birliği”nin kabul edildiği ifade edilmektedir3. Mektubun üçüncü maddesinde
ise ortak düşmana karşı mücadeleyi kuvvetlendirmek için Sovyetlerden
yardım istenmektedir4. Mustafa Kemal Paşa’nın bu mektubundan sonra TBMM ile Sovyetler arasında çeşitli antlaşmazlıkların yaşanmasına rağmen tarafların karşılıklı menfaatlerini gözeterek benimsedikleri “ortak
düşmana karşı mücadelede birlik” siyasetiyle- Türk-Sovyet ilişkileri sıcak
tutularak geliştirilmiştir. 16 Mart 1921’de Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması (Moskova Antlaşması) ve 13 Ekim 1921’de de Türkiye, Sovyetler Birliği, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasında Kars Antlaşması imzalanmıştır. Sovyet Rusya, Milli Mücadele boyunca TBMM Hükümeti’ne
toplam 11 milyon altın ruble, 100 bin lira değerinde külçe altın ve çok
miktarda silah ve cephane yardımı yapmıştır5.

3
TİTE Arşivi, K:96, Belge 36’dan naklen: Atatürk’ün Bütün Eserleri, c.8, İstanbul
2002, s.114.
4
A.g.e., c.8, s.114.
5
Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Malî Kaynakları, Ankara 1990, s.546,
549.
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Milli Mücadele dönemi Türk-Sovyet ilişkileri hakkında Hâkimiyet-i
Milliye gazetesinde Türk istiklalini de tehdit eden emperyalistler karşısında Sovyetlerin ilerleyişi desteklenerek iki milletin mücadelesi arasındaki
benzerliğe vurgu yapan, öte yandan Türkiye’de yaşanacak devrimin Sovyet
ihtilalinden farklı olacağı ve Türklerin Bolşevik olamayacağını ifade eden
yazılar öne çıkmıştır. Hâkimiyet-i Milliye yazılarında Türklerin ve Sovyetlerin hatta tüm insanlığın ortak düşmanının “kapitalizm” olduğu saptanmıştır. Bu nedenle Sovyet Rusya’nın Batılı kapitalist ülkelerle mücadelesinde elde edeceği başarı Anadolu’nun bağımsızlığı için verilen mücadeleyi yakından etkileyecektir. Gazetenin 20 Temmuz 1920 tarihli başyazısında bu fikir şöyle ifade edilmiştir: “Kapitalizm sadece falan ve filan
milletin düşmanı değildir. Bilakis bütün dünyanın, bütün milletlerin müşterek düşmanıdır. (…) Kapitalizm hali hazırda Lehistan’da ve Anadolu’da
son kurşununu atmakla meşguldür, bundan sonra kullanacak silahı kalmıyor, iş bu kuvvetleri yenmektedir. Türkler bu hakikati anlayınız, anlamayanlar varsa onlara da anlayanlar öğretsinler. Bolşevikler Lehleri kati
surette mağlup ederlerken bizim vazifemiz de Yunanistan’ı Anadolu’dan
süratle, şiddetle derhal kovmaktır”6. Türk milleti ve Rus milletinin Doğulu
milletler olduğu ve bu iki milletin başındaki derdin aynı olduğunu ifade
eden bir başka yazıda da Türkiye ve Sovyetlerin dünyayı zalimlerden kurtarma gayesiyle birleştiği yazmaktadır7. Bu gaye doğrultusunda Avrupa
emperyalizmine karşı koymak için iki ordu doğmuştur: Milli Ordu ve Kızıl
Ordu. Bu iki ordunun memleketlerini ve bağımsızlıklarını yok etmek isteyen Batı kapitalizmine karşı verdikleri mücadele çeşitli benzerlikler taşımaktadır8.
Türklerle Sovyetlerin yakınlaşmasının Hâkimiyet-i Milliye’ye yansıdığı bu dönemde Batı merkezlerinde ve Ankara’da bazı tartışmalar gündeme gelmiştir. Batılı devletler özellikle de İngiltere, ilerlemesinin ve başarısının önünde ciddi bir set teşkil edecek olan bu yakınlaşmayı engelleme siyaseti izlemiş, İngiltere’nin Türk-Sovyet ilişkilerini bozma girişimleri
İngiliz Dışişleri raporlarına yansımıştır. İngiltere’nin Kafkas temsilcisi
Albay Stokes, 8 Ekim 1920’de Tiflis’ten İngiliz Dışişlerine gönderdiği
raporunda “Türk-Bolşevik planına engel olacak her şeyi desteklemeliyiz.
6

Hâkimiyet-i Milliye, 20 Temmuz 1920, s.1.
Hâkimiyet-i Milliye, 5 Ekim 1920, s.1.
8
Hâkimiyet-i Milliye, 14 Şubat 1921, s.1.
7
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Trabzon’u işgal etmeliyiz, Batı’dan Yunan yürüsün” demektedir9. Albay
Stokes 6 Kasım 1920 tarihli raporunda ise Ermeni meselesinin kullanılarak
Türklerle Sovyetlerin arasının açılabileceğini ifade etmektedir: “Bolşeviklerle Türkiye’nin arası Ermenistan yüzünden açılacak. Bolşeviklere karşı
Türkiye desteklenmelidir. Böylece bütün İslam dünyası İngiliz etkisine
sokulur, olmazsa Türklere karşı Bolşeviklerle anlaşma yapılmalı, bu yolla
İngiltere için hammadde ve Pazar sağlanır. Sünnilerle Şiiler arasındaki
zıtlık daha da geliştirilebilir”10. İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold ise 27
Kasım 1920 tarihli raporunda Türk-Sovyet yakınlaşmasını durdurmak için
Sevr Antlaşması’nın maddelerinin hafifletilmesini önermektedir: “Biz
kendimizi Bolşevizme karşı İslamın koruyucusu gibi göstermeliyiz. Bolşeviklerle Mustafa Kemal’in arasını açmalıyız. Korkumuz, halkın çoğunu
tatmin edici Bolşevik ilkelerinin Türkiye’ye sızmasıdır. Sevr Antlaşması’nda önemli değişiklikler yapmak gerekir kanısındayım. Antlaşma değişirse Anadolu yatışabilir”11.
Aynı günlerde Batılı merkezlerden yayılan bir diğer propaganda ise
tüm Doğu’yu Bolşevizmin sardığı iddiası olmuştur. Hâkimiyet-i Milliye
gazetesi 2 Şubat 1920 tarihli başyazısında bu iddialara şu cevabı vermektedir: “Bolşevizm endişesiyle Asya tehlikesinin karıştırılması, Asya’da
çıkan her hadisenin Bolşevizm şeklinde kabul edilmesi ve bu doğrultuda
mesela Hindistan’a, Türkiye’ye Bolşevizm isnadı ve güya bu tehlikenin
önüne geçmek için tedbirler alınması yeni bir siyaset, yeni bir emperyalizm
oyunudur. Ve bunun en büyük delili, Türkiye’de şiddetle Bolşevizm izi süren İngiltere’nin Kopenhag’da Bolşevik delegesi Litvinof’la barış görüşmelerine devam etmesidir. Asya tehlikesi Bolşevizm tehlikesi değildir. Belki büyük kıtada yaşayan ve çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu milletlerin Avrupa boyunduruğundan kurtulması tehlikesidir. (…) Meselenin
özü Asya’da milliyet ve bağımsızlık tutkusudur”12. Türk-Sovyet yakınlaşması Ankara’da da Bolşevik mi oluyoruz/olacağız? tartışmalarını ortaya
çıkarmıştır. Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde bu tartışmalara karşı birçok
yazı yayınlanmıştır. 8 Mart 1921’de Hüseyin Ragıp imzasıyla yayınlanan
başyazıda meseleyle ilgili olarak şunlar söylenmektedir: “ Türkiye için
9

Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, c.III, Ankara 1995, s.238.
Z. Sarıhan, a.g.e., s.273.
11
Z. Sarıhan, a.g.e., s.301.
12
Hâkimiyet-i Milliye, 2 Şubat 1920, s.1.
10

HÂKİMİYET-İ MİLLÎYE YAZILARINA GÖRE TBMM HÜKÜMETİ

263

komünist bir idare düşünmeye imkân bırakmayan sebepler yalnız dini değil
aynı zamanda millidir de (…) Sosyalizmin pek çok esaslarını milli idaremizi bozmadan alır tatbik ederiz. Mesela şirketleri yavaş yavaş millileştiririz. Hükümet inhisarını halk lehine çoğaltırız. Ve ayrıntıları burada uzun
sürecek daha birçok ıslahat yaparız. Özel deyimiyle bir nevi devlet sosyalisti oluruz. Fakat hakiki vasfımız Avrupa matbuatının koyduğu isimdir.
Milliyetperver Ankara Hükümeti!”13.
2. Ortadoğu ve Hindistan ile İlişkiler
Batılı devletlerin Ortadoğu ve Hindistan’da hâkimiyet kurma hedefi
19. yüzyılda büyük oranda gerçekleşmiş, 20. yüzyıla girildiğinde İslam
dünyasının neredeyse tamamı Batılı devletlerin işgal bölgesi haline gelmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Afrika’nın yüzde 90’ı İngiltere, Fransa,
Almanya, Portekiz ve İtalya’nın sömürgesi durumundadır14. Hindistan’da
ise ilk olarak 17. yüzyılda İngiltere’nin gönderdiği tüccarlar vasıtasıyla
egemenlik alanları yaratılmış ve 1857’de İngiliz bir valinin yönetimi devralmasıyla da Hindistan İngiliz sömürgesi haline getirilmiştir15. Birinci
Dünya Savaşı’ndan sonra Suriye ve Lübnan Fransız; Irak, Filistin ve Ürdün ise İngiliz hâkimiyeti altına girmiştir. 20. yüzyılın başında söz konusu
coğrafyada yalnızca Osmanlı Devleti, İran, Afganistan ve Fas bağımsız
kalabilmiştir. Ancak kısa bir zaman sonra Afganistan ve İran, İngiliz ve
Rus nüfuz bölgelerine ayrılmış, Fas ise 1922’de Fransa’nın himayesini
kabul etmek zorunda kalmıştır16. Aynı dönemde bu coğrafyada yer yer
bağımsızlık hareketleri baş göstermiş ve bu hareketlerle Anadolu’nun Batılı emperyalistler karşısında verdiği kurtuluş savaşı arasında bir kader birliği tesis edilmiştir. Ankara Hükümeti de Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Hindistan’da Batılı işgalci devletlere karşı verilen bağımsızlık mücadelelerini
desteklemiş, TBMM’nin bu bölgeler hakkındaki siyasetini “her milletin
bağımsız olma hakkının bulunduğu” düşüncesi belirlemiştir. Hâkimiyet-i
Milliye gazetesi, bu bölgelerde baş gösteren bağımsızlık mücadelelerini
13

Hâkimiyet-i Milliye, 8 Mart 1921, s.1. Konu ile ilgili diğer bazı yazılar için bkz.
Hâkimiyet-i Milliye, 2 Şubat 1920, s.1; 9 Ekim 1920, s.1; 16 Ekim 1920, s.1.
14
Afrika’nın sömürgeleştirilmesiyle ilgili bkz. Abdurrahman Çaycı, Büyük Sahra’da
Türk-Fransız Rekabeti 1858-1911, Ankara, 1995; Neşet Çağatay, İslam Ulusları ve
Devletleri Tarihi, Ankara 2002.
15
Mim Kemal Öke, Hilafet Hareketleri, Ankara 1991, s.5-6.
16
Davut Dursun, İslam Dünyasında Dayanışma Hareketleri ve İslam Konferansı
Teşkilatı, İstanbul 1992, s.19-23.
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sayfalarına taşımış ve Batılı emperyalist devletlere karşı Ortadoğu ve Hindistan’da başlayan bu mücadeleleri destekleyen yazılar yayınlamıştır. 14
Mart 1920’de yayınlanan yazıda Mısır’da yaşanan olaylar hakkında şu
açıklama yapılmaktadır:
“O kıta ki harp ilan edildi ve 1914’te İngiliz himayesi ilan edildi, Mısır
da resmi bir mahiyet alan İngiliz tahakkümü altında kalmak istemeyerek
isyan hareketine başladı. Harp sırasında bu emellerini gösteremez ve
isyankârane hissiyatını fiiliyata dönüştüremezdi. Dolayısıyla bu harekât
harbin devam ettiği dönemde propaganda ve fikir sahasında kaldı. Harb-i
Umumi’nin bitiminde Wilson Prensipleri’nin yayılmasıyla İngiltere ve
Fransa’nın (bağımsızlıkları) çalınan küçük milletleri kurtarma emeliyle
harp ettiklerine dair olan beyanatı, bütün cihanın milliyet esası üzerinde
birleşerek milletler hukukuna hürmetkar olmak mesleğini tutar ve takip
eder gibi görünmesi ve hürriyet ve istiklale aday milletler arasında eski
medeniyetleri ile Mısırlıların belki en ön safta bulunması, meşru davanın
mücadelesiz kazanabileceği hissini Mısırlılara vermişti. (…) Mısırlılar
reis-i nüzzar Rüşdü Paşa’yı İngiliz devlet ricaliyle görüşüp Mısır’ın istiklaline dair mukavele akdetmek üzere Londra’ya göndermeyi tertip ettiler.
İngiltere hükümeti adı geçeni geri çevirerek yine Mısır’a iade etti. O vakit
Mısır yalnız İtilaf Devletleri’nin haris siyasetlerine alet olan milletlere
verilen hürriyetten kendisinin hissedar olamayacağını anladı ve İngiltere’ye itimadı sarsıldı. Bu defa Zaglul Paşa’yı Paris’e gitmeye memur etti.
Dünyada her milletin hatta her mücrimin davasını yayma ve müdafaaya
hakkı olması lazım gelirken Mısır’ın bu hakkı İngiltere’nin adaletiyle ortaya çıkamadı ve Zaglul Paşa Malta’ya gönderildi. İşte Mısır ayaklanmasının ihtilal şekline dönüşmesi bu hadise neticesidir”17. Hâkimiyet-i Milliye
gazetesinde yaşanan olaylarla ilgili bilgi verilirken Mısır’daki isyan hareketinin milletlerin bağımsızlık aşkından kaynaklanan bir isyan olduğuna
dikkat çekilmiştir18. TBMM’nin Hâkimiyet-i Milliye gazetesi aracılığıyla
emperyalist devletlere karşı mücadele eden Doğulu milletlere verdiği destek karşısında, Mısır’dan, Hindistan’dan, Suriye ve Irak’tan da İstiklal
Harbimize yoğun maddi ve manevi destek gelmiştir. Mısırlılar Kahire sokaklarında Mustafa Kemal Paşa’nın fotoğraflarıyla yürüyüş yapmışlar,
17
18

Hâkimiyet-i Milliye, 14 Mart 1920, s.1.
Hâkimiyet-i Milliye, 21 Nisan 1921, s.1.
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Yunanlıların bu kalabalığa saldırması üzerine çeşitli olaylar yaşanmıştır19.
Mısırlılar 3 Eylül 1921’de Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya hitaben çektikleri
telgrafla da İstiklal Harbimizin başarıya ulaşması dileklerini iletmişlerdir:
“Hicri Senenin Yıldönümünü Kutlama Cemiyeti tarafından bugün parlak bir merasim yapılmıştır. Merasime her dine mensup binlerce kişi katılmıştır. Şerefli Hicret hakkında ve Zatıalinizin de Peygamberin eseri gibi
arkadaşlarınızla birlikte –bugün bütün Müslümanların ve Doğuluların
beklediği Ankara’ya hürriyet ve istiklalin ve bilumum milli davanın müdafaası için hicret etmenizle, Müslümanlara ve cümle aleme vermiş olduğunuz yüksek ders hakkında hitabeler irat edildi. Bizi birbirimize bağlayan
dini bağ adına, tam bağımsızlık arzusunu her vasıtaya sarılarak fiiliyata
geçiren hür ve civanmert millet sıfatıyla- kaydettiği ve hatırlattığı her iki
millet arasında yerleşmiş sağlam taşlar adına mübarek Zatıalinize en samimi temennilerimizi; Cenab-ı Hakk’tan iş bu seneyi bir yemin ve coşku
senesine dönüştürmesini ve size tam bir zafer ihsan buyurmak suretiyle
emperyalizm zincirlerini ve ecnebi ihtiraslarını kırmanızı mümkün kılmasını niyazla arz ederiz. Ta ki, Osmanlı Devleti eski büyüklüğüne ve muzaffer vaziyetine tekrar kavuşsun ve milletlerin mukaddes hukukuna mevcudiyet ve hayat hakkına karşı reva görülen her türlü tecavüzden korunarak
hür ve bağımsız olsun”20.
Mısırlılar Kurtuluş Savaşımıza maddi yardımda da bulunmuştur. Ne
yazık ki kaynaklara çok fazla yansımamış olan bu yardımların toplamının
ne kadar olduğu hakkında net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak bazı yazışmalar Mısırlıların İstiklal Harbimize maddi yardımda bulunduğunu
kanıtlamaktadır. Mustafa Kemal Paşa 20 Mart 1920’de Kılıç Ali Paşa’ya
yazdığı telgrafta Mısırlılardan gelen paranın nerelerde kullanılacağını anlatmaktadır: “Mısırdaki mücahitlerimiz tarafından size gönderilecek meblağı aşiret ve çete reislerine ve aynı zamanda mücahitlere dağıtınız. Öte
yandan bahsedilen meblağın bir kısmı ile kendinize imkân nispetinde silah,
erzak ve mühimmat tedarik etmeye bakınız. (…) Şam, Lübnan, Hama, Humus civarlarındaki reislerle irtibat halindeyiz. Bu reislerin tamamının
sizden maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyeceklerinden eminim”21.
19
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Hâkimiyet-i Milliye’de Fas, Cezayir ve Tunus’taki ayaklanmalar hakkında da şu açıklama yapılmıştır: “Fas ahvali hakkında sık sık gazetemizde
yayınladığımız telgraflardan Kuzey Afrika sömürgelerinde Avrupalılara
karşı bir düşmanlık mevcut olduğu ve bu düşmanlığın günden güne daha
tehditkâr bir hal almakta olduğu anlaşılmakta idi. Bu Avrupa düşmanlığı,
daha doğrusu esir yaşamamak davası yalnız Fas’ta değil, Afrika’nın bütün
kuzeyine yayılmış olduğunu Fransız ve Arap gazetelerinin yazdıklarından
anlıyoruz. (…) Şimdi Tunus ve Cezayir harekete başladı. (…) Asya’nın
mazlum kavimlerinin istiklal mücadelelerine şimdi Afrika’nın mazlum halkı da iştirak ediyor. Gün geçtikçe büyüyen bu hareket karşısında Avrupa’nın zalimane politikacılarının er geç mağlup olacakları şüphesizdir”22.
Fransa’nın İngiltere gibi bağımsızlık vaadiyle işgal ettiği topraklardan
biri olan Suriye’de, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Fransızlara karşı direniş ve bağımsızlık mücadeleleri baş göstermiştir. Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde Suriye’de Fransızlara karşı vuku bulan mücadele
şöyle anlatmıştır: “Türklerle Araplar pek kuvvetli bir menfaatler zinciriyle
birbirlerine bağlanmış din kardeşleridir. Aynı emperyalist devletler aynı
derecede şiddetle Türk’ün de Arap’ın da Irak’ın da Anadolu’nun da Suriye’nin de düşmanlarıdır. Irak’ta İngilizler bütün zulümleriyle Irak Araplarını ezmeye çalışıyorlar. Anadolu hakkında aynı zalimin takip ettiği siyaset
aynı şeydir. Fransızlar ise Suriye’de aynı siyasetin tatbiki için uğraşıyorlar. Şu halde Anadolu’nun, Irak’ın, Suriye’nin hayatı, menfaatları da pek
sıkı bir tarzda birleşmiş bulunuyor. (…) Bundan sonrası için kuvvetle ümit
edebiliriz ki, Anadolulularla Suriyeliler hakiki menfaatlarının nerede olduğunu hakkıyla anlayacakları için müşterek düşmanlara karşı el ele aynı
azim aynı gayretle çalışacaklardır”23. Aynı günlerde Irak’ta da İngilizlere
karşı bir ayaklanma hareketi başlamıştır. Irak’ın Lisan ül Arap gazetesinde Iraklıların ayaklanma nedeni “Irak’ta İngiltere’nin sömürgeci siyaseti
akıl ve mantıktan mahrumdur. Irak’ın bütün hukuku çiğnendikten ve bütün
milli emeller yerle bir edildikten sonra ne beklenebilir! Bu ümitlerin kırılması Irak ayaklanmalarını genişletti ve yaydı ve neticede İngiltere’yi on
fırkalık bir asker hazır bulundurmaya sevk etti”24 satırlarıyla açıklanmıştır.
Irak’ta yaşanan olayları yakından takip eden Hâkimiyet-i Milliye gazete22
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sinde, İngiltere’nin Irak’taki durumu ve Iraklıların bağımsızlık mücadelesine dair şu değerlendirme yapılmıştır: “(…) İngilizlerin Irak’ta bu surette
vaziyetlerine devam etmeleri, İngiliz emperyalistleri için yeni yeni dayanak
noktaları temin etmekten başka bir şey değil! Bu dayanak noktaları İngilizleri Irak’a her şeyden evvel Dicle kenarında akıp giden petrol kaynakları
ile bağlıyor. Irak’ın petrollerine hâkim olan, Amerika rekabetinde de nüfuz
temin edecektir. İngilizler mevkilerini kuvvetlendirirken cihanda iktisadi
rakiplerini imha için bu tarzı kabul ediyorlar. Irak’ın petrollerini Suriye
limanları vasıtasıyla nakletmek için İngilizler her şeyi yapacaklardır. Dicle kenarında Meksika havalisininki kadar çok petrol kaynakları var. Petrol
kaynakları İngiliz emperyalizmi için akacak, baştanbaşa Irak İngiliz hazinelerini dolduracaktır. Irak’ın bu iktisadi ehemmiyetinin yanında bir de
askeri ve siyasi ehemmiyeti var. İngiltere artık dünya istilası siyasetinin
acı acı düşüşünü fark ediyor. Şarktan mazlum milletler dünya istilacılarına
karşı yumruklarını uzatıyor. İngiltere’nin eski müttefiki Hint hudutları
üzerinde yüksek sesle dolaşabiliyor. Şark’ta İslamlar Türkler yeni bir âlemin kapısından giriyorlar”25.
TBMM’nin Hâkimiyet-i Milliye yazılarına yansıyan ortak düşmana
karşı mücadele birlik olarak özetlenebilecek Doğu siyaseti, Afganistan ile
ilişkilerde de kendini göstermiştir. Afgan elçisi Ahmet Han’ın 3 Ağustos
1921’de Hâkimiyet-i Milliye’de yayınlanan demeci, bu siyasetin karşılıklı
olarak benimsenmiş olduğunun delillerinden biridir: “Artık Doğulular,
Müslümanlar gerçeği gördüler. Gözlerindeki gaflet perdesini yırttılar. Ben
bunu Panislamizm veya başka bir görüşten söylemiyorum. Bugün ahvalin
cereyanına göre diyebilirim ki, Türkiye ile dostlukta bulunan herhangi
devlet olursa olsun, Doğulular onunla birlik bulunacaktır”26.
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da baş gösteren bağımsızlık mücadeleleri, Hindistan’da da görülmeye başlanmış, hem Hintli Müslümanlar hem de Hindular İngilizlere
karşı siyasi olduğu kadar silahla da karşı koyarak bir direniş hareketi başlatmıştır. Hindistan ahvalini de takip eden Hâkimiyet-i Milliye, Hindistan’da gerçekleşen olayları şöyle değerlendirmiştir: “320 milyonluk bir
halk kütlesi taşıyan Hindistan’da vukua gelmekte olan mühim hadisat bu25
26
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günün en mühim meselesidir. (…) Kalküta’da son zamanlarda toplanan
milli kongrede irat edilen nutuklar, verilen kararlar bu hususta hiç şüphe
bırakmamaktadır. Şimdiye kadar İngiltere’ye sadakat yeminiyle müzakeratta pek mütevazıane ıslahat istemekle hükümeti pek sudan ve hafifçe
tenkit etmekle kalınıyordu. Fakat Pencap’ta milli bir tezahüre karşı İngilizlerin aldıkları caniyane ve vahşiyane tedbirler diğer taraftan Türkiye’nin taksimi ve ona teklif edilen muahedename Hint siyasilerinin gözlerini açtı”27. Gazetede Tribuna gazetesinden naklen yayınlanan bir haberde
de Hindistan’da İngiltere’ye karşı yaşanan olayların Anadolu’daki gelişmelerle yakından ilgisi olduğu, Lordlar Kamarası’nda Türkiye lehine karar
verilmezse Hindistan’da meydana gelecek isyanların artacağı belirtilmiştir28. Gerçekten de Hintli Müslümanlar 28-29 Şubat 1920’de Kalküta’da
toplanan Hilafet Kongresi’nde Türkiye ile ilgili olarak şu kararları almıştır:
“(…) 4. İngiltere ve müttefiklerinin eşitlik, hürriyet, adalet, genel oy usulleri ve daha birtakım siyasi ve uluslararası bahanelerle Türkiye’yi parçalamak hususundaki teşebbüslerini nefretle karşıladığımızı, 5. Eğer Sulh
Konferansı Irak, Suriye sair mukaddes araziyi Müslümanların arzusu ve
bilhassa Hintli Müslümanların talebi hilafına olarak Türkiye’den ayırıp da
bir Hıristiyan idare altına koyacak olursa halifeye mevkiini, şan ve şerefini
verdirtmek için lazım gelen her şeyi yapmak vazifesinin Müslümanlara
döneceği ve hatta Türkiye bu şartları kabul etmeye mecbur edilse bile Hint
Müslümanlarını bu kararından vazgeçiremeyeceği, 11. Mustafa Kemal ve
Enver Paşa ve sair milliyetperverlerin hilafetin bekası ve Osmanlı hükümetinin kurtuluşu uğrunda sarf edilen teşebbüs ve mesailerinin büyük takdirlerle karşılandığı, İtilaf Devletleri tarafından bu muhterem zevatın
aleyhinde düşmanlık hissi uyandırmak için çevrilen entrikaların hep neticesizliğe mahkûm olduğu”29. Hintli Müslümanların yanı sıra Gandi önderliğindeki Hindular da Anadolu’da verilen Kurtuluş Savaşı’nı desteklemiş
ve Gandi yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin ve Hintli Müslümanların bağımsızlık isteklerinin haklılığına vurgu yapmıştır30. Hintli Müslümanlar
Ankara’ya 125 bin İngiliz lirası göndererek İstiklal Harbi’ne maddi katkı
da sağlamıştır31.
27
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SONUÇ
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı emperyalist devletlerin Doğu
coğrafyasına yönelik olarak işgallerini artırması ve tüm Doğu’yu sömürge
haline getirme çabasının hız kazanması, bu coğrafyada işgalci Batılı devletlere karşı isyanların ve bağımsızlık mücadelelerinin ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Dünya Savaşı’ndan önce çoğunlukla Osmanlı Devleti’nin
sınırları içinde bulunan bu bölgelerde Batılı emperyalistler halkı “Osmanlı
idaresinden kurtarıp bağımsızlık vaadiyle” kandırarak kışkırtmış, ancak
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra bu vaadin hiçbir zaman
gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır. İşte bu gerçeğin anlaşılmasından sonra
daha önce Osmanlı idaresi altında bulunan topraklarda da Batılı devletlere
karşı isyanlar ortaya çıkmış ve bölge halkı kendi bağımsızlıkları kadar
Osmanlı Devleti ve hilafetin korunmasına yönelik olarak da mücadele
etmiştir. Anadolu’da verilen İstiklal Harbi, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve
Hindistan gibi Batılı emperyalist devletlere karşı mücadele edilen bölgelerde çok yönlü öneme haiz olmuştur. Birincisi, İslam’ın kalbi, hilafetin
merkezi olan toprakların savunulduğu İstiklal Harbi’nin başarısı tüm İslam
âleminin başarısı olacaktır. İkincisi, Batılı emperyalist devletlere karşı
verilen bu savaşta Türklerin galip gelmesi, bu devletlere karşı mücadele
veren Doğulu diğer milletlerin de başarı, inanç ve ihtimallerini güçlendirecektir. İşte bu düşünceler doğrultusunda Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Hindistan’daki Müslümanlar tarafından İstiklal Harbimiz maddi ve manevi
olarak desteklenmiştir. Onların desteklerinin yansıtıldığı önemli araçlardan
biri de Hâkimiyet-i Milliye gazetesi olmuştur.
Aynı dönemde Sovyet Rusya da Güney Rusya, Kırım ve Kafkasya’yı
işgal etmiş olan Batılı emperyalist devletlere karşı mücadele etmektedir.
Türkiye’nin de Sovyet Rusya’nın da baş düşmanı İngiltere’dir. Boğazların
İngiliz denetimine girmesi Sovyetleri oldukça zor bir duruma düşürecek,
Türkiye’nin İngilizler tarafından ele geçirilmesi ise Sovyet Rusya’nın rejimini ve hatta varlığını tehdit edecektir. Öte yandan Batılı devletlerin aksine Sovyet Rusya Doğu’da güçlü bir Ermenistan kurulmasından yana
değildir. Türkiye, güçlü ve büyük bir devletten yardım alınmasının zaruri
olduğu Milli Mücadele yıllarında işte bu ortak menfaatler doğrultusunda
Sovyet Rusya ile ilişkilerinde “aynı düşmana karşı mücadelede birlik”
siyasetini benimsemiştir. İstiklal Harbi yıllarının temel siyasetlerinden biri
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olan Türk-Sovyet yakınlaşması ve beraberinde getirdiği tartışmalar da
Hâkimiyet-i Milliye gazetesi sayfalarına taşınmıştır.
Milli Mücadele yıllarında TBMM Hükümeti’nin Hâkimiyet-i Milliye
gazetesi sayfalarına yansıyan Doğu siyaseti kader birliği ve ortak düşmana
karşı mücadelede birlik olmuştur. Gazetede, Batılı emperyalist devletlerin
sömürgeleştirmeye çalıştığı Doğu’nun ancak Doğulu milletlerin yapacakları ittifaklarla bağımsızlıklarına kavuşabilecekleri fikri öne çıkmıştır.
Mustafa Kemal Paşa bu ittifakın bazı merkezlerden yayıldığı gibi Doğu’nun Bolşevik olduğu/olacağı anlamına gelmeyeceğini ifade ederken, bu
yolla Panislamizm’in de söz konusu edilemeyeceğini söylemiştir. Doğulu
milletlerin ittifak zaruretinin tek bir hedefi vardır; o da Batılı milletlerin
olduğu kadar Doğulu milletlerin de bağımsız olma hakkına sahip olduğudur.

TÜRKİSTAN AYDINLARININ MİLLÎ MÜCADELE’YE
BAKIŞI
Doç. Dr. Abdulvahap KARA*
Türkiye’nin yeniden doğuşunun temellerinin atıldığı 1919 – 1923 yılları arasında yürütülen milli mücadele döneminde Türkistan Türkleri de
benzer bir çaba içindeydi. Milletler Hapishanesi olarak adlandırılan Çarlık
Rusyası 1917’de ard arda gelen Şubat ve Ekim İhtilalleriyle çökmüştü.
Rusya Türkleri Çarlık Rusyasından sonra ortaya çıkacak yeni siyasi yapılanmada kendi milli devletlerini kurmak için büyük bir mücadeleye atılmışlardı. İşte böyle bir ortamda dahi Türkistanlı aydın ve devlet adamlarının Türkiye’deki milli mücadeleyi dikkatle izledikleri görülmektedir.
Çarlık Rusyasının yıkılmasından sonra, 1920 ve 1930’lu yıllarda ihtilallerin yaşandığı Orta Asya’da Bolşevik hâkimiyetinin tesis edilmeye
çalışıldığı kargaşa ve karmaşanın yaşandığı ortamda, Türkistanlıların Türkiye ile fazla ilgilendiği söylenemez. Bu dönemde Türkistan’da Başkurt,
Alaş Orda ve Türkistan veya Hokand Milli Muhtar devletlerini kurma teşebbüsleri olmuşsa da kalıcı bir başarıya ulaşamamıştı. Türkistan’daki
aydınlar, o dönemde hangi safta olurlarsa olsunlar, ister milli demokratik
görüşte, isterse Bolşevik taraftarı olsun, Anadolu’daki mücadelenin başarısı için gönülden destekçi olmuşlardır.
Biz bu tebliğimizde bu iki karşıt görüşteki aydınların milli mücadele
hakkındaki yorum ve görüşlerini dile getirmeye çalışacağız.
İlk olarak Türkistan’da milli demokratik bir devlet yapılanması için
mücadele eden ve Sovyetler Birliği tarafından Türkçü ve Panislamist olmakla suçlanan aydınların görüşlerine ve daha sonra Marksizmi benimsemiş ve Sovyet Hükümeti’nin kuruluşuna aktif olarak katılmış aydınların
görüşlerini ifade etmeye çalışacağız. Ancak burada dönemin kısıtlı imkân-
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ları ve ideolojik baskılar sebebiyle bu konudaki görüşlerin sınırlı bir şekilde dönemin gazete ve dergilerinde yer aldığını da belirtmeliyiz.
Bu dönemde Türkistan Türkleri I. Dünya Savaşını çok yakından takip
ediyor ve Türkiye'nin bir ölüm-kalım savaşı verdiğini fark ediyorlardı.
Mesela o dönemde Kazak Türklerinin önde gelen siyaset ve fikir adamlarından biri olan Mir Yakup Duvlat dünyadaki nüfusu 300 milyonu aşan
Müslümanlar arasında en güçlüsünün Türkiye olduğunu ve bu Türkleri
parçalamak için çeşitli devletlerin fırsat gözlediğini yazar. Kazakistan'da I.
Dünya Savaşı yıllarında yayınlanmakta olan “Kazak” gazetesinin 1918
Eylül sayısında yer alan yazısında Duvlat bu fırsat beklemenin birkaç asırdan beri süre geldiğine işaret ettikten sonra, devam etmekte olan I. Dünya
Savaşı sırasında düşmanların İstanbul'u almak ve Ayasofya'ya asmak üzere
haçı da hazırladıklarını ifade eder. Fakat Türklerin boş durmadığını ülkelerini korumak için asırlardan beri mücadele ettikleri gibi dört seneden beri
de diz boyu kanlar içinde milyonlarca yiğidini kurban ve mal-mülkünü
feda ederek savaştıklarını yazar1. Görüldüğü gibi Mir Yakup Duvlat'ın
yazısı Kazak bozkırlarından Türk topraklarında yapılan mücadelenin çok
yakından takip edildiğini açıkça ortaya koymaktadır.
O dönemde Taşkent’te bulunan Özbek aydınlarından Tahir Çağatay'ın
belirttiğine göre, I. Dünya Savaşı esnasında Taşkent'te halk bütün heyecanıyla olayları takip ederdi. Türklerin muvaffakiyetini Rusların mağlubiyetini belirten herhangi bir haberi ihtiva eden gazete derhal karaborsaya düşüyordu2.
Türkistan Türklerinin I. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Kurtuluş Savaşını da her safhasına destek vererek yakından takip etmeye çalıştıklarını
görmekteyiz. Türkistan içindeki aydınlar ve şairler halkı aydınlatıcı ve
Kurtuluş Savaşını destekleyici yazılar yazarlarken, Türkistan dışına çıkabilmiş aydınlar da uluslararası platformda kendi siyasi meseleleriyle beraber Türkiye'nin bağımsızlığını ve reformlarını da destekleyici çalışmalar
yapmışlardır.
Sovyetler Birliği dışında Avrupa ülkelerinde bulunan Türkistanlı siyaset ve devlet adamları başından itibaren Atatürk'ün siyasi faaliyetlerini
1

Mir Yakup Duvlat, “Kaytsek Curt Bolamız”, Kazak, 10 Eylül 1918’den naklen Kazak (Haz. Ü. Subhanberdine – S. Davitov – K. Sahov), Almatı, 1988, s. 440.
2
Y. T., Türkistan’da Türkçülük ve Halkçılık, İkinci Bölüm, İstanbul 1954, s. 69-70.
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benimsedikleri görülmektedir. İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal
edildiği günlerde İdil-Ural Türklerinden Ayaz İshaki Sadri Maksudi ve
Fuad Toktar Paris'te bulunmaktaydı. Onlar Bolşeviklerin İdil-Ural'da hâkimiyeti ele geçirmesinden sonra mücadelelerini yurt dışında devam ettirmek üzere Fransa'ya gelmişlerdi. Burada Fransız Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Millerand ile görüşme gününü beklerlerken Türkiye Ayan Meclisi
Üyesi Ahmet Rıza Bey ile karşılaşırlar. Ahmet Rıza Bey de Fransa hükümetinin isteği ile Türkiye'nin gayri resmi vekili olarak Paris'te bulunmaktadır. Kazanlı devlet adamları Ahmet Rıza Bey ile uzun uzun görüşmelerde
bulunurlar. Görüşmenin yapıldığı 4 Nisan 1920 günü İngilizlerin Padişah'a
baskı yapıp Mustafa Kemal'i asi ilan etmesini istediği günlere rast geliyordu. Kazanlı devlet adamları Ahmet Rıza Bey'i Padişah'ın böyle bir isteği
yerine getirerek Mustafa Kemal gibi bir kahramanı asi saymasının ülkeye
büyük zarar vereceğini anlatarak Padişah'a bu yönde telkinde bulunması
hususunda ikna ederler3.
Hokand Muhtar Hükümeti'nin Sabık Başbakanı Mustafa Çokay da
Türkiye'nin uluslararası alandaki politikalarına destek veren çalışmalar
yapmıştır. Çokay bilhassa Ermeni meselesinde Türkiye'nin haklarının savunulmasında büyük gayretler göstermiştir. Şubat 1918'de Hokand hükümetinin Kızıl Ordu tarafından yıkılmasından sonra 1919–1921 seneleri
arasında Gürcistan'da bulunduğu sırada Ermeni meselesine vakıf olan
Çokay ayrıca Tiflis'te Kuva-yı Milliye temsilcisi olan Kâzım Bey (sonradan İzmir valisi Trakya umumi müfettişi Kâzım Dirik) ile temasta bulunarak Ermeni meselesi hususunda devamlı surette makaleler neşretti4.
Mustafa Çokay 1919-1921 yıllarında Tiflis'te bulunduğu yıllarda
Vol'nıy Gorets ve Gortsı Kavkaza gibi Rusça dergilerde ve kendi yönetiminde Türkçe çıkan Şafak gazetesinde Kazım Bey'den temin ettiği malumatları “Anadolu Mektupları” adı altında yayınladı. Çokay bu işlerle meşgul olduğu sıralarda Ermenistan'daki Amerika misyon başkanı ve Türkiye
aleyhtarı bir general şiddetli bir beyanatta bulunur. Bu beyanata Mustafa
Çokay o kadar vazıh ve şiddetli cevap vermiştir ki, şahsi dostları bundan
3
Muhammed Ayaz İshaki, “Günlük Notlarından Önemli Parçalar”, Muhammed Ayaz
İshaki ve Faaliyeti, Ankara, 1979, s. 216-223; Tahir Çağatay, “Büyük Türklük Mücahidi
Ayaz İshaki”, a.g.e., s. 94.
4
Y. T., a.g.e., s. 66; Abdulvahap Kara, Türkistan Ateşi Mustafa Çokay’ın Hayatı ve
Mücadelesi, İstanbul 2002, s. 182-183.
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doğabilecek akıbetlerden endişe ederek bir takım koruyucu tedbirler almışlardır. Çokay Ermeni meselesi konusundaki makalelerini Gürcistan'dan
Fransa'ya geçtikten sonra da yazmaya devam ederek bunları Fransızca
Orient et Occident dergisinde yayınladı5.
Mustafa Çokay Şubat 1921'de Gürcistan'dan Türkiye'ye geçti. İstanbul'a varır varmaz müttefik makamlar vasıtasıyla İtilaf Devletleri nezdinde
Türkistan meselesinde teşebbüslerde bulundu. Ancak Türkiye'yi de unutmadı. İstanbul'da gördükleri Türkiye hakkındaki müttefik tasarıları ve Türkiye'nin geleceği hakkında Türkistan Türklerinin görüş ve dileklerini belirten bir memorandum hazırlayarak müttefik kuvvetler komutanlığına verdi6.
Mustafa Çokay Berlin'de 1933 yılında yayınladığı Yaş Türkistan dergisinde Ermenilerin Türkiye aleyhindeki oyunlarından birisini nasıl bozduğunu da teferruatıyla anlatmaktadır7. Çokay'ın belirttiğine göre, Lozan
konferansı yıllarında (1922-1923) Ermeni Cumhuriyeti Heyeti Reisi A.
Aharonyan düzmece bir iddia hazırlayarak, Hindistan, Kafkas ve Türkistan
Müslümanlarının dahi Türkiye'yi Sevr anlaşmasına uymadığı için eleştirdiklerini ve Ermenileri haklı gördüklerini söylüyordu. Mustafa Çokay ve
Ayaz Kafkasyalılar, İdil-Urallılar, Kırımlılar ve Türkistanlıları temsilen bu
iddianın asılsızlığı konusunda bir memorandum hazırlayarak, Fransız dışişleri bakanlığına ve Lozan konferansına gönderdiler. Çokay yazısında
şöyle demektedir: “Ahoranyan'ın Hindistan Müslümanları hususunda söyledikleri ne kadar doğrudur, bilemem. Fakat biz, Kafkasyalılar, İdilUrallılar, Kırımlılar ve Türkistanlılar adına 22 Mart 1922 günü Sevr anlaşması ile alakalı memorandumu teslim ettik. Onu Fransız Dışişleri Bakanlığına Ayaz İshaki ile beraber götürüp verdik” Çokay bununla da yetinmez. Kendisi maddi sıkıntılar içinde olmasına rağmen, yol parasını
borçla tedarik ederek Lozan’a da gitti8.
Diğer yandan Türkistan'dan Anadolu'daki mücadeleyi yakından takip
etmeye çalışan aydınlar bilhassa halkın duygu ve düşüncelerini dile getirmekte mahir şairler Kurtuluş Savaşı hakkında şiirler yazmışlardır. Bunlar
5

Mustafa Çokay, “Ermeni Meselesi I”, Yaş Türkistan, 1933, No: 40. s. 17-22 ve
Mustafa Çokay, “Ermeni Meselesi II”, Yaş Türkistan, 1933, No: 41, s. 24-29
6
Y. T., a.g.e., s. 66-67.
7
Yaş Türkistan aynı makale.
8
Mustafa Çokay, “Ermeni Meselesi II”, Yaş Türkistan, 1933, No: 41, s. 24-29; Y. T.,
s. 67-68; T. Çağatay, “Büyük Türklük Mücahidi Ayaz İshaki”, a.g.e., s. 94.
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böylece şiir diliyle Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na destek vermek istiyorlardı. İşin enteresan yanı böyle şiirleri Türkistan'daki hemen her Türk boyunun önde gelen şairleri kaleme almışlardır. Mesela Kazak Türklerinin milli
şairlerinden Mağcan Cumabay bunlardan biridir. Osmanlı mağlup edilerek
işgaline karar verildiği sıralarda Sovyet Rusyası’nda iç karışıklıklar ve
savaş sebebiyle açlık felaketi yaşanıyor ve halk sıkıntı içinde yaşıyordu.
Buna rağmen Türkiye'nin işgale uğramak felaketi Türkistan halkı için çok
derin bir yeis ve heyecanla karşılanmıştı. Kazak Türklerinin milli şairlerinden Mağcan Cumabay ilk baskısı 1923 yılında Taşkent'te yayınlanan
eserinde yer alan “Alıstağı Bavrıma” yani “Uzaktaki Kardeşime” isimli
şiirinde bu duyguları açıkça ortaya koymaktadır9. Magcan 12 dörtlükten
oluşan uzun şiirine şöyle başlıyor:
Alısda azap çekken bavrım
Quvarğan bayşeşektey kepken bavrım.
Qamağan qalın cavdın ortasında
Köl qılıp közdin casın tökken bavrım.
Anadolu Türkçesiyle ifade edersek:
Uzakta azap çeken kardeşim
Kurumuş lale gibi solan kardeşim.
Kuşatmış kalabalık düşmanın ortasında
Göl gibi gözyaşı döken kardeşim.
Önünü ağır kaygı örtmüş kardeşim
Ömrünce yabancıdan zulüm görmüş kardeşim
Katılaşmış yüreğiyle gaddar düşmanlar
Diri diri derini soyan kardeşim.
Şeklinde Magcan Anadolu Türklüğü’nün içinde bulunduğu ağır şartları
dile getiriyor. Şiirinin devam eden mısralarında eski devirlerde Türklerin
9
Y. T., a.g.e., s. 67-68; Yaş Türkistan, 1930, sayı 3-4, s. 38-42; Günhan Kayhan,
Magcan Jumabayulu’nun Hayatı ve Eserleri (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Hoca
Ahmet Yesevi Uluslar arası Kazak – Türk Üniversitesi, Türkistan 1998, s. 45-48; Feyzullah
Budak, Altaydaki Yüreğim: Mağcan Cumabay’a Cevap, Ankara 2003. s. 62-65. Budak
ayrıca Magcan’ın bu şiirine Anadolu Türklüğü olarak bir cevap şiiri de yazmıştır. Bkz.
a.g.e., s. 138-141. Türkistan Türkleri’nin Kurtuluş Savaşı’na askeri ve mali yardımları
konusunda bkz. Abdulvahap Kara, “Türkistan Türklerinin Kurtuluş Savaşı’na ve Cumhuriyet’e Katkıları”, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Kasım 2003,
Sayı 3, s. 71-81.
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Altay dağlarında mutlu bir şekilde yaşadığı günleri hatırlatır. Daha sonra
Anadolu Türklüğü’nün Altaylardan ayrılarak Karadeniz ve Akdeniz coğrafyasına yerleştiğini dile getirir. Ancak bu coğrafyada zor günler yaşanmaktadırlar. Onun için Mağcan Anadolu Türklerine eski ata toprakları olan
altın taht Altay’a geri dönerek kendileriyle güç birliği etmeleri gerektiğini
şu mısralar ile ifade ediyor:
Heyhat! Ayrıldık mı büyük gruptan?
Dağılıp yılmayan yağan oklardan,
Türkün aslan gibi yüreğinden,
Gerçekten köle mi olduk düşmandan korkan.
Özgürlük için çırpınan Türk canı,
Gerçekten hasta mı, bitti mi hali?
Ateş söndü mü, yürekteki, kurudu mu,
Kaynayan damarlardaki atalar kanı.
Kardeşim! Sen orada ben burada
Kaygıdan kan yutuyoruz, bizim adımıza
Layık mıdır köle olarak yaşamak? Gel gidelim,
Altay'a, ata yadigârı altın tahta10.
Kırgız şairi İsmail Sarıbayoğlu da 1921 yılında Kurtuluş Savaşı için bir
şiir yazmıştır. Hayatı hakkında fazla bir malumatımızın olmadığı bu Kırgız
şairi “İngilizler Türklere Saldırırken Yazılan Şiir” ismini taşıyan şiirinde
Anadolu Türklüğü’nün ölüm-kalım savaşına Kırgız Türklerinin dikkatini
çekmek ve gerekirse yardımına koşmak gerektiğini ifade etmekte ve şöyle
demektedir:
Ekçeme içip kölösün
Bar önörün ordo atmak.
Musulmandın işi emes
Kılıç çappay cön catmak.
Koldon kelse kayrat kıl.
Oygon Kırgız uykudan.
Stambul türktön ayrıldın.
Bolup aldı ar bölök
10

Magcan Cumabayev, Şığarmalar, c. I. Almatı 1995, s. 72.
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Ak cinister bölök.
Amerika sarı orus
Aydap cürdü türkündü.
Aylan kelse sen boluş.
Anadolu Türkçesiyle ifade edersek:
Ayran içerek eğleniyorsun
Bütün hünerin eğlenmek.
Müslümanın işi değildir
Kılıç sallamadan boş yatmak.
Elinden geliyorsa çaba göster.
Uyan Kırgız uykudan.
İstanbul Türk'ten ayrılıyorsun.
Oldular grup grup
Beyazlar bir grup.
Amerika Sarı Rus
Önüne kattı Türk'ünü.
İmkânın varsa koş yardım et11.
Türkistan'ın önde gelen şairlerinden Abdülhamid Çolpan da (18971938) bir taraftan Türkistan'ın hürriyeti için halkta mücadele ruhu uyandırmaya çalışırken diğer taraftan Türkiye'yi ihmal etmiyor ve Türk istiklal
harbi için şiir yazıyordu. Onun Tufan adlı şiiri Anadolu'da milli mücadeleyi yürüten Türk ordusuna ithaf edilmiştir. Şiirde Türk ordusu "mazlumlar
tufanının öç alıcı sellerine" işgalci kuvvetler ise "medeniyet beşiğinde
oturan cellâtlara" benzetilir. 1920'lerde yazılan şiirin başında ve sonunda
Türk ordusuna hitap eden iki mısralık şu bölüm:
Ey İnönü Ey Sakarya ey İstiklal Erleri
Milli Misak alıngança totalmasdan ilgeri
heyecan ve çoşkunluk yaratmaktadır. Şiir
Ey istiklal ey Sakarya ey İnönü Erleri
Yür mazlumlar tufanının öç alguçı selleri!

11
M. Şen, “Milli Mücadelemizi Anlatan Bir Kırgız Şiiri”, Bağımsız Kırgızistan, Düğümler ve Çözümler, (Haz. Prof. Dr. Emine Gürsoy), Ankara 2001, s. 119-126.
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mısralarıyla sona ererken Çolpan Türk İstiklal harbini batılı sömürücü ve
işgalci güçlere karşı mazlum milletlerin öç alması olarak görmektedir12.
O dönemde milli mücadele ve onun lideri Atatürk’ü yakından takip
edebilen nadir şahsiyetlerden biri Mustafa Çokay’dır. 1921–1941 yıllara
arasında Paris’te yaşayan ve Yaş Türkistan isimli bir dergi yayınlayan
Mustafa Çokay 1938’de Atatürk’ün ölümü üzerine bir makale yayınladı.
Makalesinde Çokay, Türk siyasi tarihinin yeri doldurulamaz bu kaybından
duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirmiştir: “Türk tarihinin kaydettiği
yüce şahsiyetlerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk gibi lider, büyük
devrimci ve devlet adamının 57 yaşında bu dünyadan göçüp gitmesi ne
kadar ağır ve ne kadar üzüntü verici bir kayıptır”13. Atatürk’ün ne derece
büyük teşkilatçı ve lider olduğunu anlamak için I. Dünya Savaşı, Mondros
Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasından sonraki Türkiye’nin durumunu bilmenin gerekli olduğuna dikkatleri çeken Çokay, onun sadece yurdu kurtaran
bir ordu komutanı değil aynı zamanda yeni bir devlet kuran büyük bir devrimci olduğuna dikkati çekmektedir. Çokay onun bu iki konuda da üstün
yeteneklere sahip olduğunu, ancak dört bir yanı işgal edilmiş düşman ordularını saf dışı bırakan askeri yetenekleri mi, yoksa geri kalmış bir ülkeyi
devrin genç ve modern devletleri arasına sokmayı başaran devrimci yeteneklerinin mi üstün olduğunu tespit etmenin zor olduğunu söylemektedir.
Çünkü Çokay Atatürk’ün son 10 yılda gerçekleştirdiği devrimler sayesinde
Türkiye’de meydana gelen değişimlerin, belki de dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmadığını söyler. Ona göre, bu değişimler ülkenin sadece dış görünüşünü değil, aynı zamanda ve en önemlisi Türk halkının dünya görüşünü
ve hatta düşünce sistemini de etkilemiştir.
Çokay, Atatürk’ün sadece yetenekli bir komutan ve bilge bir devrimci
değil, aynı zamanda usta bir diplomat olduğuna da dikkati çekmektedir.
1938 yılının sonunda kaleme aldığı iki sayfalık makalesinde, üzüntü verici
haberin etkisinin devam ettiği bir sırada ve kısa bir makalede Atatürk’ün
hayatı ve hizmeti hakkında yeterli bilgi veremeyeceğini söyleyen Mustafa
Çokay derginin gelecek sayılarında birçok makalenin bu konuya hasredileceğini ifade eder. Ancak, bundan kısa bir süre sonra, 1939 yılında önce
12

Hüseyin Özbay, Çolpan’ın Şiirleri, Metin, Aktarma, İnceleme, Ankara 1994, s.
141-142, 329-331.
13
Mustafa Çokay, Yaş Türkistan, Sayı: 109, Aralık 1938, s. 40-41.
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Avrupa’da patlak verecek olan II. Dünya Savaşı Berlin’de yayınlanmakta
olan Yaş Türkistan dergisinin de yayınına son vermesine sebep olacaktır.
Buna rağmen, Çokay dergisinin 1939 yılındaki bir sayısında Atatürk’ün
Devrimleri isimli ikinci bir makale yayınlama imkânı bulacaktır.
Çokay Atatürk devrimleriyle Türkiye’de coğrafi isimlerin dışında her
şeyin değiştiğine dikkati çekmektedir. Çokay’ın ifadesiyle, ülkenin yönetim sisteminden halkın yaşayış şekli, giyimine kadar her şey değişmiştir.
Ancak, Türkiye dışında yaşayan birisi olarak Atatürk devrimlerini hakkıyla
değerlendirecek bir konumda olmadığını söyleyen Çokay, yazısında devrimlerin ayrıntılarından ziyade, onların mana ve önemi üzerinde durmayı
yeğleyeceğini belirtmektedir.
Çokay, öncelikle Atatürk devrimlerinin yapılmasına sebep olan şartların tespitinin gerekli olduğunu, bunun özellikle Türkistanlılar için elzem
olduğuna dikkati çeker. Çünkü Çokay’a göre, Türkiye’yi geri bırakan ve
köklü ve geniş çaplı reformların yapılmasını gerekli kılan şartlar Türkistan’da da yeterince mevcuttur.
Mustafa Çokay, Türkiye’nin yeni modern ve milli devlet yapılanması
yolundaki çalışmaların Kurtuluş Savaşı’ndan da ağır ve zor şartlarda gerçekleştirildiğine dikkati çektikten sonra, zamanı geçmiş eski şeyleri yok
etmeden, onların yerine yenilerini koymanın mümkün olmadığını söyler.
Çokay’a göre, Osmanlı Devleti’nin kalıntılarının yok edilmesi sırasında,
bazı yararlı şeylerin de tahrip edilmesi kaçınılmazdır. Ancak, kayıplar ne
olursa olsun, Sevr Antlaşması şartlarındaki Türkiye göz önünde bulundurulduğunda, bugünkü Türkiye için hiçbir Türk vatandaşı pişman olmamalıdır. Bu büyük devrimler sırasında tahribata uğrayan bazı milli değerler
varsa da, bunları Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini sağlamlaştırıp güçlendirdikten sonra, tekrar yeşertip geliştirmek mümkün olacaktır. Çokay’a
göre, dünya tarihinde bunun örnekleri az değildir14.
Diğer yandan Sovyet ideolojisini benimsemiş aydınların da milli mücadele konusunda benzer duygu ve düşünceleri taşıdığını görmekteyiz.
Ancak Türkiye ile Sovyet Rusya Türklüğü’nün ilişkilerinin gelişmesini
Turancılık olarak gören Moskova Hükümeti tutumu bu konuda aydınların

14

Aynı yer.
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görüşlerini açıkça ifade etmesine fazla imkân tanımamıştır. Buna rağmen
Sovyet ideolojisi çerçevesinde bazı makale ve yorumlar yayınlanmıştır.
Bunlardan biri Sovyet Türk halkları içinde Doğu halklarına özgün
Marksizm yorumlarıyla öne çıkan Mir Said Sultangaliyev’tir. Marksizmi
sınıflar mücadelesi olarak değil ezen ve ezilen halkların mücadelesi olarak
yorumlayan ve enternasyonel yerine sömürgeler enternasyonelini teklif
ederek büyük bir siyasi düşünce adamı olarak ortaya çıkan Galiyev 1920
Mayısında yazdığı makalesinde Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
ayak basmasıyla başlayan milli mücadele hareketini TBMM’nin kuruluşuna kadar olan aşamalarını bütün ayrıntılarıyla yazabilmiştir.
Galiyev “Son Zamanlarda Türkiye’deki Durum” başlıklı makalesinde
Doğu ülkeleri ve Anadolu’daki mücadele konusundaki haberlerin Batı
Avrupa bankerlerinin cebinden beslenen haber kaynaklarından geldiği için
taraflı olduğuna ve hatta çarpıtıldığına işaret ederek başlayarak şöyle demektedir: “İtilaf Devletlerinin sürekli olarak Doğu ülkelerindeki ‘milli
hareket’ten, Türklerin Hıristiyanlara karşı katliam hazırlığından ve sözde
‘Panislamizden’ bahsettiğini görüyoruz. Yine de uluslararası emperyalizm
için tatsız ve ‘incitici’ olan gerçekler, bu haberlerde de satır altında okunan
gerçeklerdir.”
Makalesinin geri kalan kısmında Galiyev, Kızıl Ordu’nun Doğu’da,
Türkistan’da ve Güney cephelerindeki başarılarından sonra İtilaf Devletlerinin telgraf temsilcilerine ihtiyaç duymadan Türkiye’deki yeraltında olan
bazı komünist yoldaşların Türkiye’deki durumla ilgili ayrıntıları öğrendiklerini belirterek bu kaynaklardan aldığı bilgileri vermektedir.
Galiyev hacimli makalesinde Mondros Antlaşmasından sonra İtilaf
Devletlerinin Istanbul’a girişi, Damat Ferit Paşa Hükümeti, Kuva-yı Milliye oluşumu ve faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi, Sivas
Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Meclis-i Mebusan’ın milli tavrı, İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusan’ın dağılması anlatılmaktadır.
Bu bilgilerde TBMM kuruluşundan bahsedilmemektedir. Bu da normaldir. Çünkü makalenin yayınlanış tarihi Mayıs 1920’dir. Büyük ihtimalle haberleşme imkânın kısıtlı olduğu o dönemde TBMM kuruluşu ile ilgili
bilgiler makalenin yazımı esnasında Galiyev’e ulaşmamış olmalıdır. Ancak, Galiyev İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal etmesi ve Meclis-i
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Mebusan’ın dağıtılmasından sonra Mustafa Kemal’den bir kurye geldiğini
ve Anadolu asilerinin Sovyet Rusya ile ilişkiye girmek istediğini ve Anadolu’ya temsilci göndermesini veya kendilerinden gidecek bir heyeti kabul
etmesini teklif ettiğini yazmaktadır15.
Galiyev’in bundan sonra Türkiye konusundaki görüşlerini KGB arşivlerinde bulunan 1925 yılında yazdığı, ancak tamamlamadığı ve yayınlamadığı bir makalesinde de dile getirdiğini görüyoruz. “Asya ve Avrupa Türk
Halklarının Sosyo-Politik ve Kültürel Gelişme Temelleri Üzerine Tezler”
isimli yazısında Japonya, Çin, Hindistan, Mısır, Fas ve Rusya Sömürgeleri
ülkeleri üzerinde yorumlar yaparken Türkiye konusundaki düşüncelerini
de kaleme almıştır.
Burada Türkiye konusunda şunları söylemektedir: “Çok acı çekmiş
olan Türk halkının ünlü düşmanları için bile artık bu ülkede neler olduğu
apaçıktır. Sağlıklı bir milli diriliş süreci. Daha önceden buna inanmamış,
ya da bundan kuşku duymuş olanlar, buna derinlerinde hissediyorlar. Türk
işçi ve köylülerinin ve ilerici Türk entelijensiyasının Türkiye’nin milli
dirilişi çalışmasına adanmış süngüleri, kime gerekiyorsa gerçekçi düşünmeyi öğretti.” Türkiye ilgili görüşlerinin sonunda ise şu görüşlerini ortaya
koymaktadır: “Avrupalı yöneticiler Türkiye’nin gövdesinden parçalarını
koparmayı başardılar. Ama Türkiye’yi parçalamayı başaramadılar. O yaşadı ve yaşayacak. Bize göre, o sadece yaşamakla kalmayacak, eskiden
onun olan, ondan Avrupa’nın zoruyla koparılan parçalarına, Orta Doğu’nun16 geri kalanına yaşam verecek17.
Türkistan’da Bolşevik siyasi yapılanmanın önde gelen liderlerinden
Turar Rıskulov’un da Türkiye’deki milli mücadeleye ve onun önderi Mustafa Kemal’e büyük hayranlık duyduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Milli
Komünizmin Öncüleri Rıskulov isimli eserin yazarı Hüseyin Adıgüzel’in
tespitlerine göre, Rıskulov Türkiye’yi ve Türkiye’de olan bitenleri yakından takip ediyordu. Orada verilen savaşın, emperyalizmden kurtulma savaşı olduğunu bildiği için olayların gelişimini zamanında görüyor ve geliş-

332.

15

Sultan Galiyev Bütün Eserleri, (Yayına Haz. Özgür Erdem), İstanbul 2006, s. 325-

16

Eserde Yakın Doğu olarak çevrilmiş.
Sultan Galiyev, a.g.e, s. 668-669.
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meleri izliyordu. Türkiye’nin lideri Mustafa Kemal Atatürk’e hayranlık ve
saygı duyuyordu18.
Stalin’in temizlik harekâtı sırasında 1937 yılında karşı devrimci,
Pantürkist suçlamalarıyla tutuklanan ve bir yıl sonra kurşuna dizilen Turar
Rıskulov kendisine karşı yöneltilen Türkiye için casusluk yaptığı suçlamalarına verdiği cevapta, “Bizim bazı konuşmalarımızda kastettiğimiz emperyalizmin oyuncağı olmuş Türkiye, eski Türkiye’dir. O şimdi yok. Yerinde Doğu’nun birçok halkını arkasından sürükleyen, emperyalizme, ilk
defa büyük bir darbe vuran yeni Türkiye var. Bizim elimizde, Asya’da ve
Türkistan’da toplumu Sovyet kuruluşuna çekmede yararlanabileceğimiz,
önemi çok yüksek Kemalist ayaklanmanın deneyimi var. Bu deneyim bir
kurtuluş hareketidir, emperyalizmin her türüne karşıdır ve bundan yararlanmamak büyük aptallık olur.” demektedir19.
Kazakistan Komünist Partisi Bölge Başkanlığı görevinde bulunmuş ve
Moskova’ya Türkistan’ın birliği yolunda Türk Komünist Partisi, Türk
Sovyet Cumhuriyeti ve Türk Ordusu kurulması gibi tekliflerde bulunduğu
için 1937 idam edilen Rıskulov sorgulama esnasında Atatürk hayranlığını
da gizlemeyerek şunları söylemiştir:
“Mustafa Kemal, bütün köle halkların, bütün doğulu halkların gözünde
büyük ve bir ilki başaran devrimci liderdir. Ona büyük bir saygı duyuyorum. Çok üzgünüm, ama gerçekten çok üzgünüm ki, onun gibi bir insanla
ilişki kuramadım ve karşılaşamadım. Bu benim açımdan büyük bir eksikliktir”20.
Sonuç olarak, hangi siyasi görüşte olursa olsun dönemin Türkistan aydınları kendilerinin yaşadığı ağır şartlara ve sıkıntılara rağmen Türkiye’deki milli mücadeleyi yakından takip etmeye çalışmışlardır. Milli mücadelenin başarısını kendi başarıları görmüş ve onun lideri Atatürk’e büyük hayranlık duymuşlardır.

18

Hüseyin Adıgüzel, Milli Komünizmin Öncüleri Rıskulov, İstanbul 2005, s. 292.
a.g.e, s. 293.
20
Aynı yer.
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KEMALETTİN KÂMİ KAMU, NECMETTİN HALİL
ONAN
Doç. Dr. Şehnaz ALİŞ*
Erzurumlu köklü bir ailenin çocuğu olan Kemalettin Kâmi, babasının
memuriyeti dolayısıyla 14 Eylül 1901 yılında Bayburt’ta doğar. Üç aylıkken Erzurum’a gelir on yaşına kadar burada kalır. Özel eğitim alarak çocuk
yaşlarında Arapça ve Farsça öğrenir1.
Babasının Hasankale ve Refahiye’de görev yaptığı yıllar Balkan ve I.
Dünya Savaşlarının sürdüğü yıllardır. Rusların Doğubayezıt, Karaköse,
Hasankale’yi ele geçirmeleri ve Erzurum’un düşmesi aileyi derinden sarsar. Ardara gelen bu felâketlerin üzüntüsüyle kalp krizi geçiren baba ölür.
On beş yaşındaki Kemalettin Kâmi, babasının ölümünü İstanbul Üniversitesi’nde okuyan ağabeyine duyurmayıp bu acıyı, genç yaşta dul kalan annesiyle paylaşır ve ailenin geçimini üzerine alır. Rus işgali altındaki vatan
topraklarında Ermeni mezâlimi dayanılmaz bir hal alınca Refahiye’den
Sivas’a oradan da Kayseri’ye göçerler. Kemalettin Kâmi, burada bir yandan çalışırken bir yandan da tahsiline devam eder.
Ağabeyinin üniversiteyi bitirerek Bursa Lisesi’ne Matematik öğretmeni olarak atanması üzerine annesiyle Bursa’ya giden şair, ağabeyi tarafından İstanbul Erkek İlk Öğretmen okuluna gönderilir; İstanbul’un işgali
üzerine Bursa’ya döner; oraya da düşmanların yaklaştığı haberi üzerine
ailece Ankara’ya giderler. Ankara’da önce İstihbarat kâtipliği görevinde
*

Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Sağlığında şiirlerini bir kitap halinde yayınlamamış olan Kemalettin Kamu’nun şiirleri; ölümünden sonra, Rifat Necdet Evrimer tarafından, Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti, Şiirleri, adıyla yayımlanan eserde bir araya getirilmiştir. Kemalettin Kamu hakkında
daha sonra yapılan müstakil çalışmalar arasında şu eserleri saymak mümkündür:
Gültekin Samanoğlu, Kemalettin Kâmi Kamu, Kütür ve Turizm Bakanlığı yay: 681,
Ankara 1986, 128 s.
Ziya Karatekin, Kemalettin Kamu’nun Şiirleri Deneme ve İnceleme, MÜ, İstanbul
1992, Yüksek Lisans Tezi.
1
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bulunur sonra matbuat tetkik memuru olur2. Kemalettin Kamu’nun hayatı
hep göçlerle geçmiştir.
Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra son sınıf imtihanlarını vererek diplomasını alan şair Anadolu Ajansında çalışmaya başlar ve ajansın Paris
temsilcisi olarak yurt dışına gider. Beş yıl kaldığı Paris’te bir yandan görevini yaparken bir yandan da üniversiteye giderek ekonomi politik diploması alır. Atatürk’ün ölümünden altı gün önce yurda döner.
Kemalettin Kamu’nun hayatı ve şiirleri ile Kurtuluş Savaşı’nın safhaları arasında yakın bir ilgi vardır. İlk şiirini 30 Nisan 1916’da Erzurum ve
çevresinin Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine yazar3.
Refahiye’den Kayseri’ye göç edişlerini “Hicret” ve “Hicret Akşamları”şiirlerinde dile getirir. “Hicret”te elden çıkan vatan coğrafyasının üzüntüsü son derece somut ifadelerle ortaya konmuştur:
“Gönüllerin göz yaşına inandığı bir anda
Bin bahçeli beldemizi yâd ellere bıraktık,
Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık,
Dallarında bülbül öten bahçelere elvedâ”
İstanbul’un isgali üzerine vatanın kurtulması için ilâhi tarzında yazdığı
“Türk’ün Duası” dönemin bezgin ruh halini yansıtır. Bu şiiri, daha sonra
müzik hocası Musa Süreyya bestelemiştir.
“Sarmış matem boraları,
Sarı benizli ovaları
Boynu bükük yuvaları
Sen himaye et Yarabbi!”

Şahsî hayatında babasının tayinleri ile yaşadığı gurbet duygusunu, ailesinden kilometrelerce uzakta yüksek tahsilini sürdüren bir ağabeyin hasreti
2
“Kemalettin Kamu vatanın işgaline şahit olmuş doğduğu yer gibi okumakta olduğu
şehri de terk etmek zorunda kalmıştır.” İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001, s.40-41.
3
“Şehir iniltili, mâtemli bir harâbe gibi
İnildeyip duruyor sanki ıstırabından;
Görünmemek için artık arar cenâh-ı şebi,
Cidâr ü dârı yıkık türbeler hicâbından.”
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pekiştirir; gencecik yaşında kaybettiği babasının acısı ile vatanın parça
parça düşmanın eline geçişinin ıstırabı, Kemalettin Kamu’nun hasret ve
gurbeti derinden hissetmesine yol açmış İstanbul’un işgali üzerine kendisinin “gurbet şairi” olarak anılmasına vesile olan
“Ben gurbette değilim
Gurbet benim içimde” mısralarının bulunduğu “Gurbet” şiirini yazmıştır.
İnci Enginün, Kemalettin Kamu “terkedilen vatan topraklarında, çekilen acıları yaşamak ve duymakla kalmaz, etkili bir şekilde dile getirir.”4
der. Ahmet Hamdi Tanpınar ise aynı mısralar için; “ Ne kadar alıştığımız
bir dil ve ne munis bir güzellik. Şair, bir daha bu beytin kuvvetine erişememişse ve bu âdeta irticalî güzellik şiirlerinin arasında biricik kalıyorsa,
bunun kabahati kendisinde değil, belki beytin kurduğu yüksekliktedir.”5
demektedir.
Kemalettin Kamu vatanın düşman işgali altında bulunduğu o en karanlık günlerde bile zafer ümidini hep içinde taşımıştır. “Esir İstanbul’a” şiirinde bu inancı şu mısralarla ortaya koyar:
“Kızlar, o gün elinize kınalar yakın,
Yapacağız Garbe doğru yeni bir akın;
O gün ki, biz andırarak çağlayanları...
Kızlar, o gün elinize kınalar yakın
Ve susturun bizim için ağlayanları!..”
Kemalettin Kamu, mütareke İstanbul’unda işgal altındaki topraklarımızın farkında değilmişcesine yaşamlarını sürdüren İstanbul kızlarına ise
kızar:
“Gülme hanım kızım yan için için;
Bir damla yaş akıt memleket için...
Gerçi bu matemi duyamaz için
Hicret selleriyle çağlamadınsa...”

4

İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923),
Dergâh Yayınları, İstanbul 2006, s. 639.
5
Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Haz: Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları, İstanbul 1992, s.376.
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İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali içindeki gurbet, hasret ve isyan
duygularını kabartır. Esir yaşamaktansa ölmeyi tercih edişini “İzmir Yollarından Son Mektup” şiirinde şu mısralarla dile getirir:
“Mademki gün gelecek
Herkes aynı meleğin,
Önünde eğilecek,
Niçin o güne değin
Çan seslerini duyayım
Bugün de bir yarın da
Bırakın uyuyayım
İzmir kapılarında!”
“Memiş’ten Güllü’ye” adlı şiirde sevdiğine mektup yazan bir askerin
ağzından duygularını dile getiren şair, dinî ve millî duygularla pekişen
kurtuluş inancını tekarlar:
“Yakıyor bağrımı hasretin gülüm,
Koymuyor gelmeye yaralı gönlüm.
Kudurmuş Yunanlı saçıyor ölüm,
Kurtarmak elzemdir yurdu sevgilim.” ...
And içtim sevgilim mahmur gözüne,
Yakarım dünyayı bir tek sözüne,
Bakamam elbette o gül yüzüne,
Boğmazsam düşmanı kanda sevgilim.” ...
“İnan ki o ateş dünyayı yakar,
İslâmın gözünde şimşekler çakar,
Dereler, ırmaklar kızıl kan akar,
Kalamaz yurdumda Yunan sevgilim.”
Yunanı denize döker bu ordu,
Dişini çabucak söker bu ordu,
Kurtarır inşallah şu aziz yurdu,
Alnının akıyle gelir sevgilim.”
Mustafa Kemal Paşa, vatanın kurtuluş ümidinin lideri ve sembolü
olurken; içindeki özlemle “İzmir’e Tahassür” şiirini yazan Kamu, ısrarla
İzmir’in kurtulmasını ister.
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“Bir çetin bilmece sorsam Paşa’dan,
Söylemem memleket bağışlamadan,
Mutlaka İzmir’i isterim anne!”
Kemalettin Kamu; sadece misak-ı milli sınırları ile çizilmiş vatan toprakları için değil, tarihin bir döneminde Türk olmuş ata yadigârı topraklar
için de üzüntüsünü dile getiren şiirler yazar6. Bu şiirlerde hâl-ı hazırla
geçmişin mukayesesi ve mazideki şanlı günlere duyulan özlem dikkati
çeker:
“Dağlar ağaç dolu, ovalar yeşil,
Bu yolda konuşmak istemiyor dil,
Yelesi kabarmış atlarla değil,
Kötü bir trenle geçtim Tuna’dan.
Buradan döneli bizim ordular,
Akmıyor, yerinde duruyor sular,
Babamın kanından damlalar mı var?
İçtim kana kana içtim Tuna’dan”
Vatanın işgali üzerine askere giden babalar, oğullar, nişanlılar, eşler ya
da geride kalan analar, çocuklar, sevgililer hep onun şiirlerinde duygularını
dile getirmişlerdir.
Babası şehit olan bir çocuğun dilinden kaleme aldığı “Bir Çocuk” şiirinde, ölümün ne olduğunu kavrayamayan çocuğun saflığı ile yaşanan
trajedinin büyüklüğü içiçedir.
“Davullar çala çala,
Köylü döküldü yola...
Ne güzeldi alayla
Gidişin babacığım!
Kaldın diye askerde
Anam uğradı derde...
Bu tenha tepelerde
Ne işin... babacığım?”

6
“ Sınırda Sular” ve “Akdeniz’den Geçerken” şiirlerinde; Rodos, Tuna, Meriç ve Tunca’dan bahsederken tarih ve coğrafya bir arada hatırlanır.
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Kemalettin Kamu; Milli Mücadele devrinin olağanüstü atmosferinde
yaşanan büyük acılarla bir çok kahramanlık hikâyesini tahkiye tarzındaki
şiirlerinde dile getirmiştir. “Onbaşı Taştan”, “Dadaş”, “Siperde Akşam” bu
tarz şiirlerdendir.
“Onbaşı Taştan” savaş sırasında namusu lekelenen kızının acısını içinde taşıyarak kahramanca mücadelesini sürdürür, ama savaş sonrasında
köyüne dönemeyerek intihar eder.
“Dadaş” öldürdüğü düşmanına göz yaşı döken bir kahramanın; “Siperde Akşam” ise yuvasına, yakınlarına özlemini dile getiren bir erin hikâyesidir.
Kemalettin Kamu’nun tahkiye tarzındaki bu şiirlerinde, şiir duygusundan çok yaşanan trajik olaylar ve kahramanların geçirdiği psikolojik sarsıntılar okuyucuyu etkiler.
“İstiklâl Ordusu Şehitlerine”; “Siz tarihin övdüğü herkesten büyüksünüz, // Zemzem kudsiyeti var her damla kanınızda!” diyen Kemalettin
Kamu, İstiklâl mücadelesini ve Atatürk’ü de âdeta yeni bir dinin sembolü
gibi kabullenir ve “Dumlupınar Yolunda” şiirinde;
“Bilseniz ki Dumlupınar önünde yarın
Âyini var hürriyete tapınanların!...” der.
Kurtuluş Mücadelesi’nin Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanması ve
vatanın kurtuluşu şairde büyük bir coşku uyandırır ve zafer şiirleri yazmaya başlar:
“Anneler dindiriniz gönlünüzün yasını,
Düşman kanıyla sildik palamızın pasını,
Yeniden çizmek için vatan haritasını
Kandan ve kıyametten bir sahneye çevirdik
Gökleri çatırdayan bir vatan parçasını.”
Bir devrin kapanıp yenisinin başlağı günlerde Çankaya ile Kâbe’yi
karşılaştırır:
“Ne örümcek, ne yosun,
Ne mucize, ne füsun,
Kâbe Arabın olsun,
Çankaya bize yeter!”
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Atatürk’ün ölümü üzerine duyduğu büyük üzüntüyü devrin pek çok şairi gibi samimi bir ağıtla dile getirir.
“Onsuz kaldığını bilse tabiat
Bağlar üzüm vermez, bahçeler kurur;
Okşar saçlarını ezelin eli,
Yüzüne ebedin ışığı vurur.
Fâni varlığını kaybetti ama,
Simgesi yurdumun burçlarındadır.
Kadının, erkeğin hafızasında,
Gencin, ihtiyarın düşlerindedir.
Yayla yellerinde eser gölgesi,
Sesi bahçemizin kuşlarındadır.!”
Kemalettin Kamu’nun ömrünün son yıllarında arkadaşlarına; “Mehmetçik”, ve “Meçhul Asker” adlarıyla Milli Mücadelenin destanını yazmak
üzere çalışmalar yaptığını söylediği bilinmektedir7. Ancak bu eserin yayımlanmış bir iki parçası dışında metnin tamamına ait bir belge bulunamamıştır. Belki de şairin, “Her mısrağının bir alev// Her kafiyesinin bir
ok” olmasını istediği en güzel şiiri, “Ürperme” şiirinde ölüme seslenirken
söylediği gibi yarım kalmıştır: “Vurma pencereme, çalma kapımı // En
güzel eserim kalacak yarım //
Hayatı boyunca hiç evlenmeyerek, gençliğinde yaşadığı platonik aşkına sadık kalan şair, annesini kaybettikten sonra ömrünün son yıllarını yalnız geçirmiştir. Kedileri ve yeğenleri ile kendisini çok seven bir arkadaş
grubu olmasına rağmen, yalnızlık ve kimsesizlik duygusundan kurtulamamıştır. Mehmet Kaplan, Kemalettin Kamu’nun bu ruh halinde, “Mütareke
devri hassasiyeti ile birlikte kendi mizacının da rolü”8 olduğunu söyler. 47
yaşında, babası gibi kalp krizinden hayatını kaybettiği sırada yanında kimse yoktur. “Kimsesizlik” şiirinde sanki kendi hazin sonunu hissetmiş gibidir:

7

Rifat Necdet Evrimer, Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti, Şiirleri, Üçler Basımevi, İstanbul 1949, s.35.
8
Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 2, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh yayınları,
İstanbul 1980, s. 39.
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“Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın,
Kulaklarım komşuların ayak sesinde.
Varsın gene bir yudum su veren olmasın,
Baş ucumda biri bana “Su yok” desin de.”
Kemalettin Kamu’nun gurbet duygusunu ve vatan sevgisini samimiyetle dile getirdiği şiirler çok sevilmiştir; ancak bir çoğunu hepimizin ezbere
bildği şiirleri estetik açından bir çok eleştiriye de maruz kalmıştır. Turgut
Uyar, bir yazısında; “Kemalettin Kâmi Kamu, yeteneği boşa gitmiş bir
şairdir. Daha iyi söylemek gerekirse, kendisine, yaratılışına uygun olmayan bir döneme rastlamış bir şairdir. İncedir, kırık gönüllüdür, incinmelerin ve gurbetin şairidir.... Ne var ki taşıdığı bütün acıya, bütün özveriye
karşın yetersizdir şiiri.”9 der. Gerçekten de onun şiirleri Türk edebiyatının
en mükemmel örnekleri değildir. Ama yaşadığı çağa şiirleriyle böylesine
tanıklık etmesi, sadece Bingöl Çobanları ve Gurbet şiirleri bile onun edebiyatımızda inkâr edilemeyecek bir yer edinmesine yetmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nın ıstıraplı ve heyecanlı ortamında yetişmiş bir başka
şairimiz de Necmettin Halil Onan’dır. Necmettin Halil Onan, 1902 yılında
Çatalca’da doğar. Dedesi Süleyman Hulûsi Efendi, 1877 Rus harbinde
Tuna boyundan göç eden Hacımuratoğulları ailesine mensuptur. Süleyman
Hulûsi Efendi, torunu Necmettin’e Tuna boyunda geçen mutlu gençlik
günlerinin anılarını anlatırken yüreğindeki vatan sevgisini de aşılar10.
I. Dünya Savaşı’nda pek çok gencin askere alınması liselerden mezun
olan öğrenci sayısını azaltınca, üniversiteler sınavla öğrenci almaya başlar.
O sırada Vefa Lisesi’nde öğrenci olan Necmettin Halil de sınavla Darülfünûn’un Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolur. Burada Cenap
Şahabettin, Fuat Köprülü, Ferit Kam, Yahya Kemal gibi hocalardan dersler
alır. Yahya Kemal Beyatlı ve Ferit Kam onun hayatı boyunca sevgi ve
saygıyla andığı iki şahıs olmuştur.

9

Turgut Uyar, Bir Şiirden, İstanbul 1983, Ada yayınları, s. 52.
Hasibe Mazıoğlu, “Necmettin Halil Onan’ın Kişiliği Eserleri ve Şairliği”, Türkoloji
Dergisi, c.IV, nr. 1, Ankara, AÜ, 1972, s. 1-36.
10

MİLLÎ MÜCADELE’NİN İKİ GENÇ ŞAİRİ

291

“Bu iki insan benim ufuklarımı aydınlatan iki meşaledir. Onlar sayesinde ben şiirimizin dününe ve yarınına bakmayı öğrendim.”11 diyen Necmettin Halil Onan’ın ilk yayımlanan eseri Divan Şiiri Antolojisi’dir. Edebiyata aruz vezniyle şiirler yazarak başlayan şair, Kurtuluş Savaşı yıllarında Milli Edebiyat Akımı’nın da tesiriyle hece vezni ve sade bir dille şiirler
yazmıştır.
Yahya Kemal’e ithâf ettiği 1927’de yayımlanan Çakıl Taşları’nın12 önsözünde okuyucularına şöyle seslenir:
“Biliyorsun ki kari kalbin derinlikleri
Damla damla biriken gizli gözyaşlarıdır;
Kudretimin oradan çıkarabildikleri
Halis inci yerine bu çakıl taşlarıdır.
Daha küçük yaşlarda dedesinden ve ninesinden dinlediği “eski harp hatıraları” sanat hayatının ilk ilhamlarını oluşturmuştur.
“Kapanmaz Yaralar”13da iki oğlunu şehit veren ninesinin duygularını
dile getirir:
“O gidiş son gidişmiş... Bir daha gelmediler
Bir gün oldu, yakılıp yıkılıp yandı her yer
Tuna şehit kanından kızıl bir renk alınca
O güzel memleketler yâd ellere kalınca
Ölen iki yavrumun acısını unuttum
Düşman elinde kalan yurdun yasını tuttum
Daha içim yanarken bu felâket tez geldi
Bu, evlât acısından bile çekilmez geldi.
Bâri bu iki derdin biri şifâ bulaydı
Evlâtlarımı verdim vatanım kurtulaydı.”

11
Koreli Yung Whan Lee, AÜ, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Necmettin Halil
Onan üzerine bir mezuniyet tezi hazırlar. Necmettin Halil bu vesile ile adı geçen öğrenciye
bir mektupla hayatı hakkında bilgiler vermiştir.
Bkz. agm., s. 2. .
12
Necmettin Halil Onan, Bir Yudum Daha, Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi, İstanbul 1933, 115 s.
13
SF; nr.1460. 27 Şevval 1338, 15 Temmuz 1336, s.39; Bir Yudum Daha, s. 97.
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“Yıllardan Sonra”14 şiirinde ise dedesinin ağzından bir zamanlar bizim
olan toprakların kaybının üzüntüsü ile geçmiş şanlı günlerin hatıraları dile
getirilir:
“Bir zamanlar geçerken atlarımız Tuna’yı
Akan dalgalar zafer sesleriyle coşardı;
Her gün yeni bir ordu, bir kahraman alayı
Zafer türküleriyle ufka doğru koşardı.”...
“Sonra, titrek sesini hıçkırıklar keserken
Anlamadım dedemin duyduğu hicran neydi?
Başımda çocukluğun rüzgârları eserken
Bilmiyordum Tuna ne, inliyen vatan neydi?”
“Gençlik günleri”nde15 yaşadığı Mütareke yılları, dedesinin anıları ile
hâlihazırı mukayese etmesine ve kendisini daha talihsiz bulmasına sebep
olur:
“Nihayet dedem öldü yıllar geçti bugün ben
Anladım ki dedemden daha talihsizmişim.”
Necmettin Halil, kendisi hakkında bir mezuniyet tezi hazırlayan öğrenciye yazdığı mektupta, üniversite öğrencisi olduğu yıllarda memleketin
içinde bulunduğu durumu şu sözlerle açıklar:
“Benim Darülfünûna devam ettiğim ilk yıllar memleketimiz için karanlık bir devre idi. Mütareke olmuş, İstanbul düşman işgali altına girmişti.
Bir vatanın elden gidişinin bütün ıstıraplarını genç kalplerimizde duyuyorduk. Nihayet bu karanlığın ufkunda bir fecir gibi Mustafa Kemal’in önderlik ettiği İstiklâl Savaşı başladı ve biz her şeyimizle bu ümide bağlandık”16.
Üniversitede öğrenci iken geceleri Anadolu Ajansı’nın siyasi servisinde çalışan gündüzleri de bir okulda öğretmenlik yapan Necmettin Halil;
İstanbul’un işgali üzerine üniversite geçici olarak kapatılınca Kurtuluş
Savaşı’nda görev almak üzere Ankara’ya gider.

14

Bir Yudum Daha, s.101.
Bir Yudum Daha, s.108.
16
Hasibe Mazıoğlu, agm., s.2-3.
15
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İstanbul’un işgali üzerine bir kandil gecesi yazdığı “Münacât”17 adlı şiirde vatanın kurtuluşu için Allah’a yalvarmaktadır:
“Bu kudsî gecenin hürmeti için
Bu yurdu bir parça güldür Yârabbi!
Senin Habibinin ümmeti için
Bu acı felâket züldür Yarabbi!...
Karardı bahtımız şimdi büsbütün,
Suçumuz bu kadar çok mu Yârabbi?
Vatanın ufkunda alçalırken gün
Hiç necât ümidi yok mu Yârabbi?....
Bu kudsî gecenin hürmeti için
Bu yurdu bir parça güldür Yârabbi!...
Büyük Resûlünün ümmeti için
Bu kadar felâket züldür Yârabbi!....”
“Kapanmaz Yaralar”, “Gazi’nin Heykeli”, “9 Eylül”, “Halkapınar”,
“Öğüt”; Kurtuluş mücadelesi sırasında ardarda yazdığı vatan sevgisini,
hürriyet aşkını dile getiren şiirleridir.
“Halkapınar”18 şiiri; “ordumuzun İzmir’e ilk girdiği yerin adıdır. Orada
verilen ilk şehitlerin hatırasını üzerinde ‘Vatan ve Namus’ yazılı olan mütevazı bir mermer âbide yaşatıyor.” açıklamasıyla başlar. Şiirde Kurtuluş
Savaşı’nda canlarını veren şehitlerin mezar taşı ile Kâbe arasında münasebet kurularak şehitler yüceltilir19:
“İzmir’e ilk önce kavuşmak için
Ön safta koşanlar burda yatıyor
Bu anda duyduğun gururu, için
Onların döktüğü kanda tadıyor”

17

SF, nr. 1456, 20 Mayıs 1336 / 1920, s. 304.
Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, Mehmet
Kaplan- İnci Enginün- Birol Emil- Necat Birinci- Abdullah Uçman, Kültür Bakanlığı,
Ankara 1992, s. 298.
18
Bir Yudum Daha, s.37.
19
Mehmet Akif Ersoy da Çanakkale şehitleri için yazdığı şiirinde, “Bu taşındır diyerek
Kâbe’yi diksem başına” demiş; Bedr’in arslanlarına benzettiği şehitleri, “kollarını açarak
bekleyen peygamberin kucağına” lâyık görmüştür.
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“Vatandaş, bu mermer mezar yanında
Taptığın Kâbe’den uzak değilsin
Yükselen hür başın hür vatanında
Minnetle bir kere burda eğilsin.”
“Bir Genç Ölü”20 şiirinde yirmi yaşında ıssız bir dağ başında şehit olmuş bir genç, öldükten sonra da geride bıraktığı “güzel nişanlısı” ve “garip
anasını” düşünerek endişelenmektedir.
“Dönüş”21 yaşlı gözlerle askerdeki oğullarının dönmesini bekleyen ihtiyar karı koca yıllar süren bekleyişin sonunda çocuklarına kavuşurlar:
“Hasretli buseler, sarılışmalar
Çok hüzünlü oldu, çok uzun oldu.
Fakat, birdenbire sordu ihtiyar:
- Yavrum şaşırdın mı, sağ elin noldu?
Niçin sol elinle öptün elimi?”
Vatan borcunu ödediğini söyleyen genç, “Gazadan döndükten sonra
tarlada - Bana imanımla bir kol da yeter...” diyerek babasının üzülmemesini ister.
“Öğüt”22 şiirinde yeni doğmuş yavrusunu eşinin kucağında bırakarak
savaşa giden ve geri dönmeyen bir askerin hikâyesi karşımıza çıkar. Şiirde
annenin, babası şehit olan çocuğuna sözleri dile getirilir:
“Anne! Babam yok!” diye yanmasın yavrum için,
Sil artık yüreğinden bu yetimlik yasını.
Benim gibi, acını dindirebilmek için
Koş, öp şehit babanın altın madalyasını.”
Bugün; şairinin adını bilmeyenlerin bile ezberinde olan “Bir Yolcuya” şiiri Milli Mücadele Kahramanları için yazılmış, anıtlaşmış bir şiir23

20

Bir Yudum Daha, s. 21
Bir Yudum Daha, s. 92-94.
22
Bir Yudum Daha, s.39-40.
23
Bir Yudum Daha, s. 90-91.
Şiirin ilk neşri; Hayat, c.1, nr.21, 23 Nisan 1927, s.416.
21
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dir24. Bir tek bu şiir bile, Necmettin Halil Onan’ın edebiyat tarihimizde
kendisine ölümsüz bir yer edinmesine yetmiştir.
“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak bir devrin battığı yerdir
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda
İstiklâl uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.”
Sonuç olarak; Kemalettin Kâmi Kamu ve Necmettin Halil Onan aynı
yıllarda doğan, aynı dönemlerde yaşayan iki şair olmaktan öte bir çok ortak noktaya da sahiptir. Savaş yıllarında geçimlerini temin etmek için bir
yandan çalışıp bir yandan da tahsiline devam eden bu iki genç Millî Mücadeleye de bizzat katılmıştır.
Her iki şairimiz de aruzla şiire başlayarak hece ile devam etmiş, sade
bir dille Milli Edebiyat akımının temsilcisi olmuşlardır. Türk dili üzerine
çalışmalar yapan; vatan ve hürriyet sevgisi, hasret, gurbet, yalnızlık gibi
ortak temaları işleyen her iki şairin de millî ve dinî duyguları ile vatanın
kurtulacağına dair inançları tamdır. Bizzat yaşadıkları Kurtuluş Savaşı ve
Mehmetçik her ikisinin de şiirlerinde samimi mısralarla adeta destanlaşır.
Her iki şair de Kurtuluş mücadelesi için kanlarını dökenlerle bu yolda savaşanları kutsallaştırır.
24

Bu şiir her nedense Çanakkale ile özdeşleşmiş ve mısraları, Kilitbahir tepesine yazılmıştır. Halbuki “bir devrin battığı yer”, “Bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yer” gibi
ifadelerden de açıkça anlaşılacağı üzere kasdedilen Kurtuluş Savaşı’dır.

MODERN BİR MİLLÎ MÜCADELE DESTANI:
DAĞLARCA’NIN “BAĞIMSIZLIK SAVAŞI” EPİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Bâki ASİLTÜRK
Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914-2008) Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin
önemli isimlerindendir. Ömrü boyunca şiire sadık kalmış, düzyazı türünde
neredeyse hiç eser vermemiştir. Şiirleri lirikten pastorale, metafizikten
epiğe belki de başka hiçbir şairde görülemeyecek bir çeşitlilik gösterir.
Cumhuriyet döneminin destan türünde en çok eser veren şairi olan Dağlarca eski savaşlar kadar yeni savaşları da şiirleştirmiş olmasıyla dikkati çeker.
Elbette mesleği askerlik olan her şair destansı konulara yakın durmayabilir, ya da askerlik mesleğinden gelmeyen şairler de başarılı destanlara
imza atabilir; ama Dağlarca’nın destanlara bu kadar düşkün olmasında
mesleğinin payı olsa gerektir. 1935’te Harp Okulu’nu bitiren ve piyade
subayı olarak Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde görev yapan şair, on beş
yıllık hizmetlerinden sonra 1950’de kendi isteğiyle askerlikten ayrılmış ve
bütün mesaisini şiirlerine vermiştir. Denebilir ki askerlikte yaptığı hizmetleri fiilen tamamlamış ancak kuvvetli destanlarıyla bu hizmeti manen sürdürmüştür.
Dağlarca’nın destan türü şiirlerinin sayısı yirmi civarındadır: Çakır’ın
Destanı (1945), Üç Şehitler Destanı (1948-49?), Bağımsızlık Savaşı (19511973), Sivaslı Karınca (1951), İstanbul Fetih Destanı (1953), Delice Böcek (1957), Cezayir Türküsü (1961), Çanakkale Destanı (1965), Vietnam
Savaşımız (1966), Kubilay Destanı (1968), 19 Mayıs Destanı (1969-1973),
Vietnam Körü (1970), Hiroşima (1970), Malazgirt Ululaması (1971), Gazi
Mustafa Kemal Atatürk (1973), Çukurova Koçaklaması (1979), Nötron
Bombası (1981)…
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Bütün epiklerine bir arada bakıldığında görülen odur ki Fazıl Hüsnü
Dağlarca yalnız bizim tarihimize ait olayları şiirleştirmekle yetinmemiş,
başka ulusların yaptığı savunma savaşlarına da büyük ilgi duymuştur.
Onun bu tutumunu bakış açısının genişliğine, evrenselliğine bağlayabiliriz.
Cezayir Türküsü, Vietnam Savaşımız, Vietnam Körü, Hiroşima gibi epiklerinde adı geçen coğrafyalardaki haklı savunma savaşlarını da tıpkı bizim
Millî Mücadelemiz gibi bir hak olarak değerlendirdiği anlaşılır. Vietnam
Savaşımız destanının adı bile Dağlarca’nın o savunmayı nasıl sahiplendiğini gösterir. Bu destanda, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, ilerlemelerin yıkıcılığa eklemlenmesi, yıkıcılık nedeni olması şairin duyarlılığını
harekete geçiren algı olmuştur. Epikten alınan şu dizeler bunu açıkça ortaya koymaktadır: “Amerikalılar, çağın en büyük barbarları, / Bilimin son
buluşlarını bir Asya toprağına dökmüştür.” (Dağlarca, 2008: 1599)
Milli Mücadeleyi tema olarak işlediği epiklerine baktığımızda Dağlarca’nın gerek Üç Şehitler Destanı’nda gerekse Delice Böcek, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk veya 19 Mayıs Destanı’nda bu temayı kimi yönleriyle ele
aldığı görülür. Delice Böcek’te simgesel bir anlatıma başvurur, Milli Mücadele’de varını yoğunu ortaya koyan Anadolu köylüsünü “delice böcek”
metaforuyla anlatır. 1919’da Erzurum’dan yola çıkarak üç yıllık zorlu bir
yolculuktan sonra 9 Eylül 1922’de İzmir’e varan “delice böcek” aslında
Kurtuluş Savaşı’nı fedakârlıklarla kazanan Anadolu insanının simgesi ve
onun zorlu yolculuğu şiirin omurgasını meydana getirir1. Bağımsızlık mücadelesine bakışının önemli parçalarından biri olan Üç Şehitler Destanı’nda (1949) Fazıl Hüsnü Dağlarca, I. İnönü Zaferi’ni en çarpıcı yönleriyle anlatır. Altı kez düşmanın eline geçen ama yeniden ele geçirilen stratejik
tepelerdeki şiddetli çarpışmalar bu epiğin esas konusudur. Yaşar Nabi, bu
epiğin başarısını şöyle tespit eder: “Yunan ordularına ilk darbenin vurulduğu İnönü Savaşı’nda, defalarca elden ele geçen “Üç Şehitler Tepesi”
1
Dağlarca’nın simgeleştirme başarısı konusunda bu konudaki başarısını Mehmet Kaplan şöyle belirtir: “Fazıl Hüsnü Dağlarca Delice Böcek adlı son şiir kitabında (…) o ulvi
hadiseyi, İstiklâl Savaşı mucizesini, yepyeni bir duyuş ve söyleyişle anlatıyor. (...) Kitap,
baştan sona kadar, Anadolu köylüsünü temsil eden Delice Böcek’in macerasını, ıstırabını,
imanını ve başarısını anlatıyor. İstiklâl Savaşı, tarihî bir vakıadır. Fakat her tarihî vakıa gibi
onun ardında da bir milletin ruhu, karakteri, hayat felsefesi vardır. Fazıl Hüsnü Dağlarca,
Delice Böcek’te vakıayı değil, ruhu ve mânâyı ortaya koyuyor. Sathı değil derinliği veriyor”. (Mehmet Kaplan, Edebiyatımızın İçinden, Dergâh Yayınları, İstanbul 1978, s. 221222)
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çevresindeki kanlı savaşların patetik bir öyküsüdür bu. / Bu destanı da
Dağlarca, daha sonrakiler gibi, ayrı başlıklar altında ayrı ayrı şiirleri, olayın gelişme sırasıyla birbiri ardından dizerek meydana getirmiştir”2.
Dağlarca’nın Kurtuluş Savaşı’nı başından sonuna ele aldığı ve aşama
aşama anlattığı asıl büyük epiği Bağımsızlık Savaşı adlı destanıdır.
1951’de başlayıp yirmi yıllık bir çabanın ardından Cumhuriyet’in kuruluşunun ellinci yılında olgunlaştırıp tamamladığı bu kitap Dağlarca’nın destan türüne bağlılığını gösteren temel eserlerdendir. Bağımsızlık Savaşı
birkaç kitaptan meydana gelir. Destanın ilk kitabı “Samsun’dan Ankara’ya” ve ikinci kitabı “İnönü’ler” şairin 1951’de yazmaya başladığı bölümlerdir. Üçüncü kitap olan “Sakarya Kıyıları”, dördüncü kitap “30
Ağustos”, beşinci kitap “İzmir Yollarında” ise 1973’te yazılmıştır. Şairin
ilk iki kitabı yazdıktan sonra Cumhuriyet’in ellinci yılında destanını kronolojik açıdan bütünleştirdiği anlaşılmaktadır.
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde benzerlerinden çok farklı bir karakter taşıyan Bağımsızlık Savaşı epiğinde Dağlarca’nın amacı Kurtuluş Savaşı mücadelemizi bütün yönleriyle anlatmaktır. Şair, mücadeleyi başından
sonuna epik formu içerisinde kayıt altına almakla kalmamış, mücadelenin
coşkusunu da safha safha, sayfa sayfa duyurmuştur. Yer yer bu destanda
da simgesel anlatıma başvurmakla beraber, Bağımsızlık Savaşı denebilir ki
bir tarih kitabının gerçekçiliğini ve bir sanat eserinin yaratıcılığını aynı
anda hissettirir. Şairin uzun soluklu epik yaratma ve epiği kaba tarih anlatımından farklı bir şiir diliyle kurma kudreti bu eserde açıkça görülmektedir3.
Bağımsızlık Savaşı destanı, Milli Mücadele’nin büyük önderi Mustafa
Kemal’in Nutuk’taki ilk cümlesiyle başlar: “1919 yılı Mayıs’ının 19. günü
Samsun’a çıktım”4. Bu cümleyi epigraf olarak kullanan şair, sonraki bö2
Yaşar Nabi (Nayır) [giriş], Fazıl Hüsnü Dağlarca, Dört Kanatlı Kuş, Özgür Yayınları, İstanbul 1985, s. 17.
3
Dağlarca üzerine yaptığı nitelikli çalışmalarıyla tanınan, hatta Dağlarca uzmanı diyebileceğimiz eleştirmen Ahmet Soysal, bu destanın “alışılmış destan yazısından daha soyut”
olduğu görüşündedir. (Ahmet Soysal, “[önsöz] Dağlarca I: 1935-1968” Dağlarca, Bütün
Şiirleri I, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008.
4
Dağlarca (Fazıl Hüsnü), Bağımsızlık Savaşı, Cem Yay., İstanbul, 1973, s. 7 (Destandan bundan sonra yapılacak alıntıların sayfa numarası bu baskıya göredir. Hayli kalın bir
cilt olan bu baskıda sayfalarda genel sıralamaya göre numaralama yapılmamıştır; her bö-
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lümlerde de savaşın çeşitli aşamalarını temsil eden epigraflara yer verir.
Bağımsızlık Savaşı destanında olayın bütünlüğünü duyumsatmak isteyen
şairin her şeyden çok kronolojiye odaklandığı söylenebilir. Tabii burada
kuru bir kronolojik aktarım akla gelmemelidir. Dağlarca destanın kimi
parçalarında lirizmin doruklarına çıkar, lirik ve epik söylemi birleştirir:
Tez Erzurum’a, Sivas’a, Ankara’ya
İlk uçan kuşla birlikte giden.
Dorukları duman almak üzredir,
Otlara, kavaklara, başaklara bir yel gibi
Varalım yeniden. (s. 8)
Bağımsızlık Savaşı, şairin öteki bazı destanlarından monte ettiği birkaç
parçayı da bünyesinde taşımakla metinlerarası ilişki tekniğine ilginç bir
örnek oluşturur. Örneğin, destanda “Bir Gece” başlığıyla yer alan ve hücum temasını işleyen şiir aslında şairin ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya’da
(1935) yer alır. Destanın ikinci parçası olan “19 Mayıs” başlıklı şiir, aslında şairin 19 Mayıs Destanı’nda da yer almaktadır. Bu parçada 19 Mayıs’ta
Samsun’a çıkış, mücadeleye neden gerek duyulduğu, mütarekenin milletin
elini kolunu bağlaması, Anadolu’nun ve nice savaşlardan yenik ve yorgun
çıkmış devletin çaresizliği kısa kısa duyumsatmalarla verilir. Üçüncü parçada “ordunun silahlarının alınması” temel meseledir ve buradan yola çıkan şair silahı alınan askerin hayatında silahın tuttuğu yere odaklanır ve
tarihsel göndermelerle konuşur:
Çalmışlar kılıcımı,
Vaktim bir ateşte kızıllaşır önce.
Sonra tarihler döver içimizdekileri,
O kadar hafif, o kadar yalın,
Kılıç olur düşünce. (s. 13)
Destanda “Bir Gece”den sonra gelen başlıksız parçada düşman donanmalarının İstanbul limanına demir atması, İstanbul’un işgali ve bu işgal
karşısında hissedilen acı anlatılır. Hemen her parçada yaptığı gibi burada
da şairin Türk tarihini bir bütün olarak gördüğü anlaşılır:

lüm-kitap, yeniden başlanarak numaralandırıldığından farklı şiir alıntılarının sayfa numaraları bazen aynı gibi görülebilmektedir. )
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Dalgalardan uyanmış da kadırgalarım,
Zamanca beyaz,
Sorar sanki: bunlar da ne,
Gölgelerim mi gelmiş enginlerden,
Şanlı Türkümü düşünerek? (s. 17)
Bu parçanın hemen ardından yine kendisine ait olan İstanbul Fetih
Destanı’ndan (1953) “Fetih Davulları” bölümünü “Şimdi O ‘Fetih Davulları’nı Kim Duymaz?” başlığıyla ve küçük bir değişiklikle (“çağ” yerine
“devir” kullanır) almış olması ilginçtir. Yukarıda kısaca temas ettiğimiz
“tarihin bütünlüğü” algısı burada daha belirgin olarak görülür:
Beş yüz davul
Yeni bir devirden yeni bir insana sevgiler.
Beş yüz davul
Beş yüz davul varlığı ilan edip gider. (s. 18)
İstanbul Rum Patrikhanesi’nin kışkırtmasıyla Anadolu’nun kuzeyinde
bir Pontus-Rum devleti kurma çabaları, yüzyıllardır bir arada ve barış içinde yaşayan azınlıkların ihaneti, Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi destanda sırasıyla anlatılır. Bu kısımlarda şair metaforik bir dil kullanarak Anadolu’nun simgesi olmuş portakal, kavak, buğday, çayır vd. varlıkların dilinden işgalin acılığını yansıtır. Sonunda Anadolu insanı da acı gerçeğin
farkına varır ve ağır ağır da olsa uyanmaya başlar:
Pek duyulmaz görülmez,
Yavaş ve ağır:
Aydın’dan bir ses,
Erzurum’dan bir bakış,
Karanlıklar üzerine, hey.
Duran kadere karşı,
Vatan kımıldamıştır. (s. 31)
Destanda konuşturulanlardan biri de Mustafa Kemal’in kılıcıdır ve kılıç, kurtuluş mücadelesinin simgesidir:
Susardı Mustafa Kemal’in kılıcı zamanların en uzağından
Al al oldu her taraf,
Aydınlandı vaktin alnı damar damar.
Ateş düşüncesiyle fırladı sessizliğinden,
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Konuştu kılıç,
Bir parladı geçti rüzgâr:
İNSAN ESİRLİĞİ,
MEMLEKETLERE SIĞMAZ.
MİLLET ESİRLİĞİ,
YERYÜZÜNE. (s. 42)
Sonra da Milli Mücadele’nin bayrağı olan şu söz:
Yeminli su
Yeminli taş:
Ya ölüm ya istiklal.
(…)
Memleket dev gibi bir gövde,
Haykırır bir gövdeden bin bir baş:
Ya ölüm ya istiklal. (s. 43-44)
Karar verildikten sonra yapılacak iş harekete geçmektir. Şair, destanın
bu kısmını, üst ifade olarak Nutuk’tan aldığı cümlelerle aşama aşama biçimlendirir: “1. İlk iş olarak bütün orduyla bağ kurdum. 2. İstiklal elde
edilinceye kadar çalışacağıma ant içtim. 3. Bütün memlekette ‘milli teşkilat’ kurulmasını komutanlara ve memurlara bildirdim. 4. İstanbul’a dönmemi istediler, hemen istifa ettim.” Erzurum’dan 15. kolordu, Ankara’dan
20. kolordu, Samsun’dan 3. kolordu, Diyarbakır’dan 13. kolordu, Edirne’den 1. kolordu, Aydın’dan 56. fırka Mustafa Kemal’in çağrısına uyar ve
ondan gelecek emirleri beklemeye başlar:
Dört yana saldık haberi,
Girmiş kahpe düşman yaralı vatana,
Haksız.
(…)
Dört yana saldık haberi,
Netseler,
Dayanacağız. (s. 54)
Milletle bütünleşmek ise esas olandır, mücadele ancak öyle kazanılacaktır:
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Al gayrı,
Al gayrı koca felek yıldızını,
Milletle karışmışım,
Milletten biriyim ya,
Bu bana yeter. (s. 67)
Erzurum Kongresi’nin anlatıldığı bölümdeki şu dörtlük kongrenin ne
kadar zorlu geçtiğini, çare arayanların ne kadar zorlu süreçler yaşadıklarını, düşünce ayrılıklarının (Amerikan mandacılığı, İngiliz muhipliği) keskinliğini ortaya koymaktadır:
Bir kongre ettik ki,
Çok ağırdı düşünceler.
Düşüncelerin acısından,
Alınlar boyandı kana. (s. 71)
Daha radikal kararların alındığı, Erzurum’da alınan kararların yurt sathına yaygınlaştırıldığı, memleketin dört bir yanını buluşturan Sivas Kongresi’nin anlatıldığı bölümde şair daha coşkulu, daha inanmış bir ruhla konuşur:
Geldi dört ucundan vatanın, aman aman,
Geldi ağası, köylüsü, efendisi.
Bir tek beden halinde,
Geldi ruhu ve kendisi.
(…)
Geldi bir toprağın kokusu Sivas’a,
Tarladan, şehirden, ormandan.
Yaralı yurt uğruna,
Hepsi vazgeçmiş candan. (s. 77-78)
Sivas Kongresi’nin belki de en önemli yanı, birleştiriciliği olmuştur.
Bütün vatan, Mustafa Kemal’in çevresinde toplanmıştır. Şair bunu, “Mustafa Kemal’in Sancaktarı” parçasında “sancaktar” metaforuyla anlatır:
Mustafa Kemal’in yanında, uzağında,
Bütün yurdun, bütün şehitlerin, ses ses,
Bütün gücü.
Dalgalanır, kardeşim,
Dalgalanır da bağrında yüce bir heves. (s. 93)
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Dağlarca’nın bu destanındaki metinler arası ilişki kendi kitaplarıyla sınırlı kalmaz. Tanzimat’ın gür sesli şairi Namık kemal’in epik ruhu sanki
Dağlarca’da devam ediyor gibidir. Atatürk’ün, Ankara’ya gelmeden önce
24 Aralık 1919’da Kırşehir gecesinde halkla buluşmasında yaptığı konuşmaya atıfla şu iki dörtlüğü söyleyen Dağlarca böylece, bir kez daha vurgulamak gerekiyor, bir milletin tarihindeki bütünlüğe de işaret eder:
Bu milletin içinden çıkan bir Kemal
Demiş ki:
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini.
Bu milletin içinden çıkan bir Kemal,
Diyor ki:
Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini (s. 95-96)
İlk kitap, Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelmesiyle biter, ikinci kitap
“İnönüler” ise İnönü Muharebeleri öncesinde siyasi irade olarak meclisin
Ankara’da açılması safhasını, Doğu cephesinin uyanışını ve ardından da
İnönü Muharebeleri’ni anlatır. Bilindiği gibi İnönü Muharebeleri, Milli
Mücadele’nin kaderinin savaş alanında şekillenmeye başladığı muharebelerdir. 10-11 Ocak 1921 günlerinde Milli Mücadele kuvvetleriyle işgalci
Yunanlılar arasında geçen muharebeler Yunanlıların geri çekilmesiyle
sonuçlanır. En şiddetli çarpışmalara 24 Mart 1921’de sahne olan İkinci
İnönü Muharebesi ise sayı ve silah donanımı bakımından üstün olan Yunanlılar karşısında zafere ulaşılması bakımından Türk ordusu için büyük
bir moral sağlamış, kurtuluşa olan inancı pekiştirmiştir. Şair, Birinci İnönü
Zaferi’ni,
İçemedi bıraktığım şerbeti,
Ecel şerbetidir, yar şerbetidir.
Kaçıyor düşman karasında,
Geldiği yere doğru. (s. 53)
dörtlüğünde özetler. Hemen ardından da 29 Aralık 1920’de Milli Mücadele’ye başkaldıran Çerkes Ethem’i,
Bir soysuz türedi Kütahya önlerinde.
Hain pis.
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Aldı vatanın tüfeğini,
Çevirdi vatana. (s. 54)
şeklinde tanımlar, Kütahya’nın bu hainden temizlenişini anlatır. Şairin
buradaki amacı Milli Mücadele’nin yalnızca işgalci düşmanlara karşı değil, içerideki düşmanlara karşı da gerçekleştirildiğini hatırlatmaktır. Destanın en etkileyici parçalarından biri ise İkinci İnönü Muharebesi’nde şiddetli çarpışmaların anlatıldığı kısımdır:
Her yer alınıyordu, veriliyordu,
Alınıyordu yeniden, yeniden veriliyordu ah.
Tekrar yaşıyordu, ölüp de, tekrar
Tarih değil, yaşadığımız öldüğümüz an.
Büyüktür.
Bunları elbet yazacak,
Çocukları, bu vatanın tükenmez çocukları.
Üç Şehitler, Gündüz Bey, Metris Tepe, Kanlı Sırt,
Her biri bir destan.
Büyüktür. (s. 67)
“Güney Cephesinde Yoklama”da cephedeki askerlerin tek tek adlarını
sayarak yoklama yapan şair, yan sayfaya bir çizelge koymuş, tümen ve
alaylardaki asker dağılımlarını çizelge üzerinde göstermiştir. (s. 78-80) Bu,
destanlarda çok karşılaşılan bir durum değildir ve teknik yönden şairin
yaptığı bir yeniliğe işaret eder. İkinci İnönü Savaşı’nın Dumlupınar safhası
kazanılan zaferlerden biri olarak tarihe geçer. Dağlarca, İnönü Savaşları’nın şiddetli çarpışmalara sahne olan safhalarını anlatırken, daha önceki
destanlarının birinden (Üç Şehitler Destanı) alıntı yapar. “Üç Şehitler Tepesi Üç Şehitler” başlıklı bu alıntıda askerlerimizin cesur ve kararlı karşı
koyuşları dile getirilir:
Her Allah Allah sesi bir göğü doldurmuştu
Bir yöne dal budak salmıştı her beden.
Yokoldu düşman manzaranın büyüklüğünde
Kaçtı dipçik hücumunu kabul etmeden. (s. 86)
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Bağımsızlık Savaşı destanının sonraki
üç bölümü 1973’te tamamlanmıştır. Bu üç bölümün ilki olan “Sakarya
Kıyıları”nın başlarında İnönü Savaşları sonrasındaki gelişmeleri anlatan
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Dağlarca, 10 Temmuz 1921’de işgalci Yunan ordularının genel saldırısının
yol açtığı acı tabloyu çizer. Yazma yöntemi, önceki bölümlerle aynıdır.
Anlatıma ve tekniğe bakıldığında, yirmi yılı aşkın bir zamandan sonra
destana kaldığı yerden devam ettiği düşünülebilir. Şiirlerin baş taraflarında
Nutuk’tan alıntılar yapmayı, böylece de anlattıklarını tarihsel gerçeklerle
eşleştirmeyi sürdürür. Asker sayısı ve silah bakımından bizim ordumuzdan
epeyce üstün olan Yunan ordularının özellikle Eskişehir, Kütahya, Bursa
ve Afyon dolaylarındaki saldırıları üzücü sonuçlar doğurur. Dağlarca, iki
taraf arasındaki farkı göstermek için silah ve asker sayılarının dökümünü
verir: “96 bin piyadeleri / 904 makinelisi var / 345 top. / Bizimki 52 bin
piyade / 421 makineli / 162 top” (s. 6) Düşmanın yüksek maddi gücü karşısında askerlerimiz Sakarya kıyılarına dek çekilmek zorunda kalır. Dağlar, ovalar, ırmaklar yas tutmaktadır. Bir işaret beklemektedir ordu. Meclisteki uzun tartışmalardan sonra Mustafa Kemal’in “Başkomutanlığı alması” böyle bir işaret olur:
Bu yalnız Türkiye’nin
Başbuğluğu değildi,
Türkiyem yenilmiş ulusların kara tarlasında
Açan bir ateş güldü (11)
Başkomutan seçildikten sonra yaptığı ilk şey “tekâlif-i milliye” emri
yayınlamak olur. Buna göre halk, bedeli sonra ödenmek üzere, elinde olan
yiyecek ve giyeceğin bir kısmını, silahlarınsa tamamını orduya verecektir.
Dağlarca, destanda bunu anlatırken bir yandan metaforik bir dil kullanır,
bir yandan da halkın orduya vereceği malzemenin dökümünü yapar:
Gökyüzüm sudur işte
Yeryüzü ekmek.
Her ilçede toplanacak ne varsa
Az çok ayırt edilmeden,
Ne varsa derede taş
Bayırda çiçek
Elinizdekinin yüzde kırkını, güneş batmadan,
Parası sonra ödenmek üzere
Verin yurttaşlarım verin hep.
– Çamaşırlık bez, patiska
Pamuk, yün, tiftik, yıkanmış yıkanmamış.
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Er urbası, kumaş, yazlık kışlık
Kösele, vaketa, taban astarlığı
Giderelim bu kocaman geceler gibi inen darlığı
– Buğday, saman, un, arpa, fasulya, bulgur,
Nohut, mercimek, kasaplık hayvan
Şeker, gaz, pirinç, sabun yağ
Tuz, zeytin, zeytinyağı, çay, mum (s. 15-17)
Sadece orduya verilen malzemeler değil, halkın adeta tek vücut olarak
düşmana karşı koyma isteği destanda yankı bulur. Milli Mücadele’yi anlatan kitaplardan alıntılarla destanın bilgisel altyapısını sağlamlaştırır: “Yedi
yaşındaki kız çocuklar bile sırtında mermi taşıyarak ordumuzu Akdeniz
kıyılarında özlemle bekleyenlere kavuşturmaya çalışırken…”5. Bu cümlelerden de anlaşılmaktadır ki, “tekâlif-i milliye” kanunundan sonra halk
sadece elindekileri orduya vermekle kalmamış, maddi manevi bütün gücüyle mücadeleye katılmıştır:
Katılmış türküsüne kağnıların
8 yaşlarında yavrucuk.
Çapraz bağlamışlar
Allı yeşilli bir kolanla
Sırtına sandığını.
Sordum götürdüğün ne
Dedi gülercesine
Toplara mermi (s. 18)
12 Ağustos 1921’de Polatlı’da başlayan düşman saldırısı çok şiddetli
olur, düşman Ankara’ya çok yaklaşır. Düşmanın yaklaşması üzerine meclisin Ankara’dan Kayseri’ye taşınmasını teklif edince Başkomutan Mustafa
Kemal, meşhur emrini verir: “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır.” Dağlarca, bu emri hem alıntı olarak hem de
ifade değişikliği yapıp şiirselleştirerek kullanır. (s. 28) Son savunma savaşımız Sakarya’dır ve 22 gün 22 gece aralıksız devam, Sakarya Meydan
Muharebesi’nin başarıya ulaşmasının ardından düşmanı yurttan kovalayacağımız taarruz savaşları başlayacaktır. Geri çekilmeden kurtuluşun yarat5
“Türk Kurtuluş Savaşı”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Yay., Ankara 1968, s. 217
(Bölüm: Nuri Berköz)
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tığı umut ve zafere inanmanın coşkusu Dağlarca’nın üslubuna da yansır.
Birbiri ardınca gelen bölümlerde askerle birlikte halkın yiğitliği, umudu,
fedakârlığı ve gücü dile getirilir. Bu arada şair Toroslar’ı savunma ve
cesaretin simgesi olarak gösterir, Toroslar adeta yurdun bekçisidir. (s. 111113)
Destanın dördüncü bölümü “30 Ağustos” başlığını taşır. Sakarya’dan
yaklaşık bir yıl sonra başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı şaire göre
“geleceği adımlamanın” (s. 7) başlangıcı gibidir. Bir savaş taktiği olarak
askerlerin eğitimleri gece yaptırılır, gündüzleri ise askerler ağaçlar altında
dinlenirler. Böylece düşman, askerimizin genellikle dinlenerek vakit geçirdiğini düşünür. Dağlarca, bunu şöyle dile getirir:
Her gece bir sessiz yürüyüştür
Aydınlığa
Benden başlar her yıldız (s. 18)
Bu bölümün en güzel parçalarından biri “Kuşların Çektiği Kağnı”dır.
Bu şiirde Dağlarca, Tekin adlı bir çocuğun kağnısıyla cepheye mermi taşımasını anlatır. Öküzlerin yorulduğu yerde kağnıyı kuşlar çekmeye başlar.
Bu şiir, destanın daha önceki bölümlerinden olan “İnönüler”in sonunda yer
alan “Mustafa Kemal’in Kağnısı”na benzerliğiyle de dikkat çeker. 26
Ağustos’ta başlayan taarruzun safhaları şair tarafından aşama aşama anlatılır. Bu kısımda şairin Malazgirt Ululaması destanından bir bölümü alıntılaması, Türk tarihinin bütünlüğünü vurgulama düşüncesi olarak yorumlanabilir. “26 Ağustos” tarihinin her iki savaşta da önemli bir başlangıcı
göstermesi tarihin birleştiriciliğini gösterir:
Sürdük atlarımızı
Üstüne
Üç yüz binin
Atıldık sağlı sollu (s. 39)
30 Ağustos günü ise işgalci düşmanın Anadolu içlerinden sürülüşünün
son noktalarındandır. Bütün ordu birbirine kilitlenmiş gibi topluca hücuma
geçer, “dağları sanki düz ova gibi aşar”, düşmana aman vermez:
Artık dayanamadı kimse
Süngüsüyle saldırdı, yerle gök arasından,
Duyulmuyordu çiçek miydi kan mıydı
Damlayan yarasından (s. 106)
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Düşmanın üstün gücüne rağmen sert, kararlı ve ani saldırılarla, akılcı
taktiklerle büyük başarılar kazanılır. Elden çıkan stratejik tepeler, kasabalar Yunanlılardan tek tek geri alınır, işgale uğrayan bölgeler kurtarılır.
Şimdi artık düşmanı yurttan tamamen atacak son bir hücum lazımdır.
Tarihe Mustafa Kemal’in “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emriyle geçen bu hücum, İzmir’e doğru çekilen düşmana nihai darbeyi vurma
amacına yöneliktir:
Çekilmişti ya İzmir’e doğru 1., 2., 3. tümenleri
Hemen izlensin dedik.
Her birlik saldırsın bulduğuna
Bir yerde tutundurmasın, yensin dedik. (s. 5)
Düşman birliklerini önüne katan askerlerimiz durmak bilmez. Düşmanın durmak istediği yerlerde bir an bile tereddüt etmeden hücuma geçer ve
düşmanın durmasına da izin vermez. İşgalciler çekilirken köyleri kasabaları ateşe verir, kadınları çocukları öldürür. Dağlarca düşmanın geri çekilişteki bu acımasız tutumunu “yılanlar gibi” ifadesiyle niteler. Bu bölümün
sonlarına doğru şair, düşmanların çaresiz sivillere karşı acımasızlığını ve
vahşetini çocukların, kadınların, hayvanların, çiçeklerin, derelerin diliyle
anlatır: Kırılan kollar, kesilen kafalar, deşilen göğüsler, çıkarılan gözler,
tecavüze uğrayan gelinler, süngülenen çocuklar…
Sonuçta askerlerimiz İzmir’e girer, nihai zafere ulaşılır ve memleket
düşmandan temizlenir:
İzmir’in, Akdeniz’in,
Önlerine vurmuş gölgesi mordu.
Süngü takmış, mızrak uzatmış
Varacak neredeyse yeryüzünün sonuna dek,
Yurdunu severken kurtarırken bir ordu (s. 104)
Dağlarca’nın Bağımsızlık Savaşı epiği gerek tarihle doğrudan örtüşmesiyle, gerek etkileyici anlatımıyla, gerekse bağımsızlık ve mücadele ruhunu bütün gücüyle yansıtmasıyla önemli bir destan. Bağımsızlık Savaşı’nda
askeri ve köylüsüyle, kuşu ve böceğiyle, toprağı ve göğüyle memleket bir
bütün olarak yer alır. Şair, işgalcilere karşı kazanılan zaferin bu bütünlüğün, bu ruhun bir sonucu olduğu düşüncesindedir. Büyük Önder’in çevresinde toplanan bir avuç insanla başlayan kurtuluş mücadelesi bu ruh saye-
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sinde başarıya ulaşmıştır. Şair de bu ruhu daha iyi vurgulayabilmek için
destanını sadece bir kronolojik olaylar yığını olmaktan çıkarmış, memleketin her köşesini, Anadolu tabiatındaki her varlığı dillendirme gereği duymuştur.
Destanlar belki geçmişi anlatırlar; ama daha çok da zamanın dışına çıkarak bir ruhu anlatırlar. Dağlarca’nın destanı için de aynı şeyi rahatlıkla
söyleyebiliriz.
KAYNAKLAR

Dağlarca, Fazıl Hüsnü, Bağımsızlık Savaşı, Cem Yay., İstanbul 1973
Dağlarca, Fazıl Hüsnü, Dört Kanatlı Kuş, Özgür Yay., İstanbul 1985
Dağlarca, Fazıl Hüsnü, Bütün Şiirleri I, Yapı Kredi Yay., İstanbul
2008
Kaplan, Mehmet, Edebiyatımızın İçinden, Dergâh Yay., İstanbul
1978
“Türk Kurtuluş Savaşı”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Yay., Ankara
1968 (bölüm: Nuri Berköz)
(NOT: Dağlarca’nın destanında anlattığı bazı olayların karşılaştırılmasında şu kaynaklardan yararlanılmıştır: 1. Kemal Atatürk, Nutuk,
AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2006 (Haz. Zeynep
Korkmaz); 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-2, YÖK Yay., Ankara
1997; 3. Belen, Fahri, Türk Kurtuluş Savaşı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1983.

İZMİR’İN İŞGALİ SÜRECİNDE OSMANLI HARBİYE
NEZARETİ’NİN DİRENİŞLE İLGİLİ TAVRI
Doç. Dr. Mustafa BUDAK
15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgali, Anadolu’da gelişen Millî
Mücadele hareketi açısından bir dönüm noktasıydı. Bu işgal, düşmana
karşı direnişe taraftar olmayanları bile harekete geçiren bir niteliğe sahipti.
Hollandalı tarihçi Eric Jan Zürcher’e göre1, İzmir’in işgali, ilk kez düşmana direnişi başlatmamış; özellikle Anadolu’da Ermeni ve Rum tehlikesine
karşı ortaya çıkmış olan direniş fikrinin ülkenin batısında ve başkent İstanbul’da kamuoyunun harekete geçirilmesini kolaylaştırmıştı2. Tabiatıyla
burada harekete geçirilmesi gereken kesim, sivil toplum unsurları idi. Oysa


Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı
Eric Jan Zürcher, Millî Mücadelede İttihatçılık, Birinci Basım, Çeviren: Nüzhet
Salihoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul 1987, s.1987.
2
Biz, Millî mücadele hareketinin-bu yazıdaki ifadeyle direnişin- Mondros mütarekesi
sonrasında Anadolu ve Rumeli’de başlayan İtilâf güçlerinin işgallerine karşı ortaya çıktığını
ve bu süreçte ordunun hayatî rol oynadığını, dönemin hükümetlerinin (Ahmed İzzet Paşa ve
Tevfik Paşa hükümetlerinin) gayr-i resmi olarak bu oluşuma destek vermeye çalıştıklarını
eldeki belge ve hatıralardan hareketle düşünüyoruz.Mesela, Tevfik Paşa hükümeti döneminde, Dahiliye Nezareti’nden Trabzon vilayeti’ne gönderilen 25 Şubat 1919 tarihli bir
şifre telgrafta, millî teşebbüsleri hükümetçe idare câiz olmadığından bahisle bir millî gayeye ve Devlet-i Aliyye’nin siyasetine uygunluğu çerçevesinde “mütekâbil teşebbüsâta mahal
vermeyecek tarzda teshîlâta mazhariyetinde de mahzûr olmadığından kanûn dâ’iresinde ve
hissettirilmeksizin müzâheret-i münasîbe bulunulmasında be’is yokdur.” denilmesi dikkat
çekici bir husus idi. Bkz., Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Nezareti Şifre
Kalemi (DH-ŞFR), 96/302; Bundan başka, Ahmed İzzet Paşa’nın hatıralarındaki şu sözleri
de dönemin bir başka gözle değerlendirilmesi bakımından oldukça manidardır:
“Mütarekenin imzalandığı esnadaki durumla, millî müdafaanın ortaya çıktığı zamandaki siyasi durum aynı değildi. Ancak, şurası bir gerçektir ki, düşmanlarımızı bölmek,
durmaya zorlamak, bizde de nefis müdafaası gayret ve kuvvetini canlandıran ve hazırlayan
gizli sır, o beğenilmeyen mütareke olmuştur.”
Geniş bilgi için bkz., Ahmed İzzet Paşa, Feryadım, II (Yayına hazırlayanlar: Süheyl
İzzet Furgaç-Yüksel Kanar), Nehir yayınları, İstanbul 1993, s.207; Mütareke döneminde
görevli ordu komutanlarının (Yakup Şevki Paşa, Ali İhsan Paşa) gerek mütarekeye karşı
tutumları ve gerekse direnişle ilgili hazırlıkları hakkında genel bilgi için bkz., Zekeriya
Türkmen, Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması (19181920), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s.37-58. Ayrıca bkz.,Türk İstiklâl
Harbi Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, I, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1992.
1
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ordu komutanları başta olmak üzere askerî kesim, mütarekenin başından
beri silahlı bir direniş taraftarı olup çoğu zaman da bu direnişin öncüsü
olmuştu. Ancak, mütarekenin imzalanmasından İzmir’in işgaline kadar
olan ve “asıl mütareke dönemi” diye tanımladığımız bu dönemde, Osmanlı
hükümetleri (Ahmed İzzet Paşa, Ahmed Tevfik Paşa ve Damad Ferid Paşa
hükümetleri), uzlaşmacı ve pasif bir tutum içinde olmuşlardı. Söz konusu
yaklaşım Mart 1919 başında hükümete gelen Damad Ferid Paşa devrinde
daha da belirgin hale gelmişti.
Gerçekten İzmir’in işgali sürecinde Damad Ferid Paşa hükümeti, bu
tavrını sürdürmüştü. Nitekim, Damad Ferid Paşa, 14 Mayıs 1919’da, Amiral Calthorpe tarafından gönderilen ve İzmir’in işgalini bildiren birinci
notanın3 verildiğini öğrendikten ve aynı günün sabahı, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Webb’in sunduğu Paris Konferansı kararı gereğince, İzmir
ve civarındaki tabyaların İtilaf güçlerine teslimini içeren bir notayı da kendisi aldıktan sonra şaşkınlık dışında hiçbir şey yapamamıştı. Yine de hükümet, “olayın ilk şaşkınlığı”ndan sonra Tarik Mümtaz Göztepe’nin ifadesiyle “ilk itiraz ve şikayet sesi olan” bir notayı İstanbul’daki İtilaf Devletleri temsilcilerine verebilmişti. Bu itiraz notasında Osmanlı hükümeti,
işgalin Paris Konferansı kararı ve mütareke gereğince İtilaf askerleri tarafından yapılması gerekirken işgal tarzının değiştirilmesinin-İzmir’in Yunanlılarca işgalinin- haklı bir sebebi bulunmadığını dile getirmişti4. Ancak
yine de, 14-15 Mayıs gecesi İzmir Valisine bir telgraf göndererek Amiral
Calthorpe’un talimatları doğrultusunda hareket etmeleri emrini vermekten

3
Amiral Calthorpe’un notası, İngiliz subaylarınca, 17. Kolordu Komutanı Ali Nadir
Paşa’ya İzmir’de verilmişti. Bu notaya göre, İzmir’in Yunanlılarca işgal kararı, Mondros
mütarekesinin 7.maddesi uyarınca alınmıştı. Yunanlılar da 15 Mayıs sabahı saat 8’de, İzmir
rıhtımına asker çıkarmaya başlayacaklardı. Ayrıca İngiliz amirali, bu çıkarmaya Osmanlı
askerinin karşı koymamasını da tavsiye etmekteydi: “ Hadise zuhuruna mahal kalmamak
içün Yunan me’mûrîn-i askeriyesi tarafından haklarında lâzım gelen ta’lîmât icrâ oluncaya
değin asâkir-i Osmaniyyenin kışlalarında kalmasını Zât-ı ‘Âlîlerinden rica ederim.”, Amiral
Calthorpe tarafından gönderilen notanın tercümesi, BOA, Dahiliye Nezareti-İdare-i
Umumiye (DH-İUM),E-51/78; Türk İstiklâl Harbı 2.cilt , Batı Cephesi 1.Kısım, (Bundan sonra TİH, 2/1 şeklinde yazılacaktır.) Genelkurmay Basımevi, Ankara 1999, s.135;
Ayrıca, aynı nota için bkz., Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri,
2.baskı, Çeviren: Cemal Köprülü, TTK Yayınları, Ankara 1986, s.77.
4
Tarik Mümtaz Göztepe Osmanlılar Son Padişahı Vahdeddin Mütareke Gayyasında, 2.basım, Sebil Yayınları, İstanbul 1994, s,145-146.
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geri durmamıştı5. Bunun üzerine 17. Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa
“İşgalde İtilaf müfrezelerine gereken kolaylıkların gösterilmesini” bütün
askeri birliklere emretmişti6. Oysa, İngiliz Amirali Calthorpe, aynı günün
akşamı, 15 Mayıs sabahından itibaren İzmir’in Yunan kuvvetlerince işgaline başlanacağına dair ikinci bir notayı İzmir’deki 17.Kolordu Komutanı
Ali Nadir Paşa’ya çoktan vermişti7. Ali Nadir Paşa ise, aynı gün bu notayı,
Harbiye Nezareti’ne “pek müsta’cel” koduyla bildirdi8.
Anlaşılan o ki; İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edilecekti9. Bunu önlemeye de Osmanlı Devleti’nin gücü yetmiyordu. Ancak, Osmanlı hükümeti, işgalin başlamasıyla birlikte İzmir’den alınan saldırı ve ölüm haberleri karşısında endişelenmişti10. Osmanlı hükümeti için asıl endişe verici
husus, Aydın vilayeti dahilindeki işgalin yayılması ve bundan Müslüman halkın zarar görmesiydi. Bu sebeple, vilayetten haber almaya
çalışmaktaydı. Nitekim, Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Bey, 16 Mayıs’da,
Aydın Mutasarrıflığı’na11, 16-17 Mayıs gecesi, Aydın Valisi İzzet
5

Zekeriya Türkmen, “İzmir’in İşgali Olayı ve Yunanlıların XVII. Kolordu Mensuplarına Yönelik Gasp ve Yağmalama Hareketi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10, Kayseri 2001, s.126.
6
Jaeschke, a.g.e., s.78; Oysa Ali Nadir Paşa, daha Amiral Calthorpe’un notası ile İstanbul’dan talimat gelmeden önce, 14 Mayıs sabahı Harbiye Nezareti’ne bir telgraf çekerek
işgal söylentilerinden sözetmişti. İzmir’in işgaliyle ilgili notayı öğrendikten sonra bu kez
telgraf başına geçen ve Harbiye Nazırı Şakir Paşa’ya durumu anlatan Ali Nadir Paşa, ,
“Amiral’in bu teklifi, mütareke şartları hükümleri icabından olmakla muvafakat edilmesi
lüzumu tabiidir.” cevabını almıştır. Bkz., TİH, 2/1, s.36; Ali Nadir Paşa-Şakir Paşa haberleşmesinin farklı bir anlatımı için bkz, Mustafa Turan, “İzmir’in İşgali Üzerine”, Atatürk
Araştırma Merkezi Dergisi, XII/36, Kasım 1996.
7
TİH, 2/1, s.40-41; Sinan Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1998, s.267.
8
Osmanlı Belgelerinde Millî Mücadele ve Atatürk, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2007, s.27.
9
İzmir’in işgalinin öncesi ve sonrası olaylarla birlikte yeni bir anlatımı için bkz., Can
Erdem, Sadrazam Damad Ferid Paşa, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2002, s.48-56.
10
Bundan endişelenmemek mümkün değildi. ATASE Arşivi belgelerine göre, işgalin
ilk günü, 10 subay ve 131 asker şehit olurken 23 subay ve 23 asker yaralı, 29 subay ve 329
asker ise kayıptır. Ayrıca, İzmir’deki 17. Kolordu Komutanlığından Harbiye Nezareti’ne
gönderilen subay zayiat listesinde, isimleri yazılı subayların bir kısmının şehit, bir kısmının
da mechûl olduğu belirtilmiştir. Unutmayalım ki, Yunan askerlerinin saldırıları, sadece
askeri kişilere olmamış, sayısız sivil insan da bundan nasibini almıştır. İşgalin birinci günü
olayları için bkz., Mustafa Turan, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli-19191923), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1999, s.73-87; TİH, 2/1, s.41-44.
11
BOA, Dahiliye Nezareti-Şifre Kalemi (DH-ŞFR), 99/215.
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Bey’e12 gönderdiği şifre telgraflarda, işgalin niteliği ve yayılması hakkında hızlı bir şekilde kendilerine bilgi verilmesini emrediyordu.
Görüldüğü gibi Damad Ferid Paşa hükümeti ile yerel idareciler arasında iletişim kopukluğu yaşanmaktaydı. Daha da vahimi, Osmanlı Harbiye
Nezareti, İzmir’deki askerî makamlardan işgalin gidişatı hakkında bilgi
alamamaktaydı. Nitekim, Harbiye Nazırı Şevket Turgud Paşa, 19 Mayıs’da, İzmir Valisi İzzet Bey’e gönderdiği şifre telgrafında, beş günden
beri İzmir’de bulunan ne 17. Kolordu ve 56. Fırka ve ne de Kolordu Ahz-i
Asker Riyaseti ile İzmir Fırkası Ahz-i Asker Kalem Riyaseti’nden haber
alamadığından şikayet etmekteydi. Bundan dolayı Şevket Turgud Paşa, bir
ara tutuklanıp serbest bırakılan Ali Nadir Paşa’nın bir an önce kendisine
bilgi vermesini istedi13. Bu şikayetini Sadarete de bildiren Şevket Turgud
Paşa’ya Dahiliye Nezareti, aynı tarihte bir cevap vermiş ve Ali Nadir Paşa’nın kendileriyle haberleşememesinin sebebi olarak “yedd-i iktidarında
bulunmayan ahvâlden münba’isdir” demişti14.
Dikkat edilirse, buraya kadar yazdıklarımız, ne Osmanlı hükümetinin
ve ne de yerel sivil ve askerî yetkililerin söylem bazında işgalin kabul edilemezliği, bunun feragat anlamına gelmediği, işgalin yayılmasıyla Müslüman halkın zarar görmesinden endişe edildiği ve karşı koymaların yeni
işgallere bahane oluşturmasından sakınılması gerektiği şeklinde özetlenebilecek siyasi yaklaşımdan öteye geçmemekteydi.
Biz bu bildirimizde, ilk önce, Osmanlı Harbiye Nezareti’nin bir taraftan Osmanlı Hükümeti’nin siyasi görüşünü destekler görünürken diğer
taraftan da silahlı direnişe destek veren tavrının temelini oluşturan İzmir’in
işgali sürecinde direnişle ilgili aldığı karar ve uygulamalarını ele alacak ve
daha sonra da Damad Ferid Paşa Hükümeti’nin işgale yönelik siyasî görüşlerini değerlendirmeye çalışacağız.
Hemen belirtelim ki, Harbiye Nezareti, daha İzmir işgal edilmeden önce, muhtemel gelişmeleri hesaplayarak birtakım hazırlıklara girişmiş ve
birtakım kararlar almıştı. Nitekim, bu kararlardan biri, 30 Nisan 1919’da,
Harbiye Nazırı Şakir Paşa’nın Ereğli’deki Yıldırım Kıtaatı Müfettişliği’ne
12

BOA, DH-ŞFR, 99/218.
BOA, DH-ŞFR, 99/254.
14
BOA, DH-İUM, E- 52/9.
13
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göndermiş olduğu şifre telgraf idi. Bu telgrafında Şakir Paşa’nın üzerinde
durduğu ilk husus, mütarekeden beri I. Dünya Savaşı sırasında yapılan
istihbarat hizmetlerinin o ana kadar kesintiye uğratılmamış olmasıydı.
Yani, elde edilen istihbaratın düzenli olarak Harbiye Nezareti’ne bildirilmesi istenmiş; en önemlisi, bu istihbaratın şu üç ana konuda olması gerekli
görülmüştü15:
a) Genel olarak Osmanlı devletinin leh ve aleyhindeki siyasî fikir
akımları
b) Çevre hükümetlerdeki siyasî inkılâplar
c) Stratejik birlikler ve genel kuvvetler, sınırlara yakın yabancı kuvvetler ile Osmanlı ülkesindeki yabancı birlikler ve genel harekât
Ancak, İzmir’in işgali, Harbiye Nezareti’ni buradaki Osmanlı askerlerinin durumuyla daha acil olarak ilgilenmek zorunda bırakmıştı. Harbiye
Nezareti’ne göre, Yunan işgalinin gerçek mahiyeti henüz belli değildi. Bu
belirsizlik ortadan kalkıncaya kadar İzmir’deki Osmanlı askerlerini yerinde
tutmak gerekiyordu. Ayrıca, asker toplu halde tutularak silahların korunması öngörülmekteydi. Bu konuda, Harbiye Nezareti, 15 Mayıs 1919’da,
Konya’daki Yıldırım Kıt’aatı Müfettişliği’ne gönderdiği şifre telgrafta,
aynen şu emri veriyordu16:
“Bu işgalin mahiyet-i hakikiyyesi tamamen muayyen değildir. Ancak,
bu vaz’iyyet muvacehesinde ale’l-umûm kıt’aatımızın terk-i mevki’ etmeyerek yerlerinde kalmaları ve bir emr-i vâki’ halinde silâhlarından tecrîdi
gibi bir mu’ameleye ma’rûz kalmamaları içûn her kıt’anın toplu silâh başında zabt ü rabtı yerinde bir halde bulundurulması en küçük müsellah
15

Harbiye Nezareti’ne bu telgraf genelgesi, yine aynı yolla, 12. Ve 20. Kolordu Komutanlıklarına yazılı olarak bildirilmesi emredilmişti. Bkz Genelkurmay Askerî Tarih ve
Stratejik Etüd Başkanlığı (ATASE) Arşivi, Klasör (Kls) 239, Dosya (Dos) 20, Fihrist
(Fih) 12.
16
Sözkonusu telgraf emri, 57.Fırka’ya, Burdur, Denizli, Soma Ahz-ı Asker Riyasetlerine bildirilmişti. Fakat, istenmesine rağmen, telgraf haberleşmesinin kesikliğinden dolayı
17.Kolordu Kumandanlığına, 56.Fırka’ya, 10.Fırka Ahz-ı Asker Riyasetine duyurulamamıştı. ATASE Arşivi, Kls 239, Dos 20, Fih 15-1; Kâzım Özalp, Millî Mücadele 19191922, I, 3.Baskı, TTK Yayınları, Ankara 1988, s.10; Ayrıca bu telgraf emri, İstanbul’daki
2.Kolordu ile Edirne’deki 4.Fırka Ahz-ı Asker Riyasetlerine, Kırkkilise 49.Fırka, Keşan
60.Fırka Kumandanlıklarına, yine Edirne’deki 187.Alay ve Merkez Kumandanlıkları’na,
Süvari Topçu Alayları ile Cebel Taburuna gönderilmişti. Bkz., 4119 nolu belge, Askerî
Tarih Belgeleri Dergisi, (ATBD), Sayı 112, Haziran 2001, s.31.
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kıt'anın dahi bu yolda hareket etmesi içûn ale’l’-umûm kumândânlar ve
Ahz-ı Asker Riyâsetlerince her kıt’aya tebligat ifâsı ricâ olunur.”
Aynı şekilde, Harbiye Nezareti, Yıldırım Kıta’atı Müfettişliği’ne 19
Mayıs 1919’da, gönderdiği bir başka şifre telgrafta, İzmir’in işgalinden
sonra Osmanlı askerlerinin harekât tarzını belirlemeye başlamıştı. Bu telgrafa göre, 19 Mayıs itibariyle İzmir’de bulunan karargah ve birliklerin
akıbeti belirsizdi. Bundan dolayı, hiçbir Osmanlı birliğine kesin bir talimat
vermek mümkün görünmemekteydi.
Hal böyle iken Osmanlı Harbiye Nezareti, Damad Ferid Paşa hükümetinin hilafına, askere öncelikle sükûnet içinde durmasını, aksi halde, silahlı
direnişi tavsiye etmişti. Tabiatıyla bu direniş, silahların düşmana teslim
edilmemesiyle mümkün olabilecekti. Bundan dolayı olsa gerek Harbiye
Nazırı Şevket Turgut Paşa, 19 Mayıs 1919’da, bir genelge yayınlayarak
silahlı direnişin hangi şartlarda yapılması gerektiğini Batı Anadolu’daki
askerî makamlara bildirmiş ve şu uyarılarda bulunmuştu17:
1- Mümkün olduğu kadar vakar ve sükûneti korumak
2- Her birlik bulunduğu bölgede kalarak oranın güvenliğini sonuna kadar korumak ve ancak, İtilâf Devletlerinin gerçek zorlama ve baskısı karşısında çekilmek ve asla elindeki silah ve cephaneyi teslim etmemek ve esarete rıza göstermemek
3- Birlikler çekilmeye mecbur olsa bile Ahz-ı Asker Şubeleri yerlerinde kalarak görevlerini sürdürmelerini sağlamak
Ancak, bu emre rağmen, İzmir'deki 17.Kolordu Komutanı Mirliva Ali
Nadir Paşa'dan alınan bir telgrafa göre, 22 Mayıs'da, Yunanlıların Menemen'i işgali sırasında oradaki mitralyöz ve cephane olaysız bir şekilde
düşmana teslim edilmişti18. Bu durum ise Harbiye Nezareti'nin hiç hoşuna
17
ATASE Arşivi, Kls 239, Dos 20, Fih 18; Nitekim, 19.5.1335 (1919) tarihli bu tamimin bir nüshası da Aydın’daki 57. Fırka Kumandanlığına gönderilmişti. Bkz., 4125 nolu
belge, ATBD, Sayı 112, s.52-53.
18
Ayrıca, Ali Nadir Paşa, 22 Mayıs tarihli bu telgrafında, Urla’nın 16 Mayıs’da yerli
Rum çetelerin saldırısını müteakiben Yunan işgaline uğradığını bildirmekteydi. Geniş bilgi
için bkz., 4129 nolu belge, ATBD, Sayı 112, s.69-70. Ancak, Gotthard Jaeschke’ye göre
Menemen’in işgal tarihi 21 Mayıs 1919 idi. Bkz., Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi,
Mondros'dan Mudanya'ya Kadar (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922), I, 2.baskı, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara 1989, s.35.
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gitmemişti. Bunun üzerine Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, daha önce
gönderdikleri emri kuvvetlendirmek için, vedasında19 ağladığı 17.Kolordu
Komutan Vekili ve 56.Fırka Komutanı Bekir Sami Bey'e 24 Mayıs'ta yeni
bir emir gönderdi. Sözkonusu emrinde Harbiye Nazırı, "Devletin Yunanlılara kaptırılacak fazla ne bir silahı ne de bir tek fişeği ve ne de askeri vardır" dedikten sonra bu gibi tehlikelere açık yerlerdeki silah ve cephane ile
topların "hiçbir dağdağaya meydan vermemek üzere emin mahallere" naklettirilmesini istemişti. Harbiye Nazırı'na göre, düşmana silah teslim etmek
"zilletlere meydan bırakmak" demekti ve bunun önlenmesi gerekliydi20.
Tabiatıyla Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, bir taraftan Batı Anadolu'da Yunan işgali yayılırken diğer taraftan da Paris'te Ermenistan'ın ABD
mandasına bırakılması gibi işgale karşı direnilmemesi hususunda İtilâf
devletlerinin baskıları21 tarzında hükümetinin "gayet ani emr-i vâki'ler
karşısında kaldığının farkındaydı. Zaten İzmir'in Yunanlılar tarafından
işgal kararı, başlı başına Osmanlı hükümeti için bir emr-i vâki idi. Bu yüzden de askerî birliklere açık talimât gönderemiyordu22. Buna rağmen Osmanlı Harbiye Nezareti boş durmamış, özellikle Batı Anadolu'da direnişi
örgütlemek, bir kuva-yı milliye kuvveti oluşturmak için elinden geleni
yapmaya çalışmıştı.
19

Yeni görevine giderken Albay Bekir Sami Bey, 2.Damad Ferid Paşa hükümetinin
Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa ile görüşmüş ve bu görüşmede Paşa, Anadolu’da ne
yapacağını sorması üzerine “ vatanım ne emrederse onu” cevabı karşısında ağlamaya başlamıştı. Sadece ağlamayan Paşa, “Allah muvaffak etsin oğlum” dedikten sonra “erleri ve
subayları toplayınız, fakat bir mecburiyet olmadıkça Yunanlılarla çarpışmamağa dikkat
ediniz” demeyi de unutmamıştı. Bkz., Rahmi Apak, İstiklâl Harbinde Garp Cephesi
Nasıl Kuruldu, 2.baskı, TTK Yayınları, Ankara 1990, s.17; Bu veda görüşmesinin en ilgi
çekici yönü, Şevket Turgut Paşa’nın makam çekmecesinden 1000 lira çıkararak Albay
Bekir Sami Bey’e vermesi ve ardından “Haydi oğlum, vatan neyi emrederse onu yap, vatanın emrini yapanlar, her yerde aziz ve mübarek olurlar. Sen de aziz ve mübarek ol” demesiydi. Bkz., ATASE Arşivi, Kls 398, Dos.H-1, Fih, 1-7’den naklen, TİH, 2/1, s.53.
20
899 nolu vesika, Harp Tarihi Vesikaları Dergisi (HTVD), Sayı 37, Eylül 1961;
Kâzım Özalp, bu belgeden sözetmekte ve tarihini "22 Mayıs 1335" olarak vermektedir.Bkz., K.Özalp, Millî Mücadele, 1919-1922, I, 3.baskı, TTK Yayınları, Ankara 1988,
s.14-15.
21
Bu konuda Selânik İngiliz Kuvvetleri Başkomutanı General Milne, aslı 14 Mayıs
1919 (tercümesi 17 Mayıs tarihlidir) tarihli İngilizce olan Osmanlı Harbiye Nezareti'ne
gönderdiği tahriratında, Afyonkarahisarı'ndan Ödemiş'e kadar hiçbir Osmanlı birliğinin
hareket ettirilmemesini adetâ emretmişti. Anlaşılıyor ki, İzmir'in işgaline karşı muhtemel
direniş önlenmek isteniyordu. Bkz., 881 nolu vesika, HTVD, Sayı 36, Haziran 1961.
22
Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın 28.5.1335/1919 tarihli şifre telgrafı, K.
Özalp, a.g.e., I, s.16.
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Bu konuda çarpıcı örneklerden biri Albay Kâzım Bey (Özalp)'in merkezi Bandırma olan 61.Fırka Komutanlığı'na atanması hususunda Erkân-ı
Harbiyye-i Umumiyye Reisi Cevad Paşa'nın gösterdiği tavırdı. Kâzım Bey,
bu fırka komutanlığına atanmasının önem ve aciliyetini anlatmak amacıyla
"İzmir civarında toplu ve dağınık ne kadar subay ve asker varsa bunların
derhal bir millî hüviyet alarak, küçük müfrezeler halinde Yunanlılara karşı
mukavemet etmelerini ve halkın da bu millî mücadeleye iştirak ettirilmelerinin lüzumunu" belirten bir rapor hazırlamış ve Cevad Paşa'nın ilk tepkisi
"Allah milleti bağışlasın" olmuştu. Daha sonra Cevad Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs'da Samsun'a çıktığını müjdelemişti. Albay Kâzım
Bey’in 61.Fırka Komutanlığı'na tayini konusunda ise Cevad Paşa, bu iş
için irade çıkarmak gerektiğini ve bunun ise uzun sürdüğünü, belki de
mümkün olmayabileceğini belirttikten sonra "komutan vekili" olarak
atanmasının kendi iradesi dahilinde olduğunu bildirmişti23. Böylece, Cevad
Paşa, o günkü zor şartlarda millî direniş lehinde "pratik bir çözüm" bularak
öteden beri Harbiye Nezareti'nin bu uğurda izlediği tavra uygun hareket
etmişti.
Hemen belirtelim ki, Cevad Paşa-Albay Kazım Bey görüşmesinde ortaya çıkan bir gerçek de, Kâzım Bey’in sözkonusu fırka komutanlığını
aldığı takdirde izleyeceği stratejiydi. Bu strateji, devlete asi konumuna
düşmek pahasına bütün sorumluluğu üstlenmek ve direniş için gereğini
yapmaya dayanıyordu. Nitekim Albay Kâzım Bey’in şu sözleri bizi doğrular nitelikteydi24:
"Ben 61. Fırka Kumandanlığı'na tayin olmalıyım. Bu sıfat ve salahiyeti
aldıktan sonra bu söylediğim ve raporumda yazdığım işleri bütün mesuliyet şahsıma ait olmak üzere başarabilirim. İtilâf mümessillerine bu işlerden
dolayı muhatap olup gereken cevabı veririm."
Bilindiği gibi 61. Fırka, 14. Kolordu’ya bağlı bir fırka idi. Sonunda
Kazım Bey, 61. Fırka Komutanlığı’na atandı. Ama, bu atama, Yunan işgalinin genişlemesine engel olamadı. Öyle ki, 27 Mayıs'da Aydın, 28
Mayıs'da Tire, 29 Mayıs'da Ayvalık, 30 Mayıs'da Ödemiş ve 1 Haziran'da
Nazilli, Yunan işgaline uğramaktan kurtulamamıştı25. Özellikle Yunanlıla23

K.Özalp, a.g.e., I, s.17.
Aynı yer.
25
K. Özalp, Millî Mücadele, I, s.15-17.
24

İZMİR’İN İŞGALİ SÜRECİNDE OSMANLI HARBİYE NEZARETİ

319

rın Ayvalık'a çıkması, Ayvalık'da bir direniş cephesinin kurulmasını sağlamış; 172.Alay ve onun komutanı Ali Bey (Çetinkaya) çetin bir direniş
göstermişti26. Aslında bu direnişin gerçekleşmesinde, 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa’nın Harbiye Nezareti’nin emrini beklemeden 61.
Fırka Komutanı’na verdiği talimat etkili olmuştu. Sözkonusu talimat, Ayvalık’a çıkacak Yunan kuvvetlerine karşı bölgedeki nizamiye birliklerinin
ateşle karşılık vermesi hükmünü içermekteydi27. Hükümetin Paris'teki
barış konferansını düşünerek itidal tavsiye ettiği bir sırada, Ayvalık direnişinin başarılı olması, Erkân-ı Harbiye-i Umumiyye Reisi Cevad Paşa’yı
fazlasıyla memnun etmiş ve bunu ifade etmekten de geri durmamıştı28.
Aynı sıralarda, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa da, 9.Ordu Kıt'aatı Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılması konusunda İngilizleri oyalamakla meşguldü29. Demek oluyor ki, Harbiye Nezareti, hükümetin karşı
çıkmasına rağmen millî direnişin örgütlenmesi hususunda kararlı ve bir o
kadar da destekleyici bir tavır içindeydi.
Tabiatıyla, Harbiye Nezaretinin bu direniş fikri, 9.Ordu Kıt'aatı
Müfettişi Mustafa Kemal Paşa tarafından da paylaşılmaktaydı.
Ona göre, İzmir’in işgali, “milleti ve orduyu düşünülemeyecek ve tarif
edilemeyecek derecede içten”yaralamıştı. Üstelik bu işgal, “haksız ve
kabul edilemezdi”30. Bundan dolayı sözkonusu işgale razı olunmaya26

Ayvalık'ın işgali ve cephesinin kurulması için bkz., Bayram Bayraktar, Osmanlıdan
Cumhuriyet'e Ayvalık, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1998, s.116 vd.
27
Bütün bu gelişmeleri, Damad Ferid Paşa’nın 27 Mayıs 1919’da, Dahiliye Nezareti
kanalıyla Balıkesir Mutasarrıflığı’na gönderdiği emir başlatmıştı. Bu emir, hükümetten açık
bir emir ve İngilizlerden Barış Konferansı’nın kararlarına dair bir tebliğ almadıkça asla
Yunan askerinin karaya çıkarılmamasını ve mukavemet edilmesini içermekteydi. Ne var ki,
30 Mayıs’da, çıkan bir Meclis-i Vükela kararına göre, Türk kuvvetlerinin Edremit- Balıkesir yönünde geri çekilmesi istenmişti. Bu konudaki gelişmeler için bkz., TİH,II/1, s.80-81.
28
Cevad Paşa, bu memnuniyetini 8 Haziran 1919 tarihli telgrafıyla dile getirmişti.
Bkz., K. Özalp, Millî Mücadele, II, s.31, (Belge no: 17).
29
Mustafa Kemal Paşa’nın çok geniş yetkilerle Anadolu’ya gittiğini anlayan Britanya
Karadeniz Kuvvetleri Komutanı General Milne ile dönemin Harbiye Nazırı Şevket Turgut
Paşa’nın 19 Mayıs-8 Haziran 1919 tarihleri arasında cereyan eden yazışmalarına baktığımızda, özellikle Şevket Turgut Paşa’nın verdiği cevapların Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da daha fazla kalmasını sağlamak için oyalayıcı nitelikte olduğu gözlenmektedir.
Sonunda, Mustafa Kemal Paşa’nın geri çağrılması/istifası, 8 Haziran- 8 Temmuz 1919 gibi
bir aylık bir süreden sonra zorunlu olarak gerçekleşecektir. Bu konudaki yazışmalarla ilgili
belgeler için bkz., 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 nolu belgeler, HTVD, Sayı 1, (1952).
30
M.K.Paşa’nın 20 Mayıs 1919 tarihli Sadarete gönderdiği telgraf, Atatürk İle İlgili
Arşiv Belgeleri, Ankara 1982, s.26 (Belge no 25).
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caktı31. Bu görüşleri savunan Mustafa Kemal Paşa, Yunan işgalinin Anadolu içlerine yayılması üzerine alınacak tedbirler konusunda Yıldırım
Kıt'aatı Müfettişi Cemal Paşa ve 20.Kolordu Komutanı Ali Fuad Paşa ile
haberleşmekten geri durmamaktaydı32. Bu haberleşme sırasında, direniş
için önem arz eden Afyon'daki 23.Fırka'nın durumu sözkonusu edildiğinde, Ali Fuad Paşa "Bir işgal vaziyeti karşısında ordugahlarında kuvvet
çoğalıncaya kadar mevkiilerini terk etmeyecek ve düçâr-ı tecâvüz olursa
ahali-i mahalliyeden alacakları takviye ile mevki'lerini müdafaa" edeceklerini belirtmekteydi33. Aynı şekilde, Konya'daki Yıldırım Kıt'aati Müfettişi
Cemal Paşa da, 30 Mayıs'da, 9.Ordu Kıt'aatı Müfettişi Mustafa Kemal
Paşa'ya gönderdiği bir cevabî şifre telgrafta, Afyon'daki 23.Fırka'nın takviye edildiğini söyledikten sonra "fırka oradaki asayişi muhafaza ile beraber
her türlü işgal hadisesine her türlü vesâitle mukavemet edecektir" diyordu34. Bu Görülüyor ki, ordu komutanlarının bu yaklaşımı, Harbiye Nezareti'nin direnişle ilgili olumlu tavrıyla benzerlik arzetmektedir ki, bu ortak
tavır, Anadolu'da bir Kuvâ-yı Milliye hareketinin örgütlenmesi sürecini
hızlandırmıştır.
İzmir’in İşgaline Karşı Osmanlı Hükümeti’nin Tavrı
Her ne kadar bu çalışmada, İzmir'in işgali sürecinde işgallere karşı
Harbiye Nezareti'nin tavrı üzerinde durulsa da, dönemin Osmanlı Hükümeti'nin yaklaşımını da bilmek gerekmektedir. Her şeyden önce, Damad Ferid
Paşa, "vatanı siyasetle kurtarmak"35 davasının en önde gelen temsilcisi
olarak Mart 1919'dan itibaren kurduğu hükümetlerde Türkiye'nin kurtulu31

M.K.Paşa’nın İzmir’in işgali ve milli hakimiyet hakkında 22 Mayıs 1919’da Sadarete gönderdiği telgraf, Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri, s.28-29 (Belge no 28). Bu razı
olmama haline en iyi örnek, İzmir Vilayet konağında, Vali İzzet Paşa’ya işgal notasına
veren İngiliz Kontrol Subaylarının yüzüne karşı bir Türk yedek subayının şu sözleridir:
“Büyük bir milletiz. Uyur gibi görünürüz. Fakat uyanacağız. Elimizde bulunan memleketimizin peşkeş çekilmesi kabul edilemez. Karışıklık vukubulacak. Belki bizimle birlikle çok
kişi ölecek.”, Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, I, TTK Yayınları, Ankara
1989, s.31.
32
20.Kolordu Komutanı Ali Fuad Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği
26.5.1919 tarihli cevabî şifresi, K.Atatürk, Nutuk, III, 15.baskı, MEB Yayını, İstanbul
1987, s. 905-906 (Vesika 11).
33
K.Atatürk, Nutuk, III, s. 907-908 (Vesika 14); Ayrıca, Nutuk I, s.18.
34
K.Atatürk, Nutuk III, s.908 (Vesika15); Ayrıca, Nutuk I, s.19.
35
Bu güzel niteleme, Tarik Mümtaz Göztepe'ye aittir. Bkz. T.M. Göztepe,
Osmanoğullarının Son Padişahı Vahideddin Mütareke Gayyasında, s.167.
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şunun İngilizlerin Türkiye siyasetiyle aynileştirmekten geçtiğini düşünmüştü. Fakat İzmir'in işgali, Damad Ferid Paşa'yı, bu yöndeki yaklaşımı
terk ettiği izlenimi verecek hareketlere-ki, 15 Mayıs'da İzmir'in işgalinden
dolayı İngiliz Yüksek Komiser Vekili Webb'e protesto notası vermek36 ve
19 Mayıs'da bütün vilâyetler ve müstakil livalara gönderdiği sadaret beyannâmesi37 gibi- sevk etmiş ise de, çok geçmeden eski anlayışına geri
dönmüştü. Bunda, Paris Barış Konferansı’na davet edilme ve orada Türkiye lehine kararlar alınmasını sağlama beklentileri önemli rol oynamıştı.
Nitekim, Damad Ferid Paşa, İzmir'in işgalinden sonra kendisini ziyarete
gelen Balıkesir heyetine karşı "hükümetin mütareke ahkâmı ve mümessillerinin kontrolü dolayısıyla bir şey yapmağa ve yardım etmeğe kudreti
olmadığını söylemiş, 19 Mayıs'da kurduğu yeni hükümetin Dahiliye Nazırı
Ali Kemal Bey ise aynı sözleri tekrarladıktan sonra "milletin dilediğini
yapabileceğini, buna hükümetin bir şey diyemeyeceğini" belirtmişti38.
Bu konuda, Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Bey’in Aydın Vilayeti’ne
gönderdiği 17 Mayıs tarihli bir şifre telgrafı, Osmanlı hükümeti’nin İz36

Damad Ferid bu notasında, "Osmanlı hükümeti İtilâf ordularının bir işgali için Paris
Konferansı’nın kararına muhalefette bulunmayacaktır; ama bir Helen işgaline asla razı
olmayacaktır... ne Osmanlı hükümeti ne de Osmanlı milleti İmparatorluğun en önemli
şehirlerinden birinin işgalinin kesin bir mahiyet almasını bir an için bile kabul edemez"
demişti. Bkz. G. Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İngiliz Belgeleri, Tercüme Cemal Köprülü,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1986, s.81.
37
Bu sadaret beyannâmesinde, Damad Ferid Paşa, İzmir'in işgalinden sonra millette
uyanan infiale uygun tarzda sözler sarfetmişti. Şu sözler, beyannâmedendir: "Millet-i
Osmaniyyenin kemâl ü vakar ve ciddiyetle ibrâz etdiği metânet ve hamiyyet, tefriki arzu
edilen cüz’-i vatanın merkeze incizabını intâc ederse millet-i necibe-i Osmaniyye şu ulvî
hali bir şeref-i ebedîdir. Eyyâm ve sa’at arkasında iktizâ eden vukû’ât-ı kat’î ve fakat dâima
meşrû’ ve bir sûret ve sükûnet ile karşılayalım. Bizim gibi mâzisi mu’azzam bir milletin
ifnâsı hukûku tahakkûk ederse bütün milletin ârâsiyle Türklerin tıynet-i necîbesine muvafık
bir karar ittihâzı tabi’îdir. Necât ve sa’adet hürriyetle, hürriyet ise cesâretle istihsal edilir.
Şu baht-ı felâket içinde Padişâhımız Efendimizin kalb-i hümâyûnları kalb-i milletle berâber
hezeyân ediyor. Bugün yeniden te’sîs buyurdukları hey’et-i hükûmet vazîfe-i vataniyyesini
tamâmiyle ifâ edeceği gibi bi’l-cümle me’mûrîn-i eyâletin aynı hamiyet ve kiyâset ve
umûm efrâd-ı milletin bâsiretle hareket etmeleri menâfî’-i aliye-i memleket ve devlet muktezâsındandır.” Unutmayalım ki, bu cesaret verici sözler, esasında silâhlı direnişe değil
sükûnete davet idi ve yine "vatanı siyasetle kurtarmak"dan söz edilmekteydi. Bu ilgi çekici
beyannâmenin tam metni için bkz. 4131 nolu belge, ATBD, Sayı 112, s.79-80; Bu beyannâmenin sadeleştirilmiş metni için ise bkz., T.M. Göztepe, a.g.e., s.151-152.
38
Mehmed Vehbi Bolak, "Millî Mücadele'de Balıkesir, Kuva-yı Millîye Hareketi Nasıl
Doğdu? Nasıl Büyüdü ve Kuvâ-yı Milliyeciler Nasıl çalıştı?", Millî Mücadelede Balıkesir,
2.baskı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 1990, s.171.

322

MUSTAFA BUDAK

mir’in işgali karşısındaki “çaresizliği”ni apaçık ortaya koymaktaydı.
Sözkonusu telgrafında Nazır, uluslararası bir işgale bir şey demediklerini
ama, Yunan işgalinin kabul edilemezliğini savunan hükümetinin görüşlerinin Amiral Calthorpe’a iletilmesini de şu sözlerle istemişti39:
“…İzmir şehri ve vilayeti üzerindeki hukûk-ı hükümrânî-i Osmanînin
bir düstûr-ı lâyetegayyer olduğu ve bu havâlînin enternasyonal işgâline
karşı hiçbir şey demediğimizi ve çünkü bir kuvve-i galebeye karşı serfürû
etmek mecbûriyetinde bulunduğumuzu ve bunun ise hakkından ferâgat
ma’nâsını tazammun etmeyeceğini söylemekle beraber Yunanlıların işgâline gelince, buna ne sevgili Padişahımızın ve milletin ve ne de hükümetin
hiçbir vakit kâ’il olmayacağını ‘ilâveten beyân ediniz. Müşârünileyhe karşı
kullanacağınız lisân tamâmiyle bu düstûra müstenîd olmalıdır. Bunun
hâricinde hiçbir sûretle mütâlâ’atda bulunmak câ’iz değildir.”
Aynı şekilde, Aydın Vilayeti’nden, bağlı mutasarrıflıklar ile bütün
kaymakamlara, 17 Mayıs’da “gayet müsta’cel” koduyla bir telgraf gönderilmiş ve İzmir’in işgalinin pek aşırı bir şekilde yansıtıldığı belirtilerek
bunun doğru olmadığından bahisle, güvenliğin sağlandığı, Müslümanlar ile
Hıristiyanlar arasında herhangi bir olayın meydana gelmemesi için “kemal-i derecede dikkat “ gösterilmesi gerektiği bildirilmişti40. Ayrıca, benzer uyarıları merkezî hükümet, Karesi ve Eskişehir Mutasarrıflıklarına
gönderdiği şifre telgraflarla da yaparak “Rumların tahrîklerine Müslümanların kapılmamaları, güvenliği bozmamak kaydıyla halkın “tezahürât-ı
milliye”sine izin verilmesini ve ancak, herhangi bir olayın çıkmamasının
sağlanmasını emretmekteydi41. Aynı gün, Dahiliye Nezareti tarafından
birçok vilayet ve mutasarrıflıklara bir şifre telgraf gönderilerek İzmir’in
işgalinin hükümet tarafından İtilaf Devletlerinin İstanbul temsilcileri nezdinde protesto edildiği bildirildi. Ayrıca, bu telgrafta, İtilaf kuvvetlerine
direnmenin maddeten mümkün olmadığı, bunun da hiçbir zaman bütün
haklarından vazgeçtiği anlamına gelmediği ve ancak, bu şartlarda, vakar ve
sukuneti korumanın da bir vatanseverlik görevi olduğu üzerinde duruldu.
Açıkçası, Dahiliye Nezareti, işgal karşısında halkın her tarafta vatanseverlik temelli protestolarını takdir etmekle beraber hükümet için tercihin sü39

BOA, DH-ŞFR, 99/239
BOA, DH-İUM, E-51/101,
41
Bu şifre telgraflar için bkz, BOA, DH-ŞFR, 99/242, 99/280, 99/383.
40
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kuneti korumak ve İstanbul’daki İtilaf Temsilcileri ile Amerikan temsilcisine telgrafla protesto etmek olduğunu düşünmekteydi42. Bir başka deyişle,
Damad Ferid Paşa hükümeti, protesto dışında açıkça, eylemsizliği tavsiye
etmekteydi.
Ne var ki, bu eylemsizlik hali, 19 Mayıs’ta yeniden kurulan 2. Damad
Ferid Paşa hükümeti döneminde de geçerliydi. Oysa, protestolar dışında
eylemsizliğin devam etmesi, sadece, ülkenin içinde bulunduğu şartları
daha kritik hale getirmekle kalmamış, hükümetin işini de zorlaştırmıştı.
Öyle ki, Dahiliye Nazırı Ali Kemal, 25 Mayıs 1919’da, Konya Vilayeti’ne
gönderdiği şifrede, İzmir’in işgalinden sonra ülkenin ve Damad Ferid Paşa
Hükümeti’nin durumunu şu sözlerle ortaya koymaktaydı43:
“Halimiz vahimdir. Fakat bildiğiniz gibi değil. Hükümetimiz o
nisbetde her tedbîre başvurmaktan bir lahza geri kalmadı ve kalmıyor. Zâtı sâmîlerinden böyle bir müşgil demde daha ziyade temkin beklemekde
haklıyız. Mazinin seyyi’atından mes’ûl olmadığımız içün halde siz de ve
biz de vazife kurbanlarıyız. Tedbir ve i’tidâl ile hareket buyuracağınızdan
eminiz. Hukûk-ı milliyeyi müdâfa’ada hiçbir ferdin ‘azm ü gayretine
ma’ni’ olmamakla beraber heyecân-ı ahâlînin teskîni hamiyetinizden muntazırdır.”
Ancak, Ali Kemal Bey'in 27 Mayıs 1919'da Karesi Mutasarrıflığı’na
gönderdiği şifre telgraf ise daha da ilgi çekiciydi. Bu telgrafında Ali Kemal
Bey, "Merkezden bir emr-i sarih ve İngilizlerden konferansın mukarreratına dair tebliğ-i kat'i olmadıkça asla Yunanlılar tarafından asker ihracına ve
işgale müsaade edilmemesi ve iktiza ederse her türlü kuvvetlerle mukavemet olunması lâzımdır" demişti44. Bu sözleriyle Ali Kemal Bey, 61.Fırka
Komutanlığı'nı alması halinde devlete asi duruma düşmeyi göze alacağını
söyleyen Kâzım Paşa'nın izleyeceği stratejiyi Balıkesir'den gelen heyete
tavsiye etmekteydi ki, bu, oldukça ilgi çekici bir benzerlik oluşturmaktay42
Edirne, Erzurum, Ankara, Bitlis, Hüdavendigar, Diyarbekir, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Konya, Mamuretülaziz ve Van vilayetleri ile Erzincan, Eskişehir, İçel, İzmit, Bolu,
Teke, Canik, Çatalca, Karahisar-ı Sahib, Karesi, Kal’a-i Sultaniye, Kayseri, Kütahya, Maraş, Menteşe, Niğde Mutasarrıflıklarına 17 Mayıs 1335 (1919) tarihli telgraf, BOA, DHŞFR, 99/222.
43
BOA, DH-ŞFR, 99/38.
44
Kâzım Özalp, Millî Mücadele, I, s.9. Ayrıca bu telgraf, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Erdek ve Bandırma Kaymakamlıklarına da bildirilmişti. Bu telgrafın orjinal sureti için
bkz., K. Özalp, Millî Mücadele, Belgeler, II, s.1(Belge no 1).
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dı. Aynı Ali Kemal Bey, Yunan işgalinin Batı Anadolu’da iyice genişlediği ve silahlı mücadele seçeneğinin iyice kabul görmeye başladığı bir dönemde bile her şeye rağmen “işgallere karşı hukûk-ı sarihamızı ancak şimdilik siyâseten müdafa’a edebiliriz” görüşünü savunmaktan geri durmuyor
ve halâ İtilâf Devletleri’nden meded umuyordu45. Hatta Dahiliye Nazırı
olarak Ali Kemal Bey’in 18 Haziran 1919’da yayımladığı silahlı mücadale
karşıtı ünlü genelgesi, adeta bardağı taşıran son damla idi.Bu genelgeye
göre, “Hükümet-i Osmaniye bu sıralarda asla harp ve darba tutuşamaz.
Çünkü bugün varlığı için siyaseten müdafa’a edebilir vaz’iyyetdedir”. Aksi
tutum ise millî ordu meydana getirmek ve müdâfa’a-i milliyyeyi hazırlamaya yönelik endişelerle memleketin güvenliğini ihlâl etmek gibi bir felaket olacaktı ki, kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildi46. Bu “inadına
tutum” Damad Ferid-Ali Kemal Bey ikilisini, daha sonraki faaliyetleriyle
Anadolu'daki millî direnişin iflâh olmaz karşıtları haline getirmiştir47.
Özellikle bu ikilinin millî mücadele karşıtlığı, Amasya genelgesinden sonra daha da belirgin hale gelecektir.

45

Dahiliye Nazırı Ali Kemal tarafından Karesi, Bergama, Soma, Edremid, Burhaniye
Kaymakamlıklarına gönderilen 22 Haziran 1335(1919) tarihli şifre telgraf, BOA, DH-ŞFR,
100/166.
46
DH.KMS, 53-2/13; Bu genelgenin yeni Türk harfli metni için bkz., Osman Özsoy,
Gazetecinin İnfazı, Timaş Yayınları, İstanbul 1997, s.122-123.
47
Bu genel kanaate karşılık, Süleyman Beyoğlu, Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak
1919-1921 yılları arasında Kuva-yı Milliye ile İstanbul hükümetlerinin işbirliği içinde
olduklarını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu bağlamda, hükümetin kuva-yı milliyenin dağıtılması gibi karşıt tutumlarını da "İtilâf devletlerinin zorlamasıyla ister" görünmekle açıklamaktadır. Geniş bilgi için bkz., S. Beyoğlu, "Kuva-yı Milliye Hakkında Bazı Yeni Bilgiler", Bir, Sayı 5, İstanbul 1996, s.39-41.Kanaatimizce, 1919-1922 yılları arasındaki Millî
Mücadele Hareketi hakkında genellemelerden kaçınmak gerekmektedir. Bu konuda, doğru
bir tesbitte bulunabilmek için devrin günbegün değişen şartlarını, tarafların birbirine karşı
görüşlerini, bu görüş ayrılıklarının sebeplerini, bilmek gerekmektedir. Unutmayalım ki,
Millî Mücadele Hareketi, bir yönüyle vatanın düşman işgalinden kurtarılması mücadelesi
iken diğer taraftan süreç içinde bir iktidar mücadelesi niteliği taşımaktadır. Daha da önemlisi, bu direniş-iktidar mücadelesinin uluslar arası boyutlarını göz önünde bulundurmak
zarureti vardır. Biz bu çalışmada, bazı arşiv belgelerinden yararlanarak Damad Ferid-Ali
Kemal ikilisinin silahli mücadele karşıtlığını ortaya koymaya gayret ettik. Ayrıca, belirtelim ki, son yıllarda, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Hariciye-Siyasi (1914-1922), İstanbul
Murahhaslığı, Dahiliye Emniyet-i Umumiye Şubeleri fonları araştırmaya açılmıştır.Ayrıca,
Bab-ı Âlî Evrak Odası belgelerini unutmamak gereklidir. Bu durum ise Millî Mücadele
Tarihi araştırmaları için son derece önemli bir gelişmedir.

İZMİR’İN İŞGALİ SÜRECİNDE OSMANLI HARBİYE NEZARETİ

325

SONUÇ
Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı hükümetleri (Ahmed İzzet
Paşa ve Tevfik Paşa hükümetleri), barış konferansını düşünerek uzlaşmacı
bir siyaset izlemişler ise de Damad Ferid Paşa hükümeti uzlaşmaktan öte
kendi politikalarını İtilâf devletlerinin Türkiye politikalarıyla aynileştirmek
isteyen bir tutum içinde olmuşlardır48. Buna rağmen Harbiye Nezareti,
mütarekeden itibaren Anadolu'da bir direniş hareketini örgütlemek düşüncesini benimsemiş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bundan dolayı,
Harbiye Nezareti'nin uygulamalarında en azından I.Dünya Savaşı'ndan beri
bir süreklilik var olagelmiştir. Bu bağlamda Harbiye Nezareti, bazen açıktan ve bazen de çoğunlukla gizli olarak işgal birliklerine karşı, silahlı direnişi tavsiye etmiştir.. Bu husus ise mütarekeden beri uygulanan bir yöntem
olup, mümkün olduğunca silah ve mühimmatların düşmana teslim edilmemesini içermektedir. Ayrıca, Harbiye Nezareti, Anadolu'da görev yapacak komutanların atamalarında da kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmiştir. Meselâ, Bekir Sami Bey'in 57.Fırka'ya, Kâzım Paşa'nın ise 61.Fırka'ya komutan olarak atanması Batı Anadolu direnişi bakımından sadece iki örnektir.
Bu ise, Millî Mücadele hareketinin başarısının en itici gücü olmuş ve özellikle Batı Anadolu'da, kuva-yı milliye direnişlerinin örgütlenerek düşmana
karşı cepheler açılmasını sağlamıştır.
Kısaca özetlersek, İzmir'in işgal süreci dediğim 1919 Mayıs ayı içindeki olaylara ve bu olaylar karşısında hükümetin sivil kanadı ile askerî
kanadının faaliyetlerine baktığımızda, Damad Ferid Paşa hükümeti'nin
sivil kanadı, sürekli çözüm olarak sadece "siyaset"i öngörürken Harbiye
Nezareti ise belki de meslekleri ve de işin icabı mütarekenin başından itibaren sürekli olarak İtilâf devletlerine karşı silahlı direniş taraftarı olmuş;
millî direnişi başlatmak için nitelikli komutanların Anadolu'ya geçmelerinde önemli ve hayatî bir rol oynamıştır. Sadece rol oynamamış; mücadele-

48

Bu konuda bizim bir değerlendirmemiz için bkz., Mustafa Budak, "Mütareke Döneminde İtilâf Devletlerinin Müdahaleleri (30 Ekim 1918-15 Mayıs 1919)", İlmî Araştırmalar, Sayı 5, İstanbul 1997, s.99-103.
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nin sonunda “zaferi” getirmiştir. Bu zaferin ironik bir anlamı ise “yalnız
siyaseten müdafaanın iflası”dır49.

49

Bu nitelemeyi, Ali Arslan’dan ödünç alarak kullandım. Geniş bilgi için bkz., .
A.Arslan, “Ülkenin Kurtarılmasında Kuva-yı Milliye’nin Görüşü ve Yalnız Siyaseten
Müdafaanın İflası (1918-1920)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi
1995-2000 (Prof. Dr. Fikret Işıltan Hatıra Sayısı), İstanbul 2000, s.7-28.

ANZAVUR’UN BİGA’DAKİ FAALİYETLERİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAKAR
Giriş:
Birinci Dünya Savaşı yıllarında cephelerde harp sürerken yaşanan
önemli bir sorun asker kaçaklarının durumuydu. Kaçak olarak yaşayan
kişilerin oluşturduğu irili ufaklı çeteler asayişsizlik meydana getirmekte ve
halkta tedirginliğe yol açmaktaydılar. Bu çetelerin etkin olduğu yerler arasında Güney Marmara ve Biga1 kasabası da bulunmaktaydı. Biga bölgesinde yerli halktan başka Kafkasya’dan göç etmiş Çerkez, Çeçen, Kumuk,
Balkanlardan göç etmiş muhacirler, Boşnak ve Arnavutlar gibi topluluklar
bulunmaktaydı. Bu havalide çetelerin yarattığı korku had safhadaydı. Hırsızlık son derece artmış, rüşvet alabildiğine ilerlemişti. Genel asayiş bakımından hükümette hissedilir derecede bir otoritesizlik ve kötümserlik göze
çarpmaktaydı. Biga’daki çetelerin en güçlüsü Kara Hasan’ın kurduğu çeteydi. Ayrıca, Halil Pehlivan çetesi ve Arnavut Rahman çeteleri sözü geçen etkili gruplardı2.



Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
Osmanlı Devleti’nin Biga’yı aldığı tarih 1363’tür. Biga, Osmanlı sınırlarına katıldığında kaza statüsü ile yönetilmişti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ülke eyâletlere ve
sancaklara ayrılınca sancak merkezi olmuştu. Biga sancağı bugünkü Çanakkale vilâyetinin
Anadolu’da kalan topraklarının yanı sıra Balıkesir ili topraklarının da bir bölümünü kapsamaktaydı. 1867’de Çanakkale (Kala-i Sultaniye) Cezayir-i Bahr-i Sefid ilinin merkezi
yapılınca Biga bu defa kazaya dönüştürülmüştü. 1877’de Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyetinin
merkezi Rodos’a taşınınca o dönemde Çanakkale vilâyetinin Anadolu yakasındaki toprakları Biga mutasarrıflığı adıyla hükümet merkezi olan İstanbul’a bağlanmıştı. 1881’de Biga
mutasarrıflığı ile Karesi mutasarrıflığı birleştirilmiş ve Karesi vilâyeti adıyla yeni bir vilâyet oluşturulmuştu. 1888 yılında ise yine ayrılarak müstakil Biga mutasarrıflığı olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı’nın ikinci yılında güvenlik nedeniyle sancak merkezi Çanakkale’den
Biga’ya taşınmış, savaş sonuna doğru tekrar Çanakkale’ye taşınmıştır. TBMM’nin ilk
açılışında Biga sancak olarak 3 milletvekiliyle temsil edilmişti. TBMM tarafından mülkî
yönetim olarak iller ilçelere, ilçeler bucaklara bölünmüş ve Biga da Çanakkale iline bağlı
bir ilçe haline getirilmiştir. Bkz. Ahmet Altıntaş, Milli Mücâdele Döneminde Çanakkale,
Ankara 2007, s. 97-99.
2
Zühtü Güven, Anzavur İsyanı, Ankara 1965, s. 16-18.
1
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Bu çetelerin ortaya çıkış nedenleri arasında devlet otoritesinin azalması, Çanakkale savaşının bölgede yarattığı ekonomik çöküntü ve savaşın
köy ve kasabalardaki genç nüfusun azalmasına neden olması vardı. Yine,
kanun ve asker kaçaklarının dağa çıkması, Türk, Çerkez ve Pomak köylerinin bu asayişsizlik ortamında birbirlerine karşı duydukları güvensizlik ve
köylerin, bazı eşrafın kendi güvenliklerini sağlamak için bir çeteye dayanma ihtiyacı duyması çetelerin etkin olma nedenleri olarak gösterilebilir3. Hükümet zaten baş edemediği bu kanun kaçakları için 1918 Kasım
ayında genel af ilân etti. Bu çetelerin en güçlüsü olan Kara Hasan 60 kişilik çetesiyle Biga’ya gidip hükümete teslim oldu ve daha sonra bu kişiler
silâhlarıyla beraber serbestçe kasabada dolaşmaya başladılar. Kara Hasan
çetesinin teslim olması ve kasabaya gelmesi yeni sorunları beraberinde
getirmiştir. Kasabada mahallî otoritenin yetersiz kalması, kısa sürede Kara
Hasan çetesinin Biga’da en etkin güç olmasını sağladı.
Ahmet Anzavur’un Kimliği:
Ahmet Anzavur, 1864 yılında büyük Çerkez sürgününde Kafkasya’dan
Marmara bölgesine gelen bir aileye mensuptur4. Ahmet Bey, altı yaşlarındayken babasıyla Biga’ya gelmişler ve Dereköy’e yerleşmişlerdi5. Babasının adı Anzavur, annesinin adı Türkhan’dı. Biga nüfus dairesindeki kayda
göre Ahmet Bey’in, Nigar Hanım ve Şevket Saliha Hanım adlarında iki eşi
vardı. Bu evliliklerden iki oğlu ve iki kızı oldu. Çocuklarının ismi
Abdülkadir6, Seyfettin, Nimet ve Beyhan’dı7. Okuma yazması olmayan
Ahmet Anzavur, kızkardeşinin II.Abdülhamit’in sarayında cariye olmasından dolayı Makriköy Jandarma Karakolu Kumandanlığı görevine getirildi.
Bazı yolsuzluklara karışınca Konya’ya sürüldü. Bir ara Kütahya’da Tabur
Kumandanı olarak bulundu. İkinci Meşrutiyet döneminde geçmiş devrin
mazlumları arasında görünerek çevresinde hürriyet kahramanı olarak tanındı. İki sene sonra Binbaşı rütbesiyle “Aydın Kuvve-i Ta’kibiyye ve

3

A. Altıntaş, a.g.e., s. 101-102.
Özcan Mert, “Anzavur’un İlk Ayaklanmasına Ait Belgeler”, Belleten, c. LVI, sayı:
217, Aralık 1992, s. 848.
5
Hüsamettin Öztürk, Millî Mücâdele’de Çanakkale, Ankara 2001, s. 161.
6
Ahmet Anzavur gibi çete işlerine karışan büyük oğlunun adı belgelerde ve gazete haberlerinde “Kadri” olarak geçmektedir. Herhalde Abdülkadir isminin kısaltılması olarak
kullanılmıştır.
7
A. Altıntaş, a.g.e., s. 146.
4
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Çakırcalı Tenkîline Kumandan” olarak İzmir civarında Çakırcalı Mehmet
Efe’nin takibi ve ortadan kaldırılmasında görev aldı8.
Balkan savaşındaki ağır yenilgiden sonra Enver Paşa, alaylı subayları
emekli etmişti. Bu emekliler arasında Ahmet Anzavur Bey’de vardı. Böylece alaylı olarak yükseldiği Jandarma Binbaşılığı görevinden ayrıldı. Bunu unutmayan Anzavur ömrünün sonuna kadar İttihatçıların düşmanı oldu.
Aslında, İttihat ve Terakki yönetiminin de Anzavur’a tam olarak güvenmediğini söylemek mümkündür. Nitekim, Dahiliye Nâzırı imzasıyla Talat
Paşa’nın Karesi Mutasarrıflığı’na gönderdiği 3 Kasım 1917 tarihli bir telgrafta Bandırma civarında eşkıyalığın çok arttığı belirtilerek, gerçek durumun ne olduğu soruluyor, Bandırma’ya geldiği anlaşılan emekli Binbaşılardan Ahmet Bey’in hüviyeti ve şahsı hakkında bilgi verilmesi isteniyordu9. Ahmet Anzavur, emeklilik döneminde genelde Biga’da bulundu ve
Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar, koşu atı yetiştirip at yarışlarına
katılmakla geçimini temin etti10.
Biga Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Ortaya Çıkışı:
Mustafa Kemal Paşa, Mondros mütârekesinden sonra 13 Kasım
1918’de İstanbul’a gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa, mütârekenin en başından itibaren gidişattan endişe duydu ve İstanbul’da bulunduğu sürede millî
menfaatleri daha iyi savunabilecek bir hükümet oluşması için çeşitli siyasi
girişimlerde bulunduysa da sonuç alamadı11. Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu
8

Ö. Mert, a.g.m, s. 848-849; Z. Güven, a.g.e., s. 41.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Nezâreti Şifre Kalemi Belgeleri
(DH.ŞFR), 81/15.; “Şu sırada Bandırma civârında şekavetin pek ziyâde vüs’at peydâ ettiği
haber verilmektedir. Hakikat-i hâlin ve elyevm Bandırma’ya geldiği anlaşılan mütekaid
Binbaşılardan Ahmet Bey’in hüviyyeti ve şahsı hakkındaki ma’lûmâtın inbâsı”. Talat Paşa
hükümeti 4 Şubat 1917’de kuruldu. Talat Paşa’nın kabinesinde Dahiliye ve Maliye Nezâretlerine vekâleten bakması kararlaştırılmıştı. Bu bakımdan yukarıdaki belgede Talat Paşa
Dahiliye Nâzırı olarak imza atmıştır. Aslında, söz konusu tarihte yani 3 Kasım 1917’de
Talat Paşa Sadrazam’dı., Bkz. Hasan Babacan, “Mehmet Talât Paşa 1874-1921”, Ankara
2005, s. 144.
10
A. Altıntaş, a.g.e., s. 147.
11
Mustafa Kemal Paşa’nın mütâreke döneminde İstanbul’da geçirdiği zaman ayrı bir
değerlendirme gerektirdiğinden konudan uzaklaşmamak için üzerinde ayrıntılı durulmamıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelmesinden Samsun’a hareket
edeceği 16 Mayıs 1919 tarihine kadar İstanbul’daki faaliyetleri ve 9. Ordu Kıtaları Müfettişliği görevine atanma süreciyle ilgili olarak Bkz. E. Semih Yalçın-Salim Koca, Mustafa
Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi, Ankara 2005; Sadi Borak, Atatürk’ün İstan9
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Kıtaları Müfettişi olarak 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a hareket
etti ve 19 Mayıs’ta Samsun’a gelmesiyle vatanın kaderinde yeni bir dönem
başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın, 3 Haziran 1919’da Havza’dan gönderdiği bir telgrafla Paris barış görüşmelerine katılacak olan Damat Ferit Paşa’yı bir bakıma uyarması ve milletin hak ve hukukunun savunulmasını
istemesi, İstanbul hükümetini ve işgal kuvvetlerini rahatsız etti. Böylece
İngilizlerin ve Damat Ferit Paşa’nın meselenin mahiyeti hakkında artık
şüpheleri kalmamış oluyordu, “Aldandıklarını anladılar”12. 6 Haziran’da
İngiltere’nin Karadeniz Ordusu Başkumandanı General Milne, Mustafa
Kemal Paşa’nın geri çağrılmasını istemiştir. Böylece yaklaşık 1 ay sürecek
geri çağrılma süreci başlamıştır. 22 Haziran 1919 tarihli Amasya genelgesi
millî mücâdelenin gerekçe ve yöntemlerini ortaya koyarken İstanbul hükümetiyle ilişkiler en gergin noktaya ulaşmıştır. Mustafa Kemal Paşa,
Amasya’dan Erzurum’a hareket etmiş ve Erzurum’da iken 8/9 Temmuz
1919 gecesi Padişahın iradesiyle görevine son verilmesi üzerine aynı gece
Harbiye Nezâreti’ne ve Padişaha askerlikten istifa ettiğini bildirmiştir.
Merkezî hükümetin her türlü engelleme çabalarına karşın 23 Temmuz7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum Kongresi gerçekleşti. Damat
Ferit Paşa’nın Sivas’ı basma girişimi dahil bir çok önlem almaya çalışması
boşa çıkarılmış ve 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas kongresi
yapılmıştır. Tarihi öneme sahip Erzurum ve Sivas kongreleriyle millî mücâdelenin yol haritası tespit edilmiştir. Anadolu’nun her yerinde ortaya
çıkmış olan müdâfaa-i hukuk cemiyetlerinin etkinliği ve sayısı Erzurum ve
Sivas kongrelerinden sonra artmıştır.
Mondros mütârekesi’nden sonra İngilizler Çanakkale’ye asker çıkarmıştı13. Biga kasabası da coğrafi konumu sebebiyle bir İngiliz müdahalesine açıktı. Genel afla 60 kişilik kuvvetiyle kasabaya gelen Kara Hasan mahallî hükümeti saymıyor, para ve menfaat karşılığında davalara bakıyordu.
Kasabada hükümet otoritesi diye bir şey yoktu. Biga’da bir müdâfaa-i hubul’daki Çalışmaları (1899-16 Mayıs 1919), İstanbul 1998; Zekeriya Türkmen, “Mustafa
Kemal Paşa’nın IX. Ordu Kıt’aları Müfettişi Olarak Samsun’a Çıkışı ve Meydana Gelen
Gelişmeler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Şubat 2000/01, sayı:124.
12
Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz Belgeleri, (Çev. Cemal Köprülü), Ankara 1991, s. 124.
13
Tevfik Bıyıklıoğlu, Türk İstiklâl Harbi I, Mondros Mütârekesi ve Tatbikâtı,
Ankara 1962, s. 8
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kuk cemiyetinin kurulması zorunluluk iken bu harekete ön ayak olacak
kimse görünmüyordu. Balıkesir’de 61. Fırka Kumandanı Miralây Kâzım
Bey, Biga Kaymakamını telgraflarla sıkıştırıp bu konuda adım atılmasını
isterken, Kaymakam Sakıp Bey kararsız ve endişeli davranmaktaydı. Ayrıca, Sakıp Bey işlerin nereye varacağını kestiremiyor ve merkezî hükümetten çekiniyordu. Çekindiği unsurlar arasında Kara Hasan çetesi de vardı.
Bu arada Sakıp Bey, Mustafa Kemal Paşa’dan telgraf alınca bu işin artık
savsaklanamayacağını düşünerek Biga Müftüsü Hamdi Efendi’den millî
teşkilât oluşturmasını istedi. Bu görevi kabul eden Müftü Hamdi Efendi
çalışmalarını tamamladı ve Belediye binasında yapılan toplantıda Mustafa
Kemal Paşa ile Miralây Kâzım Bey’den gelen telgraflar okunarak Mustafa
Kemal Paşa’nın etrafında toplanılması gerektiği ifade edildi. Sonuçta, 10
Eylül 1919’da Müftü Hamdi Efendi’nin başkanlığında Biga Müdâfaa-i
Hukuk Cemiyeti kuruldu14.
Anzavur’un Birinci İsyânı:
Sivas Kongresi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın uyguladığı baskı
neticesinde Ekim ayı başında Damat Ferit Paşa Sadâretten ayrılmak zorunda kaldı. Sadrazâm olan Ali Rıza Paşa’nın ilk icrââtı kuvâ-yı milliye ile
anlaşma çarelerini düşünmek oldu ve Amasya görüşmeleri gerçekleşti.
Seçimlerin yapılması ve Meclis-i Mebusan’ın açılması kararlaştırıldı. Stratejik bir bölge olan Güney Marmara’da kuvâ-yı milliyenin güçlenmesi ve
İtilâf devletlerinin daha rahat ilişki kurduğu Damat Ferit Paşa’nın icrânın
başında olmaması 1919 sonbaharında Güney Marmara’da yeni bir süreç
başlatmıştır.
Biga’da emekliliğini geçiren Ahmet Anzavur, 1918 yılı sonlarında
Hüdâvendigâr, Kala-i Sultaniye ve Karesi Bölge Jandarma Kumandanlığı’na tayin edilmiş olan Miralây ve Müfettiş Hilmi Bey’in yardımcılığına
Binbaşı rütbesiyle getirilerek, bölgede asayişin sağlanması için görev almıştı. Daha sonra Damat Ferit Paşa’nın ilk sadâreti zamanında 23 Nisan
1919’da İzmit Sancağı Mutasarrıflığı’na tayin edilmişti15. Ağustos 1919’da
İzmit Mutasarrıflığı görevinden ayrılarak İstanbul’a gelmiş olan Anzavur,
Ekim ayı ortalarında İstanbul’dan Gönen kasabasına geldi. Burada birkaç
14
15

Kâmil Su, Köprülülü Hamdi Bey ve Akbaş Olayı, Ankara 1984, s. 120-122.
Ö. Mert, a.g.m., s. 848.
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gün kaldıktan sonra yapılmakta olan seçimleri engellemek ve kuvâ-yı milliye’ye karşı16 bir kuvvet düzenlemek üzere 25 Ekim’de Manyas’a hareket
etti. Anzavur, burada at yarışları düzenleme bahanesiyle köyleri dolaşıp
kuvâ-yı milliye aleyhine teşkilât kurmaya çalıştı. Bu esnada Anzavur,
kuvâ-yı milliyenin Çerkezleri tehcir edeceğini söyleyip, bölgedeki
eşkiyaya meclis toplanırsa tekrar tutuklanacakları propagandasını yapmaktaydı17. Bu sayede affa uğramış eşkiyadan 100 kişilik bir kuvvet oluşturdu.
Kuvâ-yı milliye hareketini engellemek için İstanbul’dan gelen bazı subayların Anzavur’la işbirliği yapmak için Gönen bölgesine geldiği haber alınmıştı. Balıkesir’deki 61. Fırka Kumandanı Miralây Kâzım Bey, 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa’ya gönderdiği 25 Ekim 1919 tarihli telgrafta gelişmeler hakkında bilgi veriyor, Bandırma bölgesindeki bazı Çerkez Beylerinin Anzavur’a nasihat etmesinin ve bu hareketinden vazgeçirmesinin uygun olacağını belirtiyordu18. Anzavur’un, Güney Marmara bölgesinde aniden kuvâ-yı milliye aleyhine harekete geçmesi sürpriz olmuştu.
27 Ekim 1919’da Bandırma Hareket-i Milliye Riyâseti’ne gönderilen yazıda, İzmit eski Mutasarrıfı Anzavur Ahmet Bey’in millî harekete karşı teşkilât yapmaya çalıştığı, at koşusu bahanesiyle Balıkesir’i basmak isteyebileceği belirtiliyor ve Ahmet Bey’den böyle bir davranış beklenmediği fakat
gelen haberlere göre hareketinin kuvâ-yı milliye aleyhinde olduğu açıklanıyordu. Bu şekilde bir hareketin ise en çok İngilizlerin işine yarayacağı ve
bir işgal ortamı yaratacağı vurgulanarak, gerekli önlemlerin alınması talep

16
“Ahmet Anzavur, Türk millî hareketini arkadan vurmak isteyenlerin öncüsü idi”,
Bkz. Selâhattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Ankara 1973, II, 157.
17
Adnan Sofuoğlu, Kuvâ-yı Milliye Döneminde Kuzeybatı Anadolu 1919-1921,
Ankara 1994, s. 213.
18
“Dersaâdetten Gönen’e gelen İzmit Mutasarrıf-ı sâbıkı Jandarma Binbaşılarından
mütekaid Anzavur Ahmet Bey, Manyas’ta harekât-ı milliye aleyhinde teşkilât yapmakta
olduğu ve eşkıya-yı müste’mineden Hacıyakupköy’lü Kadir’le görüşerek yüz kişilik bir
çete de teşkîl ettiği ve birkaç gün evvel de yine bu maksadla Beşinci Kolordu Kumandanı
Hamdi Paşanın Yâveri Yüzbaşı Kemal Bey’le diğer bir refîkinin Bandırma’ya gelip oradan
Anzavur Ahmet Bey’e iltihâk etmek üzere Gönen’e geçtikleri istihbâr kılınmış Kemal
Beyle diğer Yüzbaşı refîkinin derdestiyle İstanbul’a iâdeleri Fırka Vekâletine yazılmıştı.
Bandırma’da mukîm Çerkez rüesâsından Manyaslı Çerkez Tahir, Tevfik Paşa yeğeni Nuh
ve Kızılkiliseli İbrahim Beylerin Anzavur Bey’e icrâ-yı te’sîr edebilmeleri anlaşılmış olduğundan bu zevâta taraf-ı sâmilerinden nasâyih-i lâzıme îfâ buyrularak Ahmet Bey’i bu
fikirden sarf-ı nazar ettirmeleri muvâfık-ı mütâlaa edilmekte ise de icrâ-yı icâbı menût-ı
rey-i devletleridir”, Harb Tarihi Vesikaları Dergisi (HTVD), Eylül 1954, sayı: 9, vesika
no: 219.
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ediliyordu19. Bu arada faaliyetlerine devam eden Anzavur, 28 Ekim
1919’da Manyas’tan padişaha telgraf çekti. “Manyas ve Aşıklar nâhiyeleri
merbûtanı nâmına İzmit Mutasarrıf-ı sâbıkı Ahmet Anzavur” imzasıyla
çekilen telgrafta Yunanlılarca işgal edilen Aydın vilâyetinin kurtarılması
ve Ermenistan teşkilinin önlenmesi için muhtelif yerlerde ve Karesi livasında ortaya çıkan Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi gibi cemiyetlerin son
zamanlarda Mustafa Kemal ile yazıştıkları, gerçek maksatlarının ortaya
çıktığı ve livadaki mülkî yetkilileri tehdit ettikleri ifade ediliyor ve hilâfet
ve saltanatın bekası uğrunda kanlarının son damlasını bile akıtmağa hazır
oldukları belirtiliyordu20. Anzavur, yüzyıllardır padişaha bağlılığı en önemli vatandaşlık görevi olarak görmüş bölge halkını aldatmak için nifak yaratmaya çalışmıştır. Bu tehlikenin farkına varan Dahiliye Nâzırı Mehmet
Şerif Paşa, Bandırma ve Gönen kaymakamlarına gönderdiği 30 Ekim 1919
tarihli telgrafta asker ve millet tek vücut olarak zaten Padişahımızın etrafında bulunulduğunu belirterek, vicdan ve izan sahibi her vatanperverin
nifaka karşı uyanık olmasını istiyordu21. 14. Kolordu Kumandanlığı’ndan
Harbiye Nezâreti’ne gönderilen 1 Kasım tarihli telgraf, Ahmet Anzavur’la
beraber çalışmak üzere İstanbul’dan Bandırma bölgesine gelen Yüzbaşı
Kemal Efendi’nin saklandığı Eminbey çiftliğinde yakalanarak, Balıkesir’e
sevk edildiğini haber veriyordu22. Bu dönemde, millî harekete muhalif olan
Sait Molla’nın İngiliz Rahip Frew’e yazdığı mektuplar ele geçirilmiştir.
Mektuplardaki açıklamalarda meclisin toplanmasına ve kuvâ-yı milliye
faaliyetlerine karşı alınacak önlemler ifade ediliyordu. Buna göre, seçimleri mümkün olduğunca ertelemek ve Çerkez ve Arnavutlar arasında ayrılık
yaratmak, Manyas havalisinde Ahmet Anzavur gibi şahıslar aracılığıyla
kuvâ-yı milliye aleyhine isyan çıkarmak, İtilâf devletlerinin müdahalesini
19
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi (TİTE), Klasör no
(K): 328, Gömlek no (G): 9, Belge no (B): 9001.
20
“…Binâen-aleyh âlem-i islâmın teâlî ve refâh-ı hal ve saâdeti makam-ı muallâyı hilâfet ve saltanatın bekası uğrunda müdâfaa ve salâbet-i dîniyye ile yoğrulmuş olan kanlarımızın son damlasını bile akıtmağa hazır ve âmâde bulunduğumuzu ve bu vechiyle ahd ve
mîsâk ettiğimizi arz eyleriz…”, TİTE, K328G5B5001, Bkz. EK 1.
21
A. Sofuoğlu, a.g.e., s. 214-215.
22
“Ahmet Anzavur Bey’le muhill-i âsâyiş-i ahvâle tasaddî ettiği ihbar olunan
muhaddes Beşinci Kolordu Yâver-i sâbıkı Yüzbaşı Kemal Efendi’nin Eminbey çiftliğinde
ihtifâ ettiği bildirilmesi üzerine Fırkaca mezkûr çiftlik bastırılarak mûmâileyh derdest edilmiş ve mahfûzen Balıkesir’e sevk edildiği ma’rûzdur”, HTVD, Aralık 1954, sayı: 10,
vesika no: 230.
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temin ederek hükümeti düşürmek planlar arasındaydı23. 14. Kolordu Kumandanlığı’ndan Harbiye Nezâreti’ne gönderilen bir başka yazıya göre 2
Kasım’da Anzavur bir rivayete göre 15, diğer rivayete göre 50 kişilik kuvvetle Susığırlık’a24 gelerek hükümete girmişti. Burada halkı toplayarak
yaptığı konuşmada artık askerliğin kalmadığını, teşkilât-ı milliye için toplanan paraların hesabını soracağını, zabitanın 24 saat içinde buradan ayrılmasını söylemiştir. Oradaki nakliye taburundan 40-50 kadar asker
Anzavur’a katılmış ve Anzavur giderken 40-50 kadar hayvanı da beraberinde götürmüştür25.
Anzavur’u nasihat yoluyla teşebbüslerinden vazgeçirmek için Karesi
Hareket-i Milliye Merkeziyyesi azasından Köprülülü Hamdi Bey, 5 Kasım
1919’da Manyas’ta Anzavur ile buluştu. Hamdi Bey’i dinleyen Anzavur,
fena bir maksadı olmadığını, kuvvet toplayıp cepheye gitmek istediğini
açıkladı. Hamdi Bey, Anzavur’un kişiliği hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Anzavur’un ettiği yeminlere ve verdiği sözlere inanarak, yanından
ayrıldı26.
Bundan sonra Anzavur, kuvvetlerini arttırmaya devam etmiştir.
Anzavur’a karşı Balıkesir’deki askerî kuvvetlerden sonra Bursa bölgesinden 174. Alay Kumandanı Yarbay Rahmi Bey de harekete geçmiştir. 15
Kasım’da Demirkapı ve Sultançayırı muharebelerinde Anzavur kuvvetleri
mağlup edildi ve takibe Salihli cephesinden gelen Çerkez Ethem Bey de
katıldı27. 22 Kasım’da ise Anzavur, Gönen’i ele geçirdiyse de 25 Kasım’da
burayı terk etmek zorunda kaldı. 26 Kasım’da Saraçlar köyünde Çerkez
Ethem’le yaptığı çatışmayı kaybetti. Anzavur, Gönen ve Manyas taraflarından topladığı kuvvetlerle Biga’daki Çerkezleri yanına alarak Biga’ya
saldırmayı ve Kara Hasan çetesini vurmayı düşünüyordu28. Fakat öncelikle
23

A. Sofuoğlu, a.g.e., s. 215.
Susurluk. Bugün Balıkesir’in ilçesi. Bkz. Nuri Akbayar, Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, İstanbul 2001, s. 56.
25
HTVD, Mart 1955, sayı: 11, vesika no: 269; Dahiliye Nâzırı Mehmet Şerif Paşa,
Anzavur’un, Susığırlığa yaklaştığında mahpuslar ile asker firarilerini sevk eden üç jandarmanın silâhlarına el koyduğunu ve mahpuslara vererek refakatine aldığını ifade ederek,
Anzavur’un Susığırlığa girdiğinde yanında bulunanların sayısını otuz kişinin üzerinde diye
belirtmiştir, Bkz. BOA, DH.ŞFR, 104/153.
26
K. Su, a.g.e., s. 103.
27
İzmire Doğru, “Anzavur Ahmedin Ta’kîbi”, 23 Teşrîn-i sânî 1919.
28
Ö. Mert, a.g.e., s. 877-879.
24
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Biga’daki Kara Hasan çetesini kendi tarafına çekmek için temas kurmaya
çalıştı. 25 Kasım 1919’da Anzavur, Kara Hasan’a gönderdiği mektuba,
“Kara Hasan oğlumuza, vefâ şiâr oğlum, selâm eder gözlerinden öperim”
diye başlıyor, müslümanların Kuvve-i Muhammediyye’den başka kuvvetlere lanet ettiğini ve padişahımızın hilâfeti başına toplandığını ifade ediyordu. Anzavur yine, İttihatçıların memleketi on senede ne hale getirdiğini
az aklı olanların bile anladığını ifade edip, Fırka-i Muhammediyye’den
başka bir kuvvet etrafında toplanmanın caiz olmadığını belirtiyordu. Ayrıca, 700’den fazla askerin kuvâ-yı milliyenin elinden alınarak evlerine gönderildiği açıklanıyor ve Kara Hasan’a böyle davranması tavsiye ediliyordu
(Yedi yüzü mütecâviz asker de ellerinden alıp memleketlerine gönderilmiştir. Oralarda bu mel’ûnların cebren topladıkları ma’sûm askercikleri toplayarak memleketlerine gönderiniz). Anzavur, hilâfet makamına
müslümanların bu yolda ittifak ettiklerine dair telgraf gönderilmesini isteyip, İzmit Mutasarrıf-ı sâbıkı Muhammedî Fırka Kumandanı Ahmet
Anzavur imzasıyla mektubu bitirmiştir29. Teşebbüslere rağmen Kara Hasan’ı elde etme çabaları sonuçsuz kalmıştır.
Güney Marmara’daki bu hadiselere dış güçler kayıtsız kalmamış ve ilgilenmişlerdir. İstanbul’da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Robeck,
İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderdiği 2 Aralık 1919 tarihli
raporda eski bir Jandarma olan İzmit eski valisi olarak bilinen Anzavur’un
etrafına çok sayıda kimsenin toplandığını bildiriyordu30. Mesele, basında
da geniş yer tutmuş ve çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bazı gazeteler
Anzavur’un davranışını harekât-ı milliyenin bir İttihatçı hareketi olduğuna
inandığı için eski düşmanlıklarının canlandığını belirtirken31, Damat Ferit
Paşa hükümetlerine yakın bir yayın politikası yapan Alemdar gazetesi,
Anzavur olayının zamanla anlaşılacağını ifade etmiş32, bir süre sonra da
millî hareketin halka karşı yaptığı muameleden dolayı bu hadisenin çıktı29

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Nezâreti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Asayiş Kalemi Belgeleri (DH.EUM.AYŞ), 29/45, lef 2.
30
Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Nisan 1919-Mart 1920, I,
Ankara 1973, s. 258.
31
İfhâm, “Anzavur Ahmet Bey Hâdisesi”, 27 Teşrîn-i sânî 1919.
32
“…Ahmet Bey fenâ adam mı imiş?, Ahmet Bey iyi adam mı imiş? Bu iki sualin hiçbirine cevâb verilemez. Bunu ancak zaman veyâhûd tarih muhâkeme edebilir…Anzavur
Ahmet Bey’in maksadının ne olduğunu da pek bilemiyoruz. Neden dolayı kuvâ-yı milliye
aleyhine hareket etmiş? Demek ortada anlaşılamayan nukat var”., .Alemdâr, “Anzavur
Ahmet Bey”, 4 Kânûn-ı evvel 1919.
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ğını vurgulamıştır. Yani Alemdar gazetesine göre, bu olayların gerçekleşmesindeki suçlu kuvâ-yı milliye hareketiydi33.
Güney Marmara bölgesinde etkili olan ve gelişen Anzavur hareketi
hakkında İngiliz askerî istihbârât raporuna göre söz konusu şahıs Anadolu
hareketine karşıydı ve hiç şüphe yok ki Hürriyet ve İtilâf Fırkası tarafından
desteklenmekteydi. Şu anda hükümette görev yapan yetkililer Ahmet
Anzavur’a karşıydı ( Ali Rıza Paşa hükümeti kastediliyor ) ve bu yaklaşımda Mustafa Kemal’in etkisi büyüktü34.
Millî kuvvetlerin takibinden sürekli kaçan Anzavur’un 6 Aralık’ta Gönen’in Sızı köyü civarında olduğu tespit edildi. Bu fırsatın kaçırılmaması
için Gönen’deki Nizamiye kuvvetleriyle kuvâ-yı milliye sevk edilmiş, bir
taraftan da Biga’dan eski çetecilerden Hacı ve Kara Hasan kumandasında
80 kişilik kuvvet harekete geçmişti. Bununla beraber Biga’dan gelen Kara
Hasan kumandasındaki kuvvet, Anzavur aleyhine hareket edeceği yerde
bazı eski hadiselerin intikamını almak peşine düşmüş ve Çerkez köylerine
giderek yağmaya başlamış, böylece kısa sürede mesele Gönen havalisinde
Türklük-Çerkezlik çatışmasına dönüşmüştü. Dahiliye Nâzırı Mehmet Şerif
Paşa, Karesi Mutasarrıflığına gönderdiği telgrafta, Anzavur’a yapılacak
baskını başarısızlığa uğratan bu durum karşısında olayların yatışması için
nasihat edilmesini ve Kara Hasan kuvvetlerinin dağıtılmasını istemiştir35.
Osmanlı hükümeti, olayların büyümemesi için bölgedeki halka nasihat
amacıyla Aralık ayı başında önce Çerkez asıllı eski İstanbul Muhafızı Ahmet Fevzi Paşa’yı sonra da yine Çerkez asıllı Hurşit Paşa’yı müfettiş olarak görevlendirdi36.
Askerî kuvvetlerin sıkı takibinden kurtulamayan Anzavur, 1 Ocak
1920’de Kaymakam Rahmi Bey kuvvetlerine yenilmiş37, önce Kapıdağı
33

Alemdâr, “Anzavur Bey Mes’elesi”, 7 Kânûn-ı evvel 1919.
B. Şimşir, a.g.e., I, 285-286.
35
“…Hacı ve Kara Hasan çetesi gibi gayr-i mes’ûl kuvvetlerin derhâl dağıtılması ve
hükûmetin kudret ve bî-taraflığını bütün halka ihsâs edecek sûrette hareket olunması zımnında Harbiye Nezâreti’nden Kumandanlığa evâmir-i lâzıme verilmiştir”, BOA, DH.ŞFR.,
105/110.
36
Ö. Mert, a.g.m., s. 885.
37
Anzavur isyânlarıyla ilgili dönemin basınındaki bakış açılarını ortaya koyan ayrıntılı
bir çalışma için Bkz. Vahdet Keleşyılmaz, “Dönemin Türk Basınında Anzavur Olayı”,
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Kasım 1999, c. XV, sayı: 45.
34
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yarımadasına ve oradan İstanbul’a kaçmıştır. Böylece, Anzavur’un Güney
Marmara bölgesini etkileyen birinci isyanının bu tarihte sona erdiği söylenebilir38.
Köprülülü Hamdi Bey’in Biga’ya Gelişi ve Faaliyetleri:
Biga Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bölgede etkinliğini ve otoritesini
arttırmak için cephane, para ve askerî destek gerekliydi. Cemiyet Reisi
Müftü Hamdi Efendi, durumu Balıkesir’deki Miralây Kâzım Bey’e bildirdi. Köprülülü Hamdi Bey’in yöneticilik bilgisinden ve tecrübesinden yararlanılması düşünüldü. Bunun üzerine Edremit eski Kaymakamı
Köprülülü Hamdi Bey, 1920 yılı Ocak ayı ortasında yanındaki kuvvetlerle
Biga’ya hareket etti. Hamdi Bey, Bandırma’ya uğrayarak burada bir otel
işleten yakın arkadaşı Kâni Bey’i yanına alarak Biga’ya geldi39. Bir süre
sonra Anzavur takibinden beri Salihli cephesine dönmeyen Dramalı Rıza
Bey ve 40 adamı da Balıkesir’deki 61. Fırka Kumandanı Miralây Kâzım
Bey tarafından Biga’da Hamdi Bey’e yardımcı olmaları için görevlendirildiler40.
Hamdi Bey, Kaymakam ve kasabanın ileri gelenleriyle yaptığı toplantıda şu hususları gündeme getirdi;
1- Yunanlılar bütün memleketi işgale hazırlanıyor.
2- Memleket taksim edilecektir. Bunu önlemenin tek çaresi milletin el
ele verip bir ordu kurmasıdır.
Ayrıca Hamdi Bey, ilk işin Yunanlıların topraklarımızdan çıkarılması
olduğunu, ordunun başına Mustafa Kemal Paşa’nın geçeceğini, Paşanın
bütün imkânlarla desteklenmesi gerektiğini belirtip, teşkilât kuracağını ve
destek beklediğini ifade etti. Hamdi Bey, kasabada kontrolü ele aldıktan
sonra ilk icrââtı silâh toplattırılması oldu. Başlangıçta Kara Hasan çetesinin silâhlarını bırakması için zor kullanılmadı. Hatta vatanın kurtulması
için beraber çalışmanın önemi vurgulanarak bir anlamda yardım istendi.
Başına buyruk davranmaya alışan Kara Hasan işbirliğine yanaşmadığı gibi
kır bekçiliği adı altında köylüleri soymaya devam ediyordu. Bu meselenin
38

Ö. Mert, a.g.e., s. 882-883.
K. Su, a.g.e., s. 124-125.
40
H. Öztürk, a.g.e., s. 100.
39
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kendi kendine çözülmeyeceğini fark eden Hamdi Bey, bölgenin en büyük
çetesi olan Kara Hasan çetesine başarılı bir baskın yaptı ve Kara Hasan41
başta olmak üzere çete elemanlarının büyük bölümü hapishaneye gönderildi42.
Hamdi Bey’in önemli bir başka faaliyeti Gelibolu’daki Akbaş cephaneliğinin43 basılması ve binlerce silâhın Anadolu’ya kaçırılmasıydı. 26/27
Ocak 1920 gecesi Gelibolu yarımadasında Fransızların koruduğu Akbaş
cephaneliğinin basılması ve başarılı bir operasyonla boşaltılması çok
önemli bir gelişmeydi. Cephane ve silâhlar motorla Anadolu yakasındaki
Umurbey’e getirilmiş ve buradan da Yenice köyüne44 nakledilmiştir. Akbaş cephaneliği baskınındaki başarı nedeniyle Temsil Heyeti namına Mustafa Kemal Paşa, Balıkesir’deki 61. Fırka Kumandanı Miralây Kâzım
Bey’e, bir telgraf göndererek onun aracılığıyla Köprülülü Hamdi Bey’i
tebrik etmiştir45.
Şubat ayı başında Hamdi Bey, Soma-Akhisar cephesine göndermek
üzere asker toplama kararı aldı. Biga ve yöresinde üç sınıfın silâh altına
çağrılmasına karar verildi. Toplanacak askerler Biga dışında askerlik şubesi emrinde bulunan depoda barındırılacak, kısa bir eğitimden sonra cepheye gönderilecekti. Aslında yapılmak istenilen iş birçok sorun barındırıyor41

“Kara Hasan, Biga Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Müftü Ahmet Hamdi Efendi’ye
büyük saygı duyuyordu. Şayet Kara Hasan o sıralarda idare edilebilseydi, büyük faydalar
sağlanabilirdi. Çünkü kendisi karakteri itibariyle mert ve fenalığa meyyal olmayan bir
kimseydi”, Bkz. Z. Güven, a.g.e., s. 28-29.; “Cesur ve hatta iyi bir insan olmakla beraber
cahildi”, Bkz. K. Su, a.g.e., s. 129.; “Kara Hasan ve maiyeti hiçbir zaman ne Halifeci, ne
Anzavurcu, ne de vatan haini idiler. Yalnız çok cahildiler ve cehaletlerinin kurbanı oldular”, Bkz. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücâdele, Ankara 1998, II, 362.;
“Kara Hasan adam öldürmez, fakir halka dokunmaz, daha ziyade zenginlerden para sızdırarak yaşardı. Halk bu yüzden kendisini severdi”, Uluğ İğdemir, Biga Ayaklanması ve
Anzavur Olayları, Ankara 1989, s. 72.
42
Z. Güven, a.g.e., s. 29-33.
43
Hamdi Bey, Balıkesir’den Biga’ya gelirken Akbaş cephaneliğini basmayı planlamıştı, Bkz. Kâzım Özalp, Millî Mücâdele 1919-1922, Ankara 1971, I, 89.
44
1936 yılında Çanakkale’ye bağlı ilçe olmuştur. Bkz. Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Ankara 2006, s. 538.
45
Balıkesir’de Fırka 61 Kumandanı Kâzım Beyefendiye, Köprülülü Hamdi Bey’in
fedakârane ve cesurâne hareketle elde eylediği şâyân-ı gıbta muvaffakiyyetten mütehassıl
teşekkürâtımızın mûmâileyhe tebliğine delâlet buyurulmasını ricâ eder, böyle azîm bir
muvaffakiyyete sâik olan zât-ı birâderlerini tebrîke şitâb eyleriz. Hey’et-i Temsiliyye Nâmına Mustafa Kemâl., Bkz. Gazi Mustafa Kemal (Atatürk), Nutuk-Söylev, Ankara 1989,
III, 1778.
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du. Bir kere asker toplama işi devlete ait bir hak ve hükümet işiydi. Bu işi
devlet adına kuvâ-yı milliye yapacağı için karşı olanlar çıkacaktı. Böyle
durumlarda derhal propaganda devreye giriyor, padişah ve devlete asilik
yapıldığı vurgulanıyordu. Ayrıca, silâh altına alınanların giydirilmesi, beslenmesi gibi ihtiyaçları sağlamak için önemli miktarda para gerekiyordu.
Bunun için halktan ve köylülerden para toplanmasına karar verildi. Biga ve
köylerinden 120.000 lira dolayında para alınması düşünülüyordu. Toplanması düşünülen para köylerin nüfusuna ve zenginliğine göre yardım adı
altında ise de aslında bir çeşit vergiydi46. İstenilen miktar o tarihte halkın
ve köylünün veremeyeceği nisbetteydi. Hamdi Bey’in emirleri ve kararları
kesindi ve köy muhtarlarına yapılan tebligatta paraların bir haftaya kadar
verilmemesi halinde köyün yakılacağı açıklanmıştı47. Böylece, Biga bölgesinde bir gerginlik yaşandığı sırada Anzavur tekrar İstanbul’dan BigaGönen bölgesine gelmişti ve ortaya çıkmak için fırsat bekliyordu.
Anzavur’un İkinci İsyânı (Birinci Biga Baskını):
Anzavur, tekrar köylerde kuvâ-yı milliye aleyhine propagandaya başlamıştı ve kendisini padişahın gönderdiğini söyleyerek dolaşmaktaydı.
Hamdi Bey de Anzavur’un tekrar başta Çerkez köyleri olmak üzere Biga,
Gönen, Manyas bölgesinde fesat tohumları ekmeye çalıştığını haber almış
ve kuvâ-yı milliye yanlısı Çerkezlerden Bigalı Sefer Bey, Hacıköylü Tahir
Bey ve Dimetokalı İsmail Hakkı Beyleri, köylere nasihat heyeti olarak
göndermişti. Bu Çerkez Beylerinin kuvâ-yı milliye lehinde telkinleri
Anzavur’u çok kızdırmıştı. Aynı günlerde Kara Hasan çetesinin ele geçmeyen adamları ve bazı köylüler Gönen köylerinde saklanan Anzavur’u
bularak fikir sormaları üzerine Anzavur göğsünden bir ferman çıkararak,
“silâha sarılın, kuvâ-yı milliyeye karşı gelin, hem padişah hem İngilizlerden her türlü yardımı görürsünüz, ben de önünüze düşerim” açıklamasını
yaptı. Anzavur’un Biga baskınının nedenleri arasında; halkın asırlardan
beri Padişaha ve Halifeye adeta bir din gibi bağlı bulunmaları ve başta
İstanbul ve Çanakkale gibi Biga’ya yakın yerlerin düşman işgali altında
olması, ayrıca Hamdi Bey’in kesin bir emirle kuvâ-yı milliye namına halktan veremeyecekleri kadar para istemesi sayılabilir. Anzavur, bu durumu
propaganda malzemesi olarak kullanmakta hiç gecikmedi. Birinci Biga
46
47

K. Su, a.g.e., s. 185.
Z. Güven, a.g.e., s. 41.
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baskını olarak bilinen Anzavur’un ikinci isyânı 16 Şubat 1920 Pazartesi
günü gerçekleşti. Pazartesi Biga’nın Pazarı olduğu için özellikle seçilmişti.
Binlerce köylünün eşyaları ve arabalarıyla kontrolsüz şekilde kasabaya
girip çıktığı esnada, Anzavur’un adamlarından bir kısmının kasabaya girmesi, içerden ve dışarıdan baskın olması planlandı48.
16 Şubat 1920 sabahı Biga’ya 1 kilometre mesafede silâh altına alınan
askerlerin talim gördüğü debboyların bulunduğu yerden çok sayıda silâh
sesi duyuldu. Hamdi Bey, yanına arkadaşı Kâni Bey’i ve birkaç kişiyi daha
alarak buraya geldiğinde Savaştepe ve Kaldırımbaşı istikametinden
Anzavur’un topladığı silâhlı bir kalabalığın Biga’yı basmak üzere yaklaşmakta olduğunu gördü. Silâh atarak gelen kalabalığa karşı ateş emri verildi
fakat bu pek işe yaramadı. Zira Debboylardaki askerlerin büyük çoğunluğu
Bigalıydı. Yani karşıda ateş edecekleri kişiler arasında akraba ve arkadaşlarının olma ihtimali yüksekti. Dramalı Rıza Bey, bir süre önce Yenice’ye
götürülmüş olan Akbaş cephaneliğini korumak üzere adamlarıyla gitmişti49. Hamdi Bey’in yanındaki otuz kişilik Edremitli Boşnaklar da gitmiş ve
yeni bir kuvvet gelmemişti50. Yani Hamdi Bey, çok az bir kuvvetle kalmış
ve bir bakıma gafil avlanmıştı. Hamdi Bey, olayı çabuk fark etti ve mücâdeleyi kaybettiğini anladı. Hamdi Bey, arkadaşı Kâni Bey’e hapishaneye
gidip Kara Hasan ve çetesini ortadan kaldırmasını söyleyip bir süre daha
Debboylar bölgesinde kaldı51. Daha sonra burada tutunmanın mümkün
olmadığını görünce birkaç arkadaşıyla Biga’nın yüksek bir tepesi olan
Balıklıkaya’ya geldi. Gündüz hareket etmenin tehlikeli olduğunu düşündüğünden gece Biga bölgesinden uzaklaşmayı planladı. Hamdi Bey’in
amacı Akbaş cephaneliğinin gönderildiği Yenice köyüne ulaşmak ve bu
silâhların Anzavur’un eline geçmesini önlemekti. Fakat yolda Anzavur
kuvvetlerine yakalandı ve şehit edildi52. Cesedi Biga’ya getirildi ve hükümet meydanında teşhir edilerek Anzavur taraftarlarınca hakarete maruz
48

Z. Güven, a.g.e., s. 43-45.
Osman Akandere-Ferudun Ata, Dramalı Rıza Bey ve Millî Mücâdeledeki Hizmetleri, İstanbul 2008, s. 114.
50
H. Öztürk, a.g.e., s. 163.
51
Sina Akşin değerlendirmesinde, Anzavur’un köylerdeki faaliyetleri bilindiği halde
Kara Hasan ile uğraşılmış olunmasını siyaseten önemli bir hata olarak görmekte ve gereksiz
bir şekilde Kara Hasancılar ile Anzavurcuların aynı cepheye itildiğini ifade etmektedir.,
Bkz. S. Akşin, a.g.e., II, 362.
52
“Akbaş kahramanı Hamdi Bey de, bu şühedâ meyanında idi”, Bkz. M. Kemal, a.g.e.,
I, 524.
49
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kaldı. Hadise, kuvâ-yı milliye karşıtı güçler açısından oldukça önemliydi.
Hamdi Bey’in teşhir edilen naaşını görmek için bir İngiliz subayı Biga’ya
geldi ve fotoğraflarını çekti53. Kâni Bey de hapishanede Kara Hasan çetesini ortadan kaldırmış ve saklandığı bir Rum evinde Anzavur taraftarlarıyla
çatıştıktan sonra intihar etmişti54. Hamdi Bey’in55 naaşına korkudan kimse
sahip çıkamadı ve beş gün sokak ortasında kaldı. Nihayet bazı vatanseverlerin durumu Bandırma’daki 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzettin Paşa’ya bildirmesiyle Paşa, Biga’ya geldi ve şehitlerin hükümet yakınındaki
cami avlusuna gömülmesini sağladı56. Biga’da kuvâ-yı milliye’nin yapılanmasında ve güçlenmesinde büyük emekleri olan Hamdi Bey ve Kâni
Bey’lerin57 hayatlarını kaybetmesi aynı zamanda Güney Marmara’daki
teşkilâtlanma için yeri doldurulmaz bir eksiklik olmuştur.

53

K. Özalp, a.g.e., I, 99.
1923 yılının sonlarında yapılan bir törenle Hamdi Bey ve Kâni Bey’in Belediye yakınlarında gömüldükleri kabristandaki mezârları açılmış ve kemikleri bir tabuta konarak ve
üzeri Türk bayrağıyla örtülü olarak Şehitler kabristanında bir başka mezâra nakledilmişlerdir. Bkz. Vakit, “Biga’da bir ihtifâl”, 10 Kânûn-ı evvel 1923. Bu iki kahramanın mezarları
yıllar içinde ihmâl edilmiş ve zamanla harap olmuştu. 1936 yılında mezârların yaptırılması
gündeme gelmiş ve teşebbüs edilmiştir. Bkz. Son Posta, “Bigada bir kahramanın mezârı”,
19 İkincikânûn 1936. Bununla birlikte bir süre daha bu teşebbüs gerçekleşmemiş ve nihayet
1941 yılında Biga’da Şehitlik’te iki yeni mezâr yapılarak Hamdi Bey ve Kâni Bey’in kemikleri törenle buraya nakledilmiştir. Bkz. Ulus, “Biga’da iki millî mücâdele kahramanları
için yapılan mezar ve tören”, 15 Eylül 1941, “Millî mücâdele günlerinde büyük yararlık ve
kahramanlık gösteren, kendi gibi ateşli ve yurtsever Türk evlâtlarının başına geçen,
Anzavur ve taraftarları tarafından fecî bir şekilde öldürülen Hamdi Beyle, arkadaşı Kâni
Beyi Balıkesir ve havalisi çok yakından tanır. İşte bu iki vatanperver Türk çocuğu Biga’da
meftûn bulunmaktadır. Hamdi Beyle, Kâni Beyin millî kuvvetlere kumanda ettikleri Biga’ya hâkim ve yakın bir sırtta bulunan mezarları zamanla harap bir hale gelmişti. Biga
Belediyesi her iki kahraman için aynı sırtta olan şehitlikte iki yeni mezâr yaptırmıştır. 30
Ağustos zafer bayramı günü Hamdi ve Kâni Beylerin kemikleri merasimle eski yerlerinden
alınarak yeni kabirlerine bırakılmıştır. Millî mücâdelenin iki aziz evlâdına gösterilen bu
kadirşinaslığı memnuniyet uyandırmıştır”.
55
“ Anzavur’un memlekete en büyük fenalığı, Gelibolu civarında Akbaş cephaneliğini
kendi adamlarıyla basarak bu cephaneliğin muhafızlığını yapan Fransızları da elde ederek
bütün silâh ve cephanesini Anadolu’ya kaçıran kahraman ve fedakâr Hamdi Bey ve arkadaşlarını pusuya düşürerek cümlesini şehit etmesidir”, Bkz. Hüsamettin Ertürk, İki Devrin
Perde Arkası, İstanbul 1957, s. 428.
56
K. Su, a.g.e., s. 203-204.
57
Bu vatanseverlerin adlarını Biga’da yaşatmak için Hamdi Bey’in adı Biga ilçe merkezinde bir mahalleye, Ticaret Meslek Lisesi’ne ve bir İlköğretim Okulu’na verilirken,
Kâni Bey’in adı da Biga’da bir sokağa verilmiş ve yine Biga’nın köylerinden birisinin adı
Kânibey olarak değiştirilmiştir, Bkz. Engin Gürsu, Biga, Biga 2001, s. 134.
54
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Biga’ya giren Anzavur taraftarları kuvâ-yı milliyeci avına çıktılar. Kasabadaki olaylarda öldürülen birçok masum oldu. Anzavur taraftarları o
kadar kontrolden çıktılar ki Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey
ve koğuşta hasta yatan üç jandarmayı da şehit ettiler. Bir süre sonra diğer
subaylardan Ali Rıza Efendi şehit edildi. Besim Efendi’yi ise bir Çerkez
son anda kurtardı58. Anzavur, baskından bir gün sonra 17 Şubat’ta yanındaki muhafızlarıyla Biga kasabasına girdi.
14. Kolordu Kumandanlığı, 18 Şubat 1920 tarihli bir yazıyla 20. Kolordu Kumandanlığı’nı bilgilendiriyordu. Buna göre, Biga kazasındaki
hükümete karşı hareket eden Kara Hasan çetesinin tutuklanması üzerine
kandırılmış olan 200’den fazla bir kalabalık Şubatın 16. günü kasabaya
hücum ederek hükümeti ve telgrafhaneyi işgal ve hapishanedeki tutukluların bir kısmını tahliye etmişti59. Bu sırada olaylarda Kara Hasan ve çetesinden bazı kişiler ölmüştü. Üç aydan beri gizlenen Anzavur 20-30 kadar
adamıyla ortaya çıkarak Biga’yı basan kuvvetlere katılmıştı60.
22 Şubat 1920’de Anzavur, bu defa Akbaş cephaneliğini ele geçirmek
için Yenice köyüne saldırmış, silâhları korumakla görevli Dramalı Rıza
Bey, Anzavur’un eline geçmemesi için cephaneliği havaya uçurmuştur61.
Biga hadisesi İstanbul basınında da yer bulmuştur. Mesele, Jandarma
Kumandanlığı’ndan alınan bilgilere dayanılarak hadise izah edilmiştir.
Buna göre, Kara Hasan ve arkadaşlarının hapishaneden alınması için bazı
çeteciler tarafından Biga’ya baskın yapılmıştı. Jandarma Kumandanı İsmail Hakkı Efendi kurtarılmak istenilen dört mahpusu öldürdükten sonra ken58

U. İğdemir, a.g.e., s. 12.13.
Bahsedilen tahliye Kara Hasan çetesinin dışındaki başka tutuklular için olmalıdır.
Tutuklu Kara Hasan çetesinden sadece bir kişi, Mehmet o da yaralı olarak kurtulmuştur. Bu
olaydan yaralı kurtulan Yeniçiftlikli Mehmet, daha sonra Anzavur’a cephe almış ve ortadan
kaldırılmasında rol oynamıştır, Bkz. Necdet Zeki Gezer-Kemal Gözler, Yeniçiftlik Beldesi,
Bursa 2003, s. 108-110.; Yeniçiftlikli Mehmet Efe, Yunan işgalinden sonra hem Yunan
kuvvetlerine hem de Anzavur’a karşı koyma cesareti göstermiştir., Bkz. A. Altıntaş, a.g.e.,
s. 198.
60
“…üç aydan beri ihtifâ da bulunan Ahmet Anzavur dahi yirmi otuz kadar avânesiyle
mütecâvizlere iltihâk etmiştir”, TİTE, K317G45B45001.
61
O. Akandere-F. Ata, a.g.e., s. 129. Dramalı Rıza Bey, cephaneliği havaya uçurduktan sonra büyük üzüntü yaşamış, bu önemli kaybın üzüntüsünü hafifletmek amacıyla ve
kuvâ-yı milliyeye başka bir hizmet olacağını düşündüğünden İstanbul’a Damat Ferit Paşa’yı vurmaya gitmiştir. Fakat tanınarak yakalanmış ve yargılanarak 12 Haziran 1920’de
idam edilmiştir. Bkz. O. Akandere-F. Ata, a.g.e., s. 192.
59
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disi de şehit olmuştu62. Ahmet Anzavur, 70 süvariyle çatışmaya katılmıştı.
Bu çatışmada Jandarma Kumandanı İsmail Hakkı Bey, Mülazım Besim
Bey ve Kuvâ-yı Milliye Kumandanı Hamdi Bey’lerin şehit düştükleri belirtilerek, Biga’ya saldıran adamların içinde Şah İsmail gibi bir şakinin
bulunduğu göz önüne alınırsa bu olayın memleket için yapıldığını söylemenin mümkün olmadığı vurgulanıyordu63.
Biga olayını tahkik etmek üzere Konya eski valisi Samih Rifat Bey
başkanlığında dört kişilik bir heyet bölgeye gönderildi. Dahiliye Nâzırı
Hazım Bey yaptığı açıklamada, meselenin tamamen bertaraf edildiğini ve
sükunetin sağlandığını ifade ederken, Jandarma Kumandanı Kemal Paşa
toplam ölü ve yaralı sayısını 12 olarak vermiştir64. Bir süre sonra Biga
heyetinin hazırladığı raporun ayrıntıları belli olmuştur. Heyetin verdiği
bilgiye göre, Biga’da hiçbir karışıklık kalmamıştı. Anzavur ise şu anda
Biga civarında saklanmaktaydı. Anzavur, halkı kandırmış, Cemiyet-i
Muhammediyye namına hareket ettiğini belirterek, dini maksadına alet
etmişti65. Hürriyet ve İtilâf Fırkasına yakın yayın politikası yapan ve kuvâyı milliye’ye soğuk bakan basın ise olayların sebebi olarak kuvâ-yı
milliyenin halktan zorla vergi ve asker toplamasını gösteriyordu66. Biga
mebusu Yahya Sezai Bey’in olayla ilgili meclis’te bir takrir vermesi daha
sonra Dahiliye Nâzırıyla görüşüp, konuyla ilgili tatmin olması ve takririni

62
Yapılan resmî açıklamayla olaylara şahit olanların anıları çelişmektedir. İsmail Hakkı Bey, mahpusların öldürülmesinde rol almamış ve çatışmalara katılmamıştır. Biga’yı
basan Anzavur taraftarlarınca şehit edilmiştir. Bkz. Z. Güven, a.g.e., s. 47.
63
İkdâm, “Biga hâdise-i müessifesi”, 25 Şubat 1920, “Biga hâdisesi hakkında Jandarma Kumandanlığı’ndan bize âtîdeki ma’lûmât veriliyor: Kara Hasan ve avânesinin Biga
hapishanesinden alınması için Biga kazâlı Gavur İmam, Şaban, Faris, Kürt Mehmet, ve Şah
İsmail tarafından Biga’ya hücûm edilmiştir. Bunun üzerine oradaki kuvvetimiz şehri müdâfaaya başlamışlar ve fakat mikdârı az olduğundan çekilmeğe mecbûr olmuştur. Müsâdeme
netîcesinde tahmîn olunduğuna nazaran tarafeyn arasında epey maktûl ve mecrûh vardır.
Biga Jandarma Kumandanı İsmail Hakkı Efendi tahlîs edilmek istenilen dört mahbûsu
öldürdükten sonra kendisi de şehîd olmuştur. Bunun üzerine Ahmet Anzavur etrafında 70
süvâri ile gelmiş ve müsâdemeye iştirâk eylemiştir… Bu müsâdemede Biga Jandarma
Kumandanı Yüzbaşı İsmail Hakkı, Mülazım Besim ve Kuvâ-yı milliye Kumandanı Hamdi
Bey’ler maktûl düşmüşlerdir. Bu hareketin zikr ettiğim meseleden vuku’ geldiği tahmîn
olunuyor. Bu adamların içinde Şâh İsmail gibi ma’rûf bir şakî her halde memleket nâmına
hareket edemez. Hatta Balıkesir civârında bile sükûnet iâde olunmuştur”.
64
Tasvîr-i Efkâr, “Biga’da sükûnet”, 25 Şubat 1920.
65
Tasvîr-i Efkâr, “Biga hâdisesi”, 26 Şubat 1920.
66
Peyâm-ı Sabah, “Biga hâdisesi”, 26 Şubat 1920.
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çekmesi basında yer aldı67. Biga heyetinin Dahiliye Nezâreti’ne rapor vermesinden sonra heyetten Samih Rifat Bey, Ali Rıza Paşa ve Fahrettin Bey
müştereken gazetelere bir beyanat verdi. Beyanatta sorulan sorular ve cevaplar özet olarak şu şekildeydi68;
- Vak’anın hudûsuna sebeb nedir? Ve nasıl olmuştur?
- Esbâbı gayet muhteliftir. Şimdi bir iki kelime ile îzâh olunamaz. Yalnız şu kadar söyleyelim ki vukuât pek basittir ve tamamıyla bertaraf olmuştur.
- Para ve asker toplanması sebeb olarak gösterilebilir mi?
- Muhtelif esbâb arasında para asker toplanmak mes’elesi de vesîle ittihâz edilmiş olabilir. Fakat hiçbir kimseden para alınmış olduğu sâbit
olmamıştır.
- Bu vak’a kuvâ-yı milliye aleyhine midir?
- Ahmet Anzavur’un iştirâk ettiği hareket tabîî kuvâ-yı milliyenin aleyhinedir.
- Bu bâbda ahâlînin efkâr ve hissiyâtı ne merkezdedir?
- Halk bi-t-tab’ bu bâbda bir mes’elenin zuhûrundan dolayı pek müteessiftir ve Ahmet Anzavur’un oraya uğratılmaması için lâzım gelen
tedâbîrin ittihâzını ârzû ediyorlar.
- Ahmet Anzavur’un vaz’iyyeti bir daha fa’âliyyete geçmesine müsâid
midir? Kuvveti ne kadardır?
- Tahkikatımız hâdisenin zuhûruna âid olub Ahmet Anzavur’un bir daha fa’âliyyette bulunup bulunmayacağını bilmiyoruz. Şimdi elinde on beşyirmi kişi vardır.
Henüz olay sıcaklığını muhafaza ederken konuya farklı yaklaşan ve
kuvâ-yı milliyecileri dikkatli davranmamış olmakla itham eden yazılar da
çıktı. Vakit gazetesinde Ahmet Emin Bey başyazısında, Anzavur’un tahriklerde bulunduğu bir zamanda halktan tahammülünün üzerinde para is67

İkdâm, “Biga hâdisesi”, 26 Şubat 1920.
İkdâm, “Biga müsâdemesi hakkında”, 27 Şubat 1920; Vakit, “Biga hâdisesi”, 27
Şubat 1920.
68
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tenmesini, sert davranılmasını yanlış bir adım olarak ifade etti69. Bu arada
basında çıkan bazı haberlerde Anzavur olayının tam olarak tespit edilemediği görülmüştür. Kamuoyuna kesin ve sağlıklı bilgi verilememesi hadiseyi
bilenler tarafından eleştirilmiştir. Nitekim, Şubat 1920’de Biga’da öğretmen olarak bulunan ve olaylara şahit olmuş Uluğ İğdemir anılarında basındaki Biga haberlerine karşı şu şekilde sert tepki göstermiştir70:
“Akşama kadar şurada burada gezdim. Posta geldi. Gazeteleri okuduk. Bura vukuatından bahsediyorlar. Fakat ne kadar acayip. Hakikatten
bir zerre bile yok. Eğer gazeteler her hadiseyi böyle yazarlarsa, onlara
yalan kağıdı demekten başka bir şey söylememeli. Vukuatı hiçbirisi hakkıyla yazamamış. Gerçi Anzavur’un aleyhinde yazıyorlar ama, bu kadarı
yetişir mi”
Anzavur’un Biga baskını tüm yurtta etki uyandırmıştır. 28 Şubat
1920’de Mustafa Kemal Paşa imzasıyla Temsil Heyeti açıklama yapmıştır.
Açıklama şöyleydi71;
“İngiliz teşvîk ve parasıyla Anzavur ve hempalarının Biga’da kuvâ-yı
milliye teşkilât ve icrâsına mânî olmak için saldırı yapılmış ve kuvâ-yı
milliye komutanı ve mahallî Jandarma komutanı şehîd olmuştur”.
Yine, Temsil Heyeti’nden askerî birliklere hadiseyle ilgili yazı gönderilmiştir. 20. Kolordu Kumandanlığı’nın 12. Kolordu Kumandanlığı’nı
bilgilendirdiği bu yazıya göre, Biga hadisesinde Cemiyet-i
Ahmediyye’nin72 etkisinden bahsediliyordu. Teşkilât için gerekli paranın
69

Vakit, “Biga hâdisesi”, 29 Şubat 1920, “…Böyle olmakla beraber müşkil mesâil
karşısında bulunduğumuzu da inkâr etmek abestir. Böyle bir vaz’iyyette hâdise zuhûruna
meydân vermemek ve entrika çevirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmemek lâzımdır.
Maatteessüf Biga hâdisesinde harekât-ı milliyeye bazı kimseler de bir hisse-i mes’uliyyet
tevcîh etmektedir. Anzavur ve adamlarının tahrîklerde bulundukları ve bunun için vesîle
aradıkları bir yerde teyakkuz ve ihtiyât göstermemişler ve halktan tahammüllerinin fevkinde paralar istemek, halka dürüştâne muâmelelerde bulunmak gibi hatalar irtikâb etmişlerdir.
Vatana pek ciddî hizmetlerde bulunabilenler, bu hizmetlerin diğer hataları örtebileceğini
iddiâ edemezler. Vatana hizmet inkısâm kabul edebilir bir şey değildir. Vatanın muhâtaralı
bir dakikasında cidden hizmet etmek ârzû ve iddiâsında hem dar şahsî emel ve ihtirâslardan
tamamiyle tecrîd-i nefs eylemeleri, hem halkın idâresinde tedbîr ve kiyâset göstermeleri
lâzımdır”.
70
U. İğdemir, a.g.e., s. 24.
71
TİTE, K20G34B34001.
72
Bu cemiyet ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için Bkz. Özcan Mert, “Anzavur’un İkinci
Ayaklanmasında Cemiyet-i Ahmediye”, Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı, 15, İstanbul 1997.
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şimdilik Biga için doğrudan doğruya Şah İsmail’e verildiği ve bu miktarın
yedi torba içinde 5.000 İngiliz altını olduğu açıklanıyordu. Ayrıca, İstanbul’da da Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na, Said Molla’ya ve Pehlivan Kadri’ye
İngilizlerin teşkilât için külliyetli para verdikleri ve Anzavur’a Biga havalisinde yine İngilizlerin silâh yardımında bulundukları bildiriliyordu73. 29
Şubat 1920 tarihli bir başka yazı ise, Biga’da bulunan Anzavur’un İstanbul’dan özel misafirleri olduğunu göstermektedir. Karabiga Liman Riyâseti’nden Bahriye Nezâreti’ne gönderilen telgrafa göre, Dersaadet İtilâf Mümessillerinden Amerikalı Binbaşı Mister John Jacob, 53 numaralı İngiliz
torpido muhribiyle öğleden evvel saat sekizde Karabiga limanına gelip
gayri resmi olarak Anzavur’la görüşmek üzere Biga’ya gitmiş ve
Karabiga’ya tekrar dönerek saat altı’da hareket etmişti74. 1 Mart 1920’de
Bahriye Nezâreti bu ziyareti ayrıca Sadârete bildirdi75.
Anzavur, bir taraftan da Biga’ya harekât düzenlenebileceğini tahmin
ettiğinden burada Kürt Mehmet Çavuşu bırakarak, kendisi daha güvenli
olduğunu düşündüğünden Bakacak ve Cihadiye köylerine çekildi. Biga’daki asayişsizliği gidermek için Çanakkale Jandarma Tabur Kumandanı
Ali Rıza Bey, Çanakkale’den üç bölükle hareket ederek Biga’ya girmiş,
fakat durumu güvenli bulmadığından Karabiga’ya çekilmişti. Ali Rıza
Bey, Karabiga’da iken Miralây Kâzım Bey’den bir telgraf aldı. Buna göre,
Süvari Komutanı Hafız Bey, Biga’ya girmişti. Kendisi de Hafız Bey’le
birleşmek üzere Biga’ya hareket etti ve kasabada kontrolü sağladılar.
Anzavur hadisesinin mahiyeti hakkında Mart ayı başından itibaren daha açık ifadelerle değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Erzurum valisinin 2 Mart 1920 tarihli yazısında Anzavur çetesinin İngiliz siyaset ve
parasıyla oluşturulduğu ifade edilerek, bu siyasete dinimizin de alet edilmeye çalışıldığı belirtiliyordu. Yine merkezi İstanbul’da bulunan bazı vatan hainlerinden oluşan ve parası İngilizlerce karşılanan “Cemiyet-i
Ahmediyye” adlı bir fesat cemiyetinin teşkiline teşebbüs edildiği açıklanı73

HTVD, Aralık 1956, sayı: 18, vesika no: 452.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sadâret Evrâkı Evrâk Kalemi Belgeleri
(A.VRK), Dosya no: 845, Gömlek no: 71, lef 1; Uluğ İğdemir anılarında gelen Amerikalının sivil şapkalı olduğunu ifade etmektedir, Bkz. U. İğdemir, a.g.e., s. 27, “Bugün bir İngiliz gelecekmiş dediler. Kim bilir ne için?... Öğleyin birisi geldi. Sivil bir şapkalı. Galiba
Amerikalı imiş”.
75
BOA, A.VRK, 845/71, lef 2.
74
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yordu76. 4 Mart’ta Mustafa Kemal Paşa, Sivas Valisi Reşit Bey’e bir telgraf
gönderdi. Bu telgrafta olaylar özetle şöyle değerlendiriliyordu77:
“Ahmet Anzavur ve hempalarının bu seferde Karabiga’da zulmettikleri
öğrenilmiştir. Îka’ ettikleri şûriş ve ihtilâlin dinimiz ve vatanımız aleyhinde
olduğu tamamen bellidir. Anzavur’un kendi ismiyle teşkîl ettiği Cemiyet-i
Ahmediyye’nin maksad ve gayesi Yunan mezâlimi ve fecâyine karşı duran
kuvâ-yı milliyeyi arkadan vurmaktır. Düşmanın harekât ve istîlâsını kolaylaştırmak, memleketimizin son ümîdi olan teşkîlât-ı milliyeyi dağıtmaktır.
Bu din ve vatan düşmanlarının kendilerini bekleyen âkıbete dûçâr olacaklarına şüphemiz yoktur”.
Yine 4 Mart 1920’de İstanbul’dan Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilen
bir istihbârât raporunda önemli açıklamalar vardı. Çift hilâlli bu raporda
İstanbul’daki muhtemel gelişmeler şöyle açıklanıyordu78:
“1-İstanbul’da teşekkül eden bir cemiyet-i fesâdiyye İngilizlerle müttehiden hükûmetin ıskatı ile Ferit Paşa ve emsâlinden bir hükûmet te’sîsi
2-Kuvâ-yı milliyenin ilgası
3-İstanbul’da bir şûrâ-yı hilâfet teşkîli
4-Anzavur’un harekâtıyla berâber İngilizlerin hükûmeti tazyîk ettikleri
ve zâten Anzavur hâdisesinin bu amaca hizmet ettiği”
Bu arada, Anzavur’un takibiyle ilgili gelen bilgiler Anzavur’un Biga
bölgesinden ayrıldığı ve Gönen’in kuzeybatısındaki Sarıköy civarına geldiği şeklindeydi79.
Balıkesir’de yayınlanan ve kuvâ-yı milliyeyi destekleyen İzmire Doğru
gazetesindeki bir haberde, Cemiyet-i Ahmediyye isminde bir oluşumun
ortaya çıkmasının altında yatan nedenler izah edilmekteydi. Buna göre,
kuvâ-yı milliyeyi yok etmek için Hürriyet ve İtilâf Fırkası, Nigehban ve
Kızıl Hançerciler cemiyetleri ittifak ederek bir Cemiyet-i Ahmediyye teşkil etmişlerdi. Bu cemiyet, Biga’daki olayla harekete geçmişti. Bundan
sonraki hedefleriyse olayları Gönen’e ardından Bursa, Adapazarı havalisi76

TİTE, K333G19B19-1001.
TİTE, K20G37B37001, Bkz. EK 2.
78
TİTE, K19G32B32001.
79
TİTE, K19G34B34001.
77
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ne yaymaktı. Bundan sonra ise İngilizlere bir muhtıra verilerek, Damat
Ferit Paşa veya Kiraz Hamdi Paşa’nın riyasetinde yeni bir kabinenin oluşturulması hedeflenmekteydi80.
Anzavur’un İkinci Biga Baskını:
Biga’da işlerin düzeldiği ve Anzavur hadisesinin bittiği umulurken,
hatta bazı askerî makamların yaptıkları açıklamalarda Anzavur çetesinin
dağıldığı ve Biga’da tam sükûnet sağlandığı vurgulanıyordu81 ki Anzavur,
12 Mart’ta Biga’ya gireceğini bildirdi82. Anzavur’un baskın hazırlıklarına
karşı 13 Mart’ta Gönen’de toplanmış olan takip kuvvetlerinden 100 kadar
süvari Biga’ya hareket etti83. Biga’da ise Anzavur kuvvetleri ilk baskında
olduğu gibi kasabanın batı bölgesinden Çavuşköy istikametinden saldırılara başladılar. Bir süre sonra kasabanın birçok yerinden hücumlar gerçekleşti. Ali Rıza Bey ve Hafız Bey kuvvetleri kasabanın yüksek bölgesi
Balıklıkaya’da durumları her geçen saat zorlaşarak savunma yapmaktaydılar. Ayrıca, Gönen bölgesinden yardıma gelmesi gereken askerî kuvvetin
halen gelmemesi sıkıntı yaratmıştı. Kasabaya her taraftan Anzavur kuvvetleri girmeye başlarken, cephanenin bitmesi üzerine, büyük bir hayal kırıklığıyla Biga’daki askerî kuvvetler çekilmeye başladı. Tam bu esnada, Gönen’den beklenen kuvvet gelmiş ve Biga dışında mevzi almıştı. Fakat yardıma gelen kuvvet zamanında yetişememişti. Şimdi yapılabilecek iki seçenek vardı. Biga top ateşine tutulacak ve kasabaya hücum edilerek, Anzavur
taraftarları temizlenecekti veya geri çekilme tartışılacaktı. Çünkü kasabanın topa tutulması halinde Anzavur’u desteklemeyen ve günahı olmayan
insanlardan yüzlercesi ölebilir ve kasabada taş üzerinde taş kalmayabilirdi.
Bu bakımdan askerler geri çekilmeye karar verdiler ve Gönen istikametine
hareket ettiler. Biga’ya girince Anzavur’un ilk işlerinden birisi kuvâ-yı
milliyeyi destekleyen Çerkezlerden Tahir ve Sefer Beyleri kurşuna dizdirmek oldu84. Anzavur, halka konuşma yapacağını açıkladı ve Biga halkı
tellâllar aracılığıyla Çınarlık diye bilinen mevkiye çağrıldı. Evlerde ve
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İzmire Doğru, “Cem’iyyet-i Ahmediyye tertîbât-ı fesâdiyyesi”, 10 Mart 1920.
Vakit, “Anzavur çetesi dağıldı”, 11 Mart 1921, “Jandarma Kumandanlığı’na gelen
bir telgrafta Anzavur çetesinin dağıtıldığı bildiriliyor. Biga’da sukûnet tam olarak sağlanmıştır”.
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“Bu şekilde işler sakinleşmişken Anzavur yeniden harekete geçti. Herhalde 16 Mart
işgaline hazırlanan İngilizlerden bir işaret almıştı”, Bkz. S. Akşin, a.g.e., II, 420.
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TİTE, K318G67B67001.
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Z. Güven, a.g.e., s. 62-64.
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dükkânlarda kimse kalmaması istenmiş ve gelmeyenlerin cezalandırılacağı
açıklanmıştı. Anzavur, nutkunda şu ifadeleri kullandı85;
“Muhterem Bigalılar! Sizin ileriden beri çektiğiniz meşakkatleri izliyor
ve bir müslüman olarak yüreğim sızlıyordu. Kuvâ-yı milliye şehirde ve
yurtta tutunan bir eşkıya kafilesidir. Kendisine hükümet süsü vererek milleti soyup soğana çevirmekte, türlü zulümler yapmaktadır. Onların işkencesi yanında dünya savaşının açtığı yaralar ve çektiğiniz ızdırablar hiç
kalmıştır.
Koca bir düvel-i muazzamanın karşısında yenilen bir hükümet, İstanbul ve Anadolu’nun birçok yerleri işgal edilmiş iken ne yapabilir. Bunlara
tekrar meydan okumak, budalalıktan başka bir şey değildir. Sırf keselerini
doldurmak için yer yer yapılan eşkiyaca bir harekettir. Mustafa Kemal
Paşa, İstanbul ve ordudan kovulmuş, başını, canını kurtarmak için Anadolu’ya kaçmış, kendisine bir istikbâl temin için zavallı milleti padişaha isyâna teşvik etmektedir.
Din kardeşlerim, padişaha isyân etmek Allaha ve Peygambere karşı
gelmek demektir. İşte elimdeki Kuran-ı Kerim’de böyle emretmektedir.
Zerre kadar imanı olan bunlarla elbirliği etmez. Padişahımız velinimetimiz
efendimiz, beni saraya davet ettiler ve işte şu fermanı verdiler. Bunları
öldürmek ve memleketten kovmak şer’an farz ve vaciptir. Bu teşkilât evinizdeki tavuk, kaz, hindi ve hatta bacalarınızdan tüten dumanlardan da
vergi alacaktır. Sakın ha. Bunlara kanmayın, peşine takılmayın, Padişaha
asi gelmiş olursunuz. Ben sırf sizin menfaatiniz uğruna göğsümde Kuran
ve kalbimde iman bir haftadır at üstündeyim. Din uğruna çalışmaya ahd
ettim. Siz de benim arkamdan ayrılmazsanız pek yakında İstanbul’dan
gelecek Halife ordusu ile memleketimizi korur ve bu asileri imha ederiz”.
Biga’da tekrar otorite kuran Anzavur, İzzet Bey86 isminde birisini
kaymakam olarak atadı. Bu şahsın başkanlığında oluşturulan bir heyet
Biga’daki olaylar hakkında bilgi vermek için Mart ayının sonlarında İstan85

Z. Güven, a.g.e., s. 66.
“Anzavur’un birinci Biga baskınında bu şahıs Karabiga’daydı. Kahvehanede kalabalık içinde Anzavur’un İngiliz parasına taparak Türk milletine ihanet ettiğini, bu cinayetlerin
bir gün hesabını vereceğini, kuvâ-yı milliyenin bütün millet iradesi ve birliği demek olduğunu, vatanın ancak bu surette kurtulabileceğini, Mustafa Kemal Paşa’nın emir ve direktiflerinden katiyen ayrılmamak lâzım geldiğini çok açık ve sert bir lisanla belirtmişti. İnsanlar
görüldüğü gibi çıkmıyor. Ne garip bir ruh halidir ki İngiliz parası bu adamın karakterini de
değiştirmiş, ahlâkı üzerinde de inkılâp yapmış ve millî kuvvetler aleyhinde ateş püskürmeğe başlamıştı.”, Z. Güven, a.g.e., s. 67-68.
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bul’a geldi87. Biga’daki gelişmeler üzerine hükümet, bu kasabada inceleme
yapmak üzere Aziz Bey başkanlığında sekiz kişiden oluşan bir heyeti göndermiştir88. Basında çıkan haberlere göre Ferik Said Paşa başkanlığında
Biga’ya ne zaman gideceği kararlaştırılmamış bir heyet de ayrıca hazırlanmaktaydı89. Anzavur ise Biga köylerine çekildi. Bununla beraber,
Anzavur’un Biga’dan çok uzaklaşmadığı ve şimdilik Gönen ve Bandırma
havalisinde asayişin iyi durumda olduğu tahmin ediliyordu90. Fakat bir süre
sonra Anzavur kuvvetleri Gönen istikametine hareket ederek 4 Nisan
1920’de Gönen’i işgal etmeyi başardılar. Gönen’de Müfreze Komutanı
Yarbay Rahmi Bey ve birkaç subay şehit edildi. Gönen’den sonra Bandırma kasabasına girildi91 ve Karacabey de işgal edildi. Anzavur, Bandırma’yı
harekâtı için merkez haline getirdi ve buradan bizzat Sadrazam Damat
Ferit Paşa ile görüşmeye başladı92. Durumun giderek tehlikeli bir hal alması, Balıkesir ve Bursa gibi şehirlerin tehdit edilmesi üzerine cephelerden
önemli bir kuvvet ayrılarak Anzavur’un üzerine sevk edildi. Bu kuvvetler
içinde Çerkez Ethem Bey ve Demirci Efe de vardı93.
Bu arada İstanbul’da hükümet değişmiş ve 5 Nisan’da hükümete Damat Ferit Paşa tekrar getirilmiştir. Salih Paşa hükümeti zamanında Biga’ya
gönderilmesi düşünülen Ferik Said Paşa heyetinin gidişi ertelendi. Çünkü
yeni hükümetin Biga olayları konusunda takınacağı tavır henüz belli değildi94. Anzavur, gelen çağrı üzerine Nisan ayı başlarında İstanbul’a gitmiş ve
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Peyâm-ı Sabah, “Biga hey’eti şehrimizde”, 25 Mart 1920.
İkdâm, “Biga hey’eti”, 30 Mart 1920.
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İkdâm, “Biga hâdiseleri ve kuvâ-yı milliye”, 1 Nisan 1920.
90
Vakit, “Biga hâdisesi”, 1 Nisan 1920.
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Miralây Kâzım Bey’in isteğiyle millî mücâdelenin ünlü Türk casusu İngiliz Kemâl,
(Ahmet Esat Tomruk) Anzavur Bandırma’da iken buraya Amerika mümessili Mister Herri
kimliğiyle gitmiş ve kendisiyle mülâkat yapma bahanesiyle kuvvetleri ve cephaneleriyle
ilgili önemli bilgiler temin etmiştir. Bkz. İngiliz Kemâl, Millî Mücâdele Dönemi Hatıraları, (Haz. Zekeriya Türkmen), Ankara 2000, s. 59-64. Kâzım Özalp ise anılarında İngiliz
Kemâl’in Amerikalı mümessil Mister Düri adıyla Bandırma’da hareket ettiğini belirtmektedir, Bkz. K. Özalp, a.g.e., I, 110-111.
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Metin Ayışığı, “Millî Mücâdele’de Bandırma”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür
Dergisi, sayı: 191, Kasım 2002, s. 19.
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K. Özalp, a.g.e., I, 109-113.
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8 Nisan’da kendisine Paşalık unvanıyla Karesi mutasarrıflığı verilmiştir95.
Temsil Heyetinin 11 Nisan tarihli açıklaması bu konuya değinmekteydi.
Mustafa Kemal Paşa’nın değerlendirmesi şöyleydi96;
“İstanbul’da İngilizler idâre ve iânesiyle mevki-i iktidâra getirilen Ferit Paşa hükûmetinin ilk işlerinden biri bi-t-tab’ yine İngiliz emriyle şakî
Ahmet Anzavur’a mîr-i mîranlık rütbesiyle Balıkesir Mutasarrıflığını tevcîh etmekten ibâret olmuştur. Kağıt üstünde kalmağa mahkûm bu tevcîhin
bir fâidesi varsa o da Anzavur mes’elesinin bütün çıplaklığıyla ortaya
çıkmasıdır.”
İngiliz yetkililerce İstanbul’dan Londra’ya gönderilen bir rapor, kuvâyı milliye karşıtı hareketin Güney Marmara bölgesinde Anzavur tarafından
organize edildiğini ve bu hadisenin şu anki hükümetin elindeki ilk hamle
olduğunu açıklıyordu. Yine şimdilik bölgesel olarak dikkate değer bir başarı kazanılmıştı ve zaten hükümet Anzavur’a Karesi mutasarrıflığını vererek pozisyonunu kuvvetlendirmekteydi97. Aslında, Anzavur olayında İngiltere’nin etkisi oldukça aşikârdı. Zaten Şah İsmail’in Karabiga’dan bir İngiliz torpidosuyla Kala-i Sultaniye’ye gitmesi, son günlerde İngiliz matbuatının Anzavur’dan büyük bir şahsiyet gibi bahsetmesi ve Anzavur’un dolaştığı köylerde kuvâ-yı milliyeyi dağıtmak için İngilizler tarafından memur edildiğini açıkça söylemesi isyanın nedenleri hakkında soru işaretlerini kaldırmaktaydı98. Anzavur, bundan sonra kuvâ-yı milliyeye kesin darbeyi indirmek amacıyla Balıkesir’e doğru hareket etti99. 15 Nisan 1920’de
Anzavur kuvvetleriyle millî kuvvetler arasında Susığırlık civarında başla-
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İleri, “Karesi Mutasarrıflığı”, 9 Nisan 1920, “Mîr-i mîranlık tevcîhiyle Karesi Mutasarrıflığına Ahmet Anzavur Bey’in ta’yîni hususuna irâde-i seniyye şerefsâdır olmuştur”;
Alemdâr, “Pek muhikk ve musîb bir tevcîh”, 10 Nisan 1920.
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TİTE, K20G67B67001; Sadrazam Damat Ferit Paşa ile İngiliz Yüksek Komiseri
Amiral de Robeck arasındaki görüşmeye dair 8 Nisan 1920 tarihli muhtırada Anzavur’un
Paşa yapıldığı bilgisi verilirken atandığı şehir yanlışlıkla Afyon Karahisar olarak belirtilmiştir, Bkz. B. Şimşir, a.g.e., II, 27.
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B. Şimşir, a.g.e., II, 29, “İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de
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İzmire Doğru, 11 Nisan 1920.
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yan çarpışmaları Anzavur kaybetti100, canını zor kurtararak 19 Nisan
1920’de Karabiga limanında İngiliz gemilerine ulaştı ve İstanbul kaçtı101.
Bundan sonra Anzavur’un arta kalan kuvvetleri Kirmasti102 ve Karacabey’de de temizlenmiş ve Bandırma’ya doğru takip edilmişlerdir103. Çerkez
Ethem Bey komutasındaki millî kuvvetler 24 Nisan 1920’de Biga’ya girdiler. 27 Nisan tarihli Anadolu ajansına göre, Anzavur kuvvetleriyle kuvâ-yı
takibiyye arasında iki buçuk saat devam eden bir çarpışmadan sonra Biga
bölgesi tamamen kontrol altına alınmıştı. Anzavur’un kasabadaki vekili
Hacı Musa Bey de esirler arasındaydı. Böylece, Biga kasabası
Anzavur’dan bir kez daha kurtulmuş oldu104. Çerkez Ethem Bey, bir süre
sonra Yozgat isyanını bastırmak üzere Biga’dan ayrılmıştır. Yaklaşık bir
ay sonra Biga bölgesine gelen Sarı Edip Efe, Anzavur’un adamlarına yönelik yeni bir harekât düzenlemiş ve bazı kişileri ortadan kaldırmıştır105.
Anzavur, İstanbul’a gidince Sadrazam Damat Ferit Paşa ile
Baltalimanı’ndaki yalısında görüşmüş ve gazetelere beyanat vermiştir. Bu
beyanatta “Memleketi Mustafa Kemal hareketinden kurtaracağını ve Padişah ile hükûmet nüfûzunu bu zâlimlere göstereceğini” ifade ediyordu106.
Anzavur’un İstanbul’da bulunduğu sırada ziyaret ettiği yerler arasında
Hürriyet ve İtilâf Fırkası merkezi de bulunuyordu107. Yine bir beyanatında
kuvâ-yı milliye’ye karşı görev yapmayı vazife edindiğini ve irade-i
100

TİTE, K28G1B1001.
Bayram Bayraktar, “Kurtuluş Savaşı’nda İngiltere’nin Ortadoğu Politikasına Bir
Model: Anzavur Ayaklanması”, Askeri Tarih Bülteni, sayı: 37, Ağustos 1994, s. 21.
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seniyye çıkar çıkmaz kendisine verilecek memuriyetle bu iş için hareket
edeceğini açıkladı108. Anzavur’un Damat Ferit Paşa hükümetinin istek ve
desteğiyle Mayıs ayında Adapazarı, Geyve Boğazı ve Sapanca bölgelerinde kuvâ-yı milliyeye karşı yürüttüğü harekât başarısızlıkla sonuçlandı ve
kurtuluşu tekrar İstanbul’a kaçmakta buldu109.
Aynı günlerde gelişmeleri değerlendiren Fransız gazetesi Le Temps,
Anzavur Paşa olaylarının İngiliz maddî desteğiyle gerçekleştiğini fakat
beklenen sonucun ortaya çıkmadığını yazmıştır110.
Yunan Kuvvetlerinin Biga’yı İşgali:
Biga’da Anzavur’un yarattığı sıkıntılar bitmiş ve güvenlik sağlanmışken, bu sefer de 1920 yılı yazında Batı Anadolu’da Yunan ordusunun ileri
harekâtı söz konusu olmuştur111. Birçok şehir ve kasaba Yunanlılarca işgal
edilirken, Bandırma’yı kontrolleri altına alan Yunan kuvvetleri 1 Temmuz
1920’de Gönen istikametinden Biga’ya doğru yürüyüşe geçtiler. Tahirova
mevkisinde Gümüşçaylı Tahsin Efe ve Ali Efe (Çingene Ali) çeteleri Yunan kuvvetlerine ateş açtılar. Böylece, Yunanlılar Biga’ya yürüyüşlerinde
ilk kez direniş gördüler. Baskını birkaç ölüyle atlatan Yunan kuvvetleri
Biga’ya yaklaştığında İdriskoru köyü civarında Anzavur’u temsilen Kürt
Mehmet Çavuş ve adamları tarafından karşılandılar ve Yunanlılar 4 Temmuz 1920’de kasabayı resmen işgal ettiler112. Biga’da millî mücadelenin
sonuna kadar devam edecek Yunan işgali dönemi başladı.
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Alemdâr, “Ahmet Anzavur Paşa’nın beyânâtı”, 3 Mayıs 1920, “Millet-i
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Anzavur’un Biga’ya Gelmesi:
Anzavur, Yunan kuvvetlerinin Biga’yı işgal etmelerinden bir hafta
sonra İngiliz harb gemisiyle Karabiga’ya geldi ve buradan Biga’ya geçti.
Yunan makamları tarafından çok iyi karşılanan Anzavur, Dereköy’e yerleşti ve tekrar eski işini yapmaya yani kuvâ-yı milliyeci avına çıkmaya
başladı. İlk aradığı kişi olan Biga Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti kurucusu
Müftü Ahmet Hamdi Efendi, son anda İstanbul’a kaçabildi daha sonra
millî mücâdele sonuna kadar Trakya köylerinde saklanmak zorunda kaldı.113.
Yunanlılar silâh ve cephane aramak bahanesiyle Biga köylerinde türlü
zulüm gerçekleştirirken, Anzavur ve taraftarları Biga Yunan İşgal Kumandanlığı’na yardımcı olmaktaydı. Nitekim, Kala-i Sultaniye Jandarma Tabur
Kumandanlığı’nın 15 Kasım 1920 tarihli raporuna göre Ahmet Anzavur
Paşa, Biga’da Yunan Kumandanıyla sürekli temas halindeydi114. Dahiliye
Nezâreti’nden Sadârete gönderilen başka bir yazıda ise Anzavur’un tekrar
çete oluşturmaya çalıştığı haberlerinin doğru olmadığı açıklanıyordu. Ayrıca, Anzavur’un böyle bir teşebbüste halktan destek alamayacağı ve şu
anda kendisinin Biga’da Yunan işgal kuvvetlerinin himayesi altında bir
hayat sürdüğü vurgulanıyordu115.
Bu dönemde basında Anzavur’la ilgili aleyhte çok sayıda haber yayınlanmaktaydı. Üzerinde durulan en önemli konu Damat Ferit Paşa zamanında Anzavur’a verilen yüklü miktardaki paraların ne olduğuydu. Bu
durumun aydınlatılmasını isteyen Tevfik Paşa hükümeti, müfettişleri görevlendirerek inceleme başlattı116. Gazete haberlerinde paraların hesabını
sormak üzere aranan Anzavur’un Biga’da tekrar çete kurmaya çalıştığından bahsedilerek bu konuda hükümetin dikkati çekiliyordu117. Haberlerde
113

H. Öztürk, a.g.e., s. 215-216.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Nezâreti İdâre-i Umûmiye Belgeleri
(DH.İ.UM), 20-25/14-89, lef 3.
115
BOA, DH.İ.UM, 19-14/1-73, lef 2.
116
İleri, “Kuvâ-yı inzibâtiyye teşkilâtı hesâbları”, 9 Teşrîn-i sânî 1920.
117
İleri, “Anzavur Paşa’ya dâir”, 24 Teşrîn-i sânî 1920, “Anzavur Paşa’nın evvelce bir
çok bahânelerle cerr eylediği nukuda dâir hükûmetin hesâb soracağından evvelce bahs
edilmişti. Journal D’orient, hükûmetin hesâb sormak üzere aradığı fakat bulamadığı
Anzavur Paşa’nın (Biga) da bir çete teşkîliyle meşgul olduğunu ve hatta öteki beriki askerî
me’mûrlara bile mürâcaat ettiğini yazıyor. Son derece şâyân-ı ehemmiyyet olan bu habere
karşı hükûmetimizin nazar-ı dikkatini celb eyleriz”.
114
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farklı açıklamalar da göze çarpmaktaydı. Buna göre, Anzavur bu paralarla
kendisine Erenköy’de ev almıştı ve belki kısa süre önce yurt dışına çıkmıştı118. Tabii bu son haberin sadece yanlış bir duyum veya tahmin olduğunu
belirtmek gerekmektedir. Çünkü 1920 sonbaharı itibariyle Anzavur119,
Biga’da Yunan işgal kuvvetlerine yardımcı olmakla meşguldü. Yine başka
bir haberde, Anzavur120 gibi birinin bir süre önce Paşa yapılmasının yanlışlığı üzerinde duruluyor ve önemli miktardaki paranın akıbetinin meçhul
olduğu ifade ediliyordu121.
Anzavur, 1920 yılı Aralık ayı ortasında refakatinde bir Yunanlı subay
olduğu halde Biga’dan ayrılarak Balıkesir üzerinden İzmir’e bir seyahat
yaptı. İzmir Belediye Reisi Hacı Hasan Paşa, misafirine hürmet gösterdi ve
İzmir’i rahat gezebilmesi için bir otomobil tahsis etti122. Anzavur, birkaç
gün sonra geri döndü. Bandırma’ya geçtiğinde kendisini karşılayanlara
beyânât verdi. Yaptığı açıklamada, İzmir’deki Yunan Başkumandanlığıyla
görüştüğünü, Yunan kuvvetlerinin kontrolünde Biga, Gönen ve Manisa
Çerkezlerinden bir teşkilât yapacağını ve Balıkesir bölgesinde asayişsizliği
sona erdirerek, millici eşkiyayı cezalandıracağını ifade etti123. Aslında
Anzavur, açıklamalarıyla bir bakıma İzmir seyahatinin perde arkasını da
ortaya koymuş olmaktaydı. Bu sırada Gönen’deki Kaymakamın Yunan
işgalinden sonra azledilmesiyle yerine Anzavur’la ilişkisi olan birinin
kaymakamlık görevine gelmesi ve tabii bir müddet sonra Anzavur’u desteklemesi basında eleştirilmiş ve hükümet göreve davet edilmiştir124. Ba118
119

Akşam, 21 Teşrîn-i sânî 1920.
Anzavur’un son resimlerinden birisi için Dersaâdet, 29 Teşrîn-i sânî 1920, Bkz.

EK 3.

120

Anzavur’un bir başka resmi için Bkz. E. Gürsu, a.g.e., s. 124, Bkz. EK 4.
Akşam, “Anzavur’un mîr-i mîranlığı”, 16 Kânûn-ı evvel 1920, “Anzavur gibi nihayet çapulcudan başka bir şey olmayan bir adam birden bire Paşalığa terfî ederek bol keseden rütbeler vermesi, Tenkîl Kumandanlığı gibi mesnedler tevcîh etmiştir. Harbiye Nezâreti’nin koridorlarında sağında solunda ve arkasında birkaç çeteci olduğu halde dolaşıyor,
gazetelere beyânât veriyor, salâhiyyetlere tecâvüz ediyordu”.
122
Vakit, “Anzavur Paşa İzmir’de”, 18 Kânûn-ı evvel 1920.
123
Peyâm-ı Sabah, “Ahmet Anzavur’un beyânâtı”, 26 Kânûn-ı evvel 1920.
124
Akşam, “Anzavurakis neler yaptı?”, 24 Kânûn-ı evvel 1920, “Yunanlılara satılmış
habîsin cinâyetleri. Anzavur kendisinin Padişah nâmına hareket ettiğini neşr ve ilân ediyordu. Biga bölgesini kendisine itâate mecbûr ettikten sonra, evvelâ Gönen havâlîsini işgal etti,
mezâlim yaptı. Burada kasabanın Müftüsü Şevket, Belediye Reisi Hüseyin Hüsnü, Dava
Vekili Ramiz, eşrâftan Abdibeyzâde Mehmet Bey gibi kişileri kuvâ-yı milliyeyi desteklediği için kurşuna dizdirdi. Gönen’in eytâm kasasını açtırdı ve paraları aldı. Cebhâne parası
diye 6.700 lira daha topladı. Sonra İstanbul’a ilticâ etti. İstanbul’da sefil sefil dolaştı. Arka121
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sında ve özellikle kuvâ-yı milliye yanlısı gazetelerde Anzavur’un Yunan
emellerine hizmet ettiği vurgusu yapmak için “Anzavurakis” veya
“Anzavuraki” gibi ifadelerin kullanılması dikkat çekmiştir. Anzavur, tekrar silâhlı bir kuvvet oluşturabilmek amacıyla halka zulmederek, tehditle
para toplamaya başladı125.
29 Aralık 1920’de Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezâreti’ne gönderilen “pek mühim ve mahremdir” ibareli yazı, Anzavur’un
amacını ve pervasızlığını göstermesi bakımından ilginç ve önemlidir.
Anzavur, Biga’da Yunan Kumandanıyla görüştükten sonra kaza Kaymakamıyla da görüşmüş ve bazı açıklamalar yapmıştır. Buna göre, Kemalistleri cezalandırmak için Yunanlılarla hemfikir olduğunu, bunun ise vatan
hainliği olmadığını ifade ediyordu. Yine eğer kendisi Biga bölgesinde olmasaydı büyük felâketler yaşanacaktı. Şu anda yapılması gereken memleketin çıkarı için Yunanlılarla beraber hareket etmekti ve yirmi güne kadar
bu kötülüklerin hepsini ortadan kaldıracaktı. Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığı, Dahiliye Nezâreti’ne verdiği bilgide ahalinin Anzavur’un sözlerine
kanmaması için Biga Kaymakamı ve Belediye Reisi’nin gerekli önlemlerin
alınması konusunda uyarıldığını belirtiyordu126. Çalışmalarını hızlandıran
sında mîr-i mîran üniforması, cebinde ma’sûmların parası, Erenköy’de köşkü, İstanbul
caddeleri üzerinde bir düzme kahraman gibi dolaşmağa başladı. Nihâyet Yunan askerlerinin
ileri harekâtı üzerine paralarını bitiren Anzavuraki’nin maiyyeti eski işine döndü. …Bir
süre de Bandırma, Karesi yoluyla İzmir’e gitti. Sonra yanında bir Yunan zâbiti, arkasında 4
Yunan askeri Bandırma’ya geldi. Bunlar Bandırma’nın Kapıdağ havalisinde eşkiyalıkla
geşt ü güzâr eden şerîr Kırçaki’yi yanlarına alarak Gönen ve Manyas havâlîsinde 60 lira
maaşla çete teşkîli için kanlı katilleri toplayıp kayd etmeye başladılar. Bu tertîbâta, Yunanlılar tarafından yapıldığı âşikâr olan bu çete teşkîline Gönen Kaymakamı ile belediye
a’zâsından ön ayak ve mürettibler meyanında oldukları anlaşılıyor. Hükümetin bundan
haberi var mı? Devletin resmî bir dâiresinde oturan, devlet bütçesinden maâş alan bu Kaymakamın niçin düşman tertîbâtına alet ve ön ayak olduğu kendisinden soruluyor mu?”.
125
Akşam, “Anzavuraki Ezine’de”, 28 Kânûn-ı evvel 1920.
126
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Nezâreti Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti
Belgeleri (DH. KMS,) 60-1/45, lef 18., “Anzavur bugün refâkatinde bir Yunan zâbiti bulunduğu halde, Biga’ya muvâsalat eyleyerek dâire-i hükûmette Yunan kumandanıyla mülâkat ve ba’dehû kaza Kaymakamını ziyâret ederek “Düvel-i İtilâfiyye kararıyla Kemalistleri
bugün te’dîbe Yunan kuvâ-yı askeriyyesiyle hemfikir olduğunu ve bunda bir hıyânet-i
vataniyye olmayıb bu aralık Biga’ya dahi dâhil olmak üzere dolaştığı havâlîde kendisi
bulunmasaydı gûyâ pek büyük felâketlerin zuhûr etmiş olacağı ve memleketin nef’î nâmına
Yunanlılarla teşrîk-i mesâî etmek lüzûmundan bahsederek yirmi güne kadar en galîz bir
lisân ile tavsîf ettiği bu bed-hâhânenin umûmen hâk ile yek-sân olacağını mübâlâğakârâne
sözlerle söylemiştir” Mûmâileyhin sözlerine ahâlînin aldanmaması için icâb eden tedâbîr
Kaymakamlıkla oraca hükûmet için en nafîz taraftar bulunan Belediye Reisi’ne yazılmış
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Anzavur, oluşturacağı çete için Biga bölgesinde halktan para toplamak için
zor kullanmaktan kaçınmadı127.
3 Ocak 1921’de Biga’da Anzavur ile buraya bir ziyaret gerçekleştiren
Kala-i Sultaniye Jandarma Taburu Tensîk Subayı Yüzbaşı Mösyö Favreau
adındaki Fransız subay arasında Biga Kaymakamlığında ilginç bir konuşma geçmiştir. Yüzbaşı Favreau’nun sorularına cevap veren Anzavur yanındaki Yunan subayının Balıkesir’deki Yunan Başkumandanlığı tarafından kendi refakatine verildiğini ifade etmiştir. Yine Anzavur uzun süredir
hükümet işlerine karışmadığını, Biga’da istirahatte olduğunu belirtiyordu.
Fransız subayın “Yunanlılarla aranız çok iyi görünüyor” açıklamasına
cevabı Yunanlıların dâhilî vaziyeti bilmemesi sebebiyle, ahalinin başına
bir fenalık gelmemesi için çalıştığı ve böylece memleketi Biga’ya iyilik
yapmak istediği şeklinde oldu128.
Anzavur’un Biga bölgesindeki faaliyetlerinde 1921 yılı başları itibariyle gözle görülür bir artış olmuştur. 25 Ocak 1921’de Umûm Jandarma
Kumandanlığı’ndan Dahiliye Nezâreti’ne gönderilen bir yazıda, bir süredir
Bandırma ve Balıkesir havalisinde bulunan Ahmet Anzavur’un yanında bir
Yunan subayıyla Biga’ya döndüğü açıklanıyordu129.
Biga’da bulunan Jandarma Bölüğü ise Yunan işgal kuvvetlerinin büyük baskısı ve hakareti altındaydı. Jandarma Kumandanı bu yaşananlarda
en önemli pay sahibinin Anzavur olduğu kanaatindeydi. Jandarma Bölük
Kumandanı, 4 Şubat 1921 tarihli raporunda şu ifadeleri kullanmıştır130;
“…Efrâdımın başından ayrılmamı nefsânî görmesem, vicdânsızlık addetmesem, ölsem bir dakika durmayacağım. Hâl-i esâretteyiz. Belki harb
olmağla istihsâl edilecek tedâbîrin netâyicinin arz ve beyânına müsâraat tabîîdir. Ol bâbda
emr ü fermân hazret-i veliyy-ül-emrindir”, Bkz. EK 5.
127
Yenigün, “Anzavur Biga’da uğraşıyor”, 3 Kânûn-ı sânî 1921, “Biga taraflarında çeteler tertîbine ve efkâr-ı umûmiyyeyi iğfâle çalışan Anzavur, ahâlî-yi islâmiyyeye mezâlim
yapmakta ve teşkilât için muhtâc olduğu parayı zulm ve cebirle tedârike gayret etmektedir.
Bi-l-hâssa halkın taassubundan istifâde etmek isteyen merkum bütün müslümanlar arasında
nefret ve lâ’netle yâd edilmektedir”.
128
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bâb-ı âlî Evrâk Odası (BEO), no: 349926;
Anzavur ile Yüzbaşı Favreau arasındaki görüşme için ayrıca Bkz. BOA. DH.KMS, 601/42, lef 3.
129
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Nezâreti Evrâk Odası (DH.EO),
Dosya no: 669, Gömlek no: 58, lef 1.
130
BOA, DH.EUM.AYŞ, 52/1, lef 24.
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esiri bizden daha hür ve serbesttir. Bunların başlıca müsebbiblerinden
birisi ve belki birincisi Anzavur’dur. Osmanlı hükûmetinin şerefi bâkî ise
bir tedbîr-i hâl ittihâz edilinceye kadar ne olacağımızı Allah bilir.
Keyfiyyet berây-ı ma’lûmât arz olunur”.
Bu dönemde, Biga kazasında Anzavur’un da katılımıyla Yunan askerlerince masum halka büyük baskı ve eziyet yapılmıştır131. Basında yer alan
haberler Anzavur’un Yunan kuvvetlerine rehberlik yaptığını ve Yunanlılarla beraber dolaştığını açıklamaktaydı132. Aynı şekilde, 20 Şubat 1921
tarihli bir resmî yazışmaya göre de, Ahmet Anzavur yanında bir Yunan
subayı olduğu halde Biga bölgesinde Yunan müfrezesiyle köylerde takibatta bulunuyordu133. Anzavur’un faaliyetleri sürerken Eskişehir İstiklâl
Mahkemesi de Anzavur’u gıyaben idama mahkûm etmiştir134.
Anzavur, Güney Marmara bölgesini tekrar etkisi altına alabilmek için
sık sık Biga’dan çıkarak civar kasabalara geçmiştir. Gönen bölgesinde de
görülen Anzavur kuvvetlerinde ağır makineli silâhlar bulunuyordu135.
Anzavur, Yunan işgal kuvvetlerini Osmanlı hükümeti aleyhine tahrik etmekte ve bu sayede kendisine bir mevki elde etmeyi amaçlamaktaydı136.
1921 yılı başlarında Biga’da hem askerî ve mülkî erkâna hem de halka
yapılan zulümler had safhaya varmıştır.
Anzavur’un Öldürülmesi:
Biga’ya bağlı Karabiga nahiyesinin İngilizler tarafından işgal edilmesinden sonra kaza mıntıkasında Biga-Karabiga yolu esas tutulmuş ve yolun
doğusu Yunanlılara batısı İngilizlere ait olmak üzere asayiş ve idare bakı131

BOA, DH.EUM.AYŞ, 51/40, lef 3., “Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığından Dahiliye
Nezâreti’ne”.
132
Peyâm-ı Sabah, “Anzavur ne yapıyor?”, 18 Şubat 1921, “Journal D’orient gazetesine Balıkesir muhâbiri tarafından iş’âr edildiğine göre Anzavur elyevm Biga kasabasında
bir Yunan ta’kîb müfrezesine rehber sıfatıyla cevelân etmektedir”.
133
BOA, DH.KMS, 60-2/5, lef 2., “Umûm Jandarma Kumandanlığı’ndan Dahiliye
Nezâreti’ne”.
134
Peyâm-ı Sabah, “Anzavur i’dâma mahkûm”, 28 Şubat 1921.
135
BOA, DH.EUM.AYŞ, 34/21, lef 4., “Balıkesir Alay Kumandanlığı’ndan Umûm
Jandarma Kumandanlığı’na”.
136
BOA, BEO, 349926, “Ahmet Anzavur Paşa’nın Buzağılık karyesinde olup bermutâd Yunan kuvâ-yı işgaliyye kumandanını Hükûmet-i Osmaniyye aleyhine tahrîk ve bu
sayede bir mevki istihsâl etmek için uğraşmakta olduğu Biga kazası Kaymakamlığından
Kala-i Sultaniyye Mutasarrıflığı’na mürsel tahrîrâtın bir fıkrasında bildirilmekle arz-ı
ma’lûmât olunur. Ol vechiyle emr ü fermân hazret-i veliyy-ül-emrindir”.
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mından bir taksim yapılmıştı. Ali Efe (Çingene Ali) çetesi, Yunanlıların
Biga’yı işgal etmek üzere Gönen’den hareket ettiği 1 Temmuz 1920 tarihinden beri bu kuvvetlerle çatışma halindeydi. Ali Efe, Yunan müfrezelerine aralıksız saldırıyor, daha sonra İngiliz işgal mıntıkasına çekiliyor, bu
arada dikkatli davranıp İngilizlerin gözüne gözükmemeye çalışıyordu.
Biga köylüleri tarafından desteklenen Ali Efe çetesini Yunanlılar bir türlü
ele geçiremedi ve Biga İşgal Kumandanı, Ali Efe’nin karısını hapsetmeyi
bir çözüm olarak gördü. Bunun üzerine Ali Efe, haber göndererek “Karısının üç saat içinde bırakılmaması halinde Biga’daki Yunan Komutanı
öldüreceğini” bildirdi. Tehditle karşılaşan Yunan Komutanı kadını derhal
serbest bıraktı. Böylece bu olay, Yunanlıların Ali Efe’den ne kadar çekindiğini bir kez daha göstermiştir. Bölgedeki bir başka çete olan Yeniçiftlikli
Mehmet Efe137 çetesi de fırsat buldukça Ali Efe’ye yardım ediyor ve Yunanlılara karşı beraber savaşıyorlardı. Çetelerle baş edemeyen Yunanlılar
bu mesele için Anzavur’u ön plana çıkarmışlardı. Fakat Anzavur’un “Ali
Efe ile Yeniçiftlik’ten Mehmet Efe’nin kellesini getirene 500 lira verileceği” ilânı ters tepmiş ve Anzavur düşmanlığı iyice artmıştır. Biga’nın Değirmencik köyünde bulunan Arnavut Rahman çetesi ve Anzavur’a eskiden
beri düşman olan Karabiga’lı Halit Bey de, Anzavur’u ortadan kaldırmak
için fırsat kollamaya başladılar.
Anzavur, herhalde daha çok ön plana çıkmak ve yeni icrâât yapmak
amacıyla olsa gerek Yunan İşgal Kumandanına başvurarak Karabiga’daki
İngiliz İşgal Kumandanlığı’yla görüşmek istediğini ifade etti138. Bunun
üzerine 28 Mart 1921’de Biga Yunan İşgal Kumandanı Üstteğmen Sotiris,
Karabiga İngiliz İşgal Kumandanlığı’na gönderdiği yazıda şu anki vaziyetle ilgili Anzavur Paşa’nın gizli olarak görüşmek istediğini ve meselenin
mühim olduğunu bildirdi139. 29 Mart 1921’de Anzavur ve Üstteğmen
Sotiris, Karabiga’ya giderek İngiliz İşgal Kumandanıyla 1 saat görüştüler.
Görüşme neticesinde Anzavur, İngilizler üzerinde fazla tesir bırakamadı140.
137

“Yeniçiftlikli Mehmet isminde bir Türk’ün de elinde kuvvetler vardı. O da
Anzavur’a karşı cephe almıştı”, Bkz. H.Ertürk, a.g.e., s. 430.
138
BOA, DH.KMS, 60-2/5, lef 2.
139
BOA, BEO, 349926., “Ahvâl ve vaz’iyyet-i hâzıra hakkında Anzavur Paşa zât-ı
Kumandanlarıyla mahremâne görüşmek istiyor. Mes’ele mühim olup, müsâade ve muvâfakat buyurulduğu takdîrde şimdi cevâbın i’tâ buyurulmasını ricâ ederim”.
140
BOA, BEO, 349926.; BOA, DH.KMS, 60-2/5, lef 2, “Kala-i Sultaniyye Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezâreti’ne”; Zühtü Güven’in anılarına göre, İngilizlerle Anzavur
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Basında yer alan bazı haberler Anzavur ile kuvâ-yı milliye yanlısı çeteler arasında çatışmaların olduğu şeklindeydi. İstanbul’a gelen Biga yolcularına dayanılarak verilen bir habere göre, Nisan ayı başlarında çatışma
olmuştu. Adamlarından bazılarını kaybeden Anzavur, Karabiga’ya ulaşabilmişti141. Son zamanlardaki faaliyeti ve amacı tekrar etrafına kuvvet toplamak ise de halk kendisine yüz vermemekteydi142.
Bir süredir Anzavur’u takip eden Ali Efe çetesi ise, 10 Nisan 1921’de
bir fırsat yakaladı. 13 Nisan 1921 tarihli bir yazıya göre, Dimetoka köyünden gelen Ali Efe, 10 Nisan’da 10 kişilik maiyetiyle Biga’nın Tokatkırı
köyünde olan Anzavur’a baskın yaptı. Anzavur, son anda beraberindeki
hayvanları143 bırakarak kurtulabildi144.
Bazen merkeze yanlış bilgiler de ulaşıyordu. Nitekim, Nisan ayının 12.
günü Anzavur’un öldürüldüğü haberi veriliyordu145. Bu haberin doğru olmadığı bir süre sonra anlaşılmıştır.
Bu arada, İngilizler Biga bölgesinde Anzavur’u daha etkili kullanmaya
karar vermiş olmalıdırlar ki, 16 Nisan 1921’de Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığı’ndan Dahilliye Nezâreti’ne gönderilen yazıda, Karabiga’daki İngiliz
Kumandanının Anzavur’u Karabiga’ya görüşmeye çağırdığı belirtiliyordu146. Söz konusu tarihte Karabiga’da çok önemli kararların alınacağı bir
toplantı yapılacağını haber alanların arasında Karabigalı Halit Bey de vardı. Halit Bey, Değirmencik köyündeki Arnavut Rahman çetesine haber
verdi ve Rahman çetesi Karabiga’ya doğru yola çıktı. Bu arada YunanlılarKarabiga’da Kırmızı otelin bir odasında konuşmuşlar ve toplantıda Anzavur 250.000 kişilik
Yunan ordusunun emrine verilmesi halinde içeriden yapacağı teşkilâtla Ankara Hükümetini
dağıtacağını ifade etmişti. Bu sözü Türk tercüman subayı ve orada hizmet edenler
Karabiga’lı çiftlik sahibi vatanseverlerden Halit Bey’e gizlice söylediler”, Bkz. Z. Güven,
a.g.e., s. 96-97. Anzavur muhtemelen bu açıklamayı ilk toplantıda yani 29 Mart 1921’de
söylemiş olmalıdır. Büyük ihtimalle İngilizler başlangıçta bu teklife sıcak bakmadılar, ama
sonra değerlendirmeye aldılar.
141
1921 yılı Nisan ayı başındaki bu çatışma haberi başka gazetelerde ve belgelerde yer
almamıştır. Bu bakımdan şahısların ve yolcuların verdiği bilgilere dayanılarak yapılan
haberlerin kuşkulu karşılanması gerekmektedir.
142
Peyâm-ı Sabah, “Ahmet Aznavur”, 6 Nisan 1921.
143
Bu söz konusu hayvanlar Anzavur’un köylerden yağmaladıkları olmalıdır.
144
BOA, DH.KMS, 60-2/10, lef 3., “Kala-i Sultaniyye Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye
Nezâreti’ne”.
145
BOA, A.VRK, 855/94, lef 1., “Dahiliye Nezâreti’nden Sadâret’e gönderilen 19 Nisan 1921 tarihli yazı”.
146
BOA, DH.KMS, 60-2/5, lef 7., Bkz. EK 6.
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la bir çatışmada Ali Efe çetesinin zor durumda kaldığını haber alan
Yeniçiftlikli Mehmet Efe, Ali Efe’yi bulmak ve Yunanlılara karşı beraber
çarpışmak için Karabiga yolu üzerindeki Adliye köyü civarına geldi. Bir
tesadüf eseri burada Ali Efe ve Mehmet Efe karşılaştılar. Bu arada Biga
istikametinden bir süvari kafilesinin geldiğini fark eden Efeler, pusuya
yattılar. Gelen kafile Karabiga toplantısına giden Anzavur ve maiyetiydi.
Anzavur’u korumakla görevli Yunan mangası durumun tehlikeli olduğunu
görmüş ve firar etmişti. Ali ve Mehmet Efeler Anzavur’la daha rahat hesaplaşmak için Yunanlıların kaçmalarına göz yumdular. Böylece
Anzavur’un yanında sadece yaverleri Selim ve Şevki Efendiler kalmıştı.
Çatışmada önce yaverler öldürüldü ve sonra Anzavur bizzat Yeniçiftlikli
Mehmet Efe tarafından vuruldu147. Böylece, Anzavur’u arayan ve plan
yapmış olan Halit Bey ile Arnavut Rahman çetesi yerine aslında Yunanlılarla çatışmak için bir araya gelen Ali Efe ve Mehmet Efe çeteleri tesadüf
eseri karşılaştıkları Anzavur’u ortadan kaldırmış oldular148.
Anzavur’un öldürülmesi haberi Kala-i Sultaniye Mutasarrıfı Mahir
Bey tarafından Dahiliye Nezâreti’ne telgrafla bildirilmiştir. Gönderilen
yazıda, “Anzavur’un Biga taraflarında eşkıya tarafından katledildiği”
açıklanıyordu149.
Anzavur’un öldürülmesi hadisesi kısa sürede basına yansımıştır. Fakat
gazetelerin çoğunda olay yanlış ve eksik haberlerle verilmiştir. Mesela,
147

Mehmet Efe, 16 Nisan 1921’deki çatışmada Anzavur tarafından yaralanmasına
rağmen bizzat kendisi Anzavur’u öldürmüştür. Yeniçiftlikli Mehmet Efe, Karabigalı Halit
Bey tarafından İstanbul’a kaçırılmış, burada tedavisi yaptırıldıktan sonra bir müddet İzmit
tarafında Halit Paşa’nın yanında bulunmuş, tekrar Biga’ya dönerek Yunanlılar Biga’dan
ayrılıncaya kadar savaşmaya devam etmiş ve millî mücâdele kazanıldıktan sonra silâhını
bırakmıştır. Bkz. Z. Güven, a.g.e., s. 97-99.
148
Anzavur’un öldürüldüğü tarih bazı önemli eserlerde hatalı yer almaktadır. Olaylar
esnasında bölgedeki en önemli askerî otorite olan 61. Fırka Kumandanı Miralây Kâzım
Özalp’in anıları ve Uluğ İğdemir gibi Biga olaylarını öğretmenlik yaparken Biga’da yaşayan birinin anıları doğal olarak Anzavur isyanlarıyla ilgili en sık başvurulan kaynaklardandır. Fakat muhtemelen yanlış anımsamadan dolayı önemli tarih yanlışları yaptıklarını vurgulamak gerekmektedir. Bu eserlerde Anzavur’un, Sakarya Savaşı’ndan sonra Hamdi
Bey’in adamları tarafından Biga yakınlarında öldürüldüğü belirtilmektedir (yani 1921
sonbaharında). Bkz. K. Özalp, a.g.e., I, 116; U. İğdemir, a.g.e., s. 103. Oysa Anzavur’un
öldürüldüğü tarih 16 Nisan 1921’dir. Yani 1921 ilkbaharıdır. Ayrıca, Anzavur’u ortadan
kaldıran kişiler Yeniçiftlikli Mehmet Efe ve Çingene Ali Efe çeteleri kuvâ-yı milliyeye
hizmet etmekle beraber vaktinde Hamdi Bey’le beraber çalışmamışlardı.
149
BOA, DH.KMS, 60-2/10, lef 2., Bkz. EK 7.
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bazı gazetelerde Anzavur’u vuran kişinin Arnavut Rahman olduğu belirtiliyordu150. Yine bir gazete, öldürülme yerini yanlış açıklıyordu. Şöyle ki,
Anzavur, Karabiga’da Kargı çiftliğinde iken Arnavut Rahman çetesi tarafından baskına uğramış, baskın neticesinde Anzavur, oğlu Kadri ve sekiz
adamı öldürülmüştü151. Bir başka gazete haberi ise olayı doğru olarak ve
ayrıntılı vermiştir. Gazeteye gönderilen bir mektuba dayanılarak olay anlatılıyordu. Buna göre, Anzavur bir kuvvet oluşturmak ve Biga bölgesinde
yeni bir hadise yaratmak için Karabiga’ya gitmekteydi ve 16 Nisan 1921
Cumartesi günü saat 5-6 sıralarında Biga’nın 11 kilometre mesafesinde
Adliye köyü civarında 5-10 dakikalık kısa bir çatışmayla ortadan kaldırılmıştı152.
İlerleyen günlerde çatışmayla ilgili ayrıntılar belli olmaya başlayınca
mülkî merkezlere yeni bilgiler iletilmiştir. 23 Nisan 1921 tarihli bir yazıda,
Ahmet Anzavur’un Nisanın 16. günü Biga’nın Adliye köyü civarından
Karabiga’ya giden şosede arkadaşları Manyaslı Şevki ve Buzağılık köyünden Selim Efendiyle beraber öldürüldüğü ve vakıayı aynen müşahede eden

150
Anzavur’un öldürüldüğü gün Cumartesi olduğu halde bazı haberlerde Cuma olarak
verilmiştir. Ayrıca, Arnavut Rahman’ın kişisel bir nedenden dolayı Anzavur’u vurduğu
ifade edilmiştir, Bkz. İkdâm, “Anzavurun katli”, 18 Nisan 1921. Ayrıca, Anzavur’u ortadan kaldıran kişinin Arnavut Rahman olduğu açıklamaları için Bkz. İleri, “Anzavur’un itlâf
edildiği söyleniyor”, 18 Nisan 1921; Alemdâr, “Anzavur’u öldüren kimdir”, 20 Nisan
1921; Akşam, “Anzavurakis’in katli”, 21 Nisan 1921.
151
Peyâm-ı Sabah, “Anzavur nasıl öldürüldü”, 18 Nisan 1921.
152
Vakit, “Anzavurun âkıbeti”, 22 Nisan 1921, “Gazetemize yazılan bir mektûbtur.
Kuvâ-yı milliyenin teşkîli ve bi-l-hâssa geçen senenin kânûnlarından biri devlet ve milletine
karşı irtikâb ettiği hıyâneti kalmamış olan “Anzavurakis” evvelki gün Yunan işgali altındaki arâzîde katl edilmiştir. Garîb tesâdüfâttandır ki geçen sene 16 Nisan 336 günü son ve
kat’î bir taarruz icrâsıyla hâin-i dîn ve devlet “Anzavurakis” tarafından icrâ edilen isyân ve
ihtilâle hitâme çekmiş ve Anzavuraki Karabiga iskelesinden ferceyâb firâr olabilmişti.
Biga’nın ma’sûm ve bî-günâh halkını iğfâl ederek iskeleden sıvışmış olan bu hâin irtikâb
ettiği cinâyâtının afv edilmez mes’uliyyetlerini halka tahmîl etmişti. Biga’ya kuvve-i
imdâdiyye gönderileceğini, ve esliha-yı lâzımenin İstanbul’dan hareket ettirilmesini derhal
emr edeceğini ilân etmek sûretiyle yakayı güç kurtararak kaçabilmişti. Garîb tesâdüf…
Anzavurakis bu seferde bir kuvve-i tenkîliyye teşkîl etmek ve tekrâr Biga ve havâlîsinde
icrâ-yı mel’anete başlamak endişesiyle Karabiga’ya azîmet ederken 16 Nisan 1921 Cumartesi günü saat 5-6 râddelerinde Biga’nın 11 kilometre mesâfesinde ve Adliye köyü civârında vuku bulan bir müsâdeme netîcesinde ve maiyyet-i habîsesinden olan Selim Hoca ile
yâveri de maktûl düşmüştür. Karabiga’ya azîmet eden “Anzavurakis” yukarıda zikri geçen
mahalde pusuya düşerek 5-10 dakikalık bir müsâdemeden sonra bu mâcerâ Anzavur ve
maiyyeti efrâdının kâmilen katliyle neticelenmiştir”.

ANZAVUR’UN BİGA’DAKİ FAALİYETLERİ

363

olmadığı vurgulanıyordu153. 24 Nisan 1921 tarihli yazıda ise, İngilizlerin
olaydan birkaç gün önce Yunan İşgal Kumandanlığı vasıtasıyla Anzavur’u
Karabiga’ya görüşmeye çağırdıkları ifade edilerek, görüşmeye giden
Anzavur’un Biga’nın Adliye köyü civarında öldürüldüğü açıklanıyordu.
Olaydan sonra Karabiga Jandarma Takım Komutanı Mülazım Vehbi Efendi’nin yaptığı tahkikat neticesinde Anzavur’un Ali Efe’nin pususuna düştüğü tespit edilmişti154. Peyâm-ı Sabah155 gazetesi de 25 Nisan 1921 tarihli
haberinde daha önce verdiği yanlış bilgileri düzeltmiş ve olayı doğru olarak yazmıştır156.
Anzavur, 1919 sonbaharından beri aralıksız olarak başta Biga bölgesi
olmak üzere Güney Marmara’da kuvâ-yı milliye aleyhine faaliyet yürütmüştü. 16 Nisan 1921’de ortadan kaldırılması kuvâ-yı milliye adına başarı
oldu.
Anzavur’un Ölümünden Sonra Yaşanan Gelişmeler:
Anzavur’un ortadan kaldırılmasıyla yakın adamları İstanbul’a ve güvenli buldukları başka yerlere dağıldılar. Şah İsmail isimli bir Çerkez, 23
Nisan 1921’de Sirkeci’de Anzavur’a karşı olan ve kuvâ-yı milliyeyi destekleyen İsmail Hakkı ve Yusuf Bey adlarında iki Çerkezi öldürdü. Basın
bu cinayetlerin Anzavur’un öldürülmesine bir tepki olduğu şeklinde haberler yaptı157.

153

BOA, A.VRK, 855/94, lef 3, “Biga Kaymakamlığı’ndan Kala-i Sultaniyye Mutasarrıflığı’na”.
154
BOA, DH.KMS, 60-2/10, lef 6, “Umûm Jandarma Kumandanlığı’ndan Dahiliye
Nezâreti’ne”; İstanbul’daki İngiliz yetkilileri de Anzavur’un Karabiga civarında öldürüldüğü bilgisini Londra’ya iletmişlerdir, Bkz. B. Şimşir, a.g.e., III, 298, “İstanbul’daki İngiliz
Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold’tan İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderilen
25 Nisan 1921 tarihli rapor”.
155
Peyâm-ı Sabah ve Alemdâr gibi Damat Ferit Paşa hükümetlerini destekleyen ve
1920 yılında Anzavur lehinde yazan ve öven, Anzavur için Paşa, Bey gibi unvanları kullanan gazetelerin Anzavur’un öldürülmesi hadisesini fazla yorum yapmadan ve unvan kullanmadan yazmaları dikkat çekicidir. Bu politika değişikliğinde birçok sebep olabileceği
gibi, herhalde Damat Ferit Paşa gibi Anzavur’u sürekli destekleyen birinin iktidarda olmamasının da etkisi söz konusudur.
156
Peyâm-ı Sabah, “Anzavur’un katli”, 25 Nisan 1921.
157
İleri, “Şâh İsmail”, 23 Nisan 1921.; Anzavur’un yakın adamı Şah İsmail mahkemede İsmail Hakkı Bey’in öğretmen olan kardeşi Şevket Bey tarafından vurularak öldürüldü.
Bir sene sonra Refet Paşa İstanbul’a gelince Şevket Bey millî teşkilât tarafından hapisten
kaçırıldı ve bir süre sonra da affedildi, Bkz. Z. Güven, a.g.e., s. 101.
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Ahmet Anzavur’un öldürülmesinden sonra Biga bölgesinde Yunanlılar
önemli bir destekçilerini kaybetmiş olmakla beraber, Anzavur adı bölgede
yaşamaya ve Yunanlılarla işbirliğine devam etti. Bu sefer Anzavur’un
büyük oğlu Kadri kurduğu çeteyle ve Yunanlıların desteğiyle Biga bölgesinde ön plana çıktı. Kadri’nin ilk işi kuvâ-yı milliye’den intikam almak
için kuvvetli bir çete oluşturmak oldu158. Yaklaşık 100 kişiden oluşan bu
çetede yerli Rumlar da bulunmaktaydı159. Anzavur’un oğlu Kadri köylere
rahatça saldırırken, Biga’daki Yunan işgal kuvvetleri komutanı tarafından
açıkça himaye edilmiştir160. Kadri çetesi sık sık köyleri basmış, halka zulmederek para toplamıştır161. Kadri’nin Yunanlılarla işbirliği içinde Biga
köylerine baskınları ve zulmü 1922 yılında artarak devam etmiştir. Hatta
fırsat buldukça daha büyük yerleşim birimlerine de saldırmaktan çekinmiyordu. Nitekim, 8 Ağustos 1922 tarihli bir istihbârât raporunda Kadri idaresindeki çetenin Karabiga’ya saldırdığı belirtiliyordu162. Kadri’nin ve Yunanlıların yaptığı baskın ve yağmalar millî mücâdele başarıya ulaşıncaya
kadar sürmüştür.
18 Eylül 1922’de Biga Yunanlılardan kurtarıldı. Biga’ya giren süvari
kuvvetlerinin komutanı Aşir Paşa’nın ilk işi Anzavur isyânına destek verenleri ve Hamdi Beyle, Kâni Beyin şehit edilmesi olayına karışanları tespit etmek ve cezalandırmak oldu. Anzavur’a halef olan Çerkez Hacı Bey
ve İstanbul’da Dramalı Rıza Bey’i tanıyarak ihbar eden Yenice köyü muhtarı Ali Bey idam edildiler163. Anzavur isyânlarında sürekli yer almış Gavur
İmam diye bilinen Asmalı köyünden Feyzi, Biga’nın kurtuluşundan sonra
yakalandı. Bandırma’ya Harb Divanına götürülürken kaçmak istediğinden
Jandarmalar tarafından vurularak öldürüldü164.
Anzavur’un oğlu Kadri başta olmak üzere Anzavur maiyetinde bulunmuş birçok kişi Yunanistan’a iltica etti. Yurt dışına firar etmeyi başaramamış bazı Anzavur taraftarlarıysa ilerleyen haftalarda yakalanmaya baş-

158

İkdâm, “Anzavur’un oğlu”, 5 Mayıs 1921.
İkdâm, “Biga havâlîsinde şekavet”, 6 Mayıs 1921.
160
İkdâm, “Biga’daki Kadri çetesi”, 11 Ağustos 1921.
161
BOA, A.VRK, 860/26, “20 Kasım 1921 tarihli bir yazıya göre Koruoba köyünü basarak 2.000 lira para almıştır”.
162
TİTE, K67G104B104001.
163
Z. Güven, a.g.e., s. 110-111.
164
K. Su, a.g.e., s. 190.
159
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ladılar ve cinayet mahkemelerinde yargılanarak165 neticede 11 sene kürek
ve hukuk-ı medeniyyeden ıskat cezalarına çarptırıldılar166.
Anzavur ailesinin Biga ve Çanakkale bölgesine zarar verme arzusu
millî mücâdele kazanıldıktan sonra da devam etmiştir. 8 Mayıs 1923 tarihli
bir gazete haberi Yunanistan’a firar eden Anzavur’un oğlu Kadri’nin 20
adamıyla beraber adalardan Çanakkale sahillerine çıktığını ve yakalandığını açıklıyordu167. İlginç olan husus İngiltere’nin bu konuyla ilgilenmesiydi.
İngiltere, yaptığı açıklamada Kadri’nin Çanakkale’de kendi karakollarına
yakın bir yerde tutuklandığını, dolayısıyla kendilerine teslim edilmesi gerektiğini ifade edip, aksi takdirde, bunu dostça olmayan vasıtalarla gerçekleştirmek zorunda kalacağını belirtiyordu. Hükümet ise verdiği cevapta
Kadri’nin kesinlikle bırakılmayacağını açıkladı168. Anlaşıldığı kadarıyla
İngiltere’nin Anzavur ailesiyle ilişkileri devam ediyordu ve bunun için
Türkiye ile bir diplomatik kriz bile göze alınmıştı. Mahkemede yapılan
yargılama neticesinde Kadri ve yakın adamı Mustafa 16 Haziran 1923’te
Bayramiç’te idam edildiler169.
1923 Yılı Haziran ayında yine bir gazete haberi ilginç bir durumdan
bahsetmekteydi. Şöyle ki, bir Çerkez köyü mezarlığına gömülen
Anzavur’un mezar taşında, “Mazlûm ve ma’sûm olarak fecî şekilde şehîd
edilen sonsuza kadar insanların kalblerinde onulmaz bir yara bırakmış
olan kahramânlığı herkesçe bilinen Anzavur Ahmet Paşa merhûmun ruhuna” yazıyordu170. Aynı konu başka gazetelerde de yer almıştır. Vatan gazetesinin haberine göre, Anzavur’un mezarını bir kişi tesadüfen görmüş ve
hayret etmiştir. Bu kişinin araştırmasına nazaran Anzavur’un mezarı çevredeki bazı Çerkez köyleri tarafından yaptırılmış ve mezar taşı yerine gece165

İleri, “Aznavurcular”, 24 Teşrîn-i evvel 1922.
İleri, “Anzavurcuların mahkûmiyeti”, 1 Teşrîn-i sânî 1922.
167
Vakit, “Anzavur’un halefleri”, 8 Mayıs 1923; Vatan, “Anzavur’un oğlu yirmi
avânesiyle esîr edildi”, 8 Mayıs 1923; İleri, “Anzavur’un oğlu Kadri’nin çetesi”, 10 Mayıs
1923.
168
Vatan, “Anzavurun oğlu”, 13 Mayıs 1923.
169
Vatan, “Anzavurun oğlu Kadri’nin î’dâmı”, 27 Haziran 1923.
170
Vakit, “Anzavurun mezârı”, 18 Haziran 1923, “Halk gazetesinde okunduğuna göre
Biga’ya gömülmüş olan Anzavur’un mezâr taşında şâyân-ı hayret bir kitâbe vardır. Merkumun mezâr taşında “Mazlûmen ve ma’sûmen ber sûret-i fâciada şehîd edilen ve ile-lebed kulûb-ı enâmda onulmaz bir cerîha-yı müessife bırakmış olan kahramân-ı ma’rûf
Anzavur Ahmed Paşa merhûmun ruhuna” sözleri yazılmıştır. Bu mezârtaşı kabirlere hürmet hissinden istifâde ederek hâlâ orada yerindedir”.
166
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leyin konmuştur. Mezarın çiçeklerle süslendiği de belirtilerek, gerekenin
yapılması için yetkililer şu şekilde göreve davet edilmiştir;
“Kabre hürmeti anlarız. Fakat bu hâinin mezâr taşında yazılı olan ve
hükûmet-i hâzıra’nın tamamen aleyhinde bulunan yazılar hakkında
makamât-ı âidesinin nazar-ı dikkatini celb eyleriz”.
Ayrıca, Anzavur ve arkadaşlarının mezar taşlarındaki yazılar hakkında
bilgi verilmiştir171. Basının yetkilileri uyarması ve göreve çağırması üzerine daha sonra mezar taşındaki ifadeler kazıtılmıştır172.
1923 sonbaharında Anzavur’un yakın adamlarından ve isyân esnasında
aktif rol alanlardan Kel Tahir, Ankara’da yakalandı ve mahkeme edilmek
üzere Biga’ya sevk edildi173. Bu arada, Anzavur’un ortadan kaldırılmasının
getirdiği prestijden ve sağladığı imkândan yararlanmak isteyenler olmuştur. 1924 yılı yazındaki bir haber bir mahkemeden bilgi vermekteydi. Buna
göre, 1920 senesinde Biga köylerinde hırsızlık yapmış olan iki kişi cinayet
mahkemesince suçlu bulundu. Bunun üzerine avukatları söz konusu şahısların kuvâ-yı milliyeye yardım ettiklerini ve Anzavur’un ortadan kaldırılmasında rol aldıklarını ifade ederek af kanunundan istifade etmek istediklerini belirtti. Bu önemli açıklama üzerine mahkeme konunun araştırılmasını kararlaştırdı174. Aslında gelişmeler avukatın açıklamasını şüpheli hale
getirmiştir. Bir kere Anzavur’un kimler tarafından öldürüldüğü belliydi.
Ayrıca, söz konusu zanlılar böyle bir faaliyette görev almışlarsa niçin uzun
süre sonra ve yargılama neticesinde suçlu bulununca açıklama yapmışlardı?. Muhtemelen, avukat yapacak bir şey kalmadığını görünce son kozunu
oynamak istemiştir. Her şeye rağmen mahkemenin bu açıklamayı değerlendirmeye alması, Anzavur’un ortadan kaldırılmasının ne kadar önemli
bir memleket meselesi olduğunu göstermektedir.
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Vatan, “Anzavur’un mezârı”, 19 Haziran 1923, “…Kuvâ-yı milliyeye karşı şiddetle
silâh kullanmış olan menfûr merkumun mezâr taşında şu kelimeler yazılı imiş: “Mazlûmen
ve ma’sûmen ber sûret-i fâciada şehîd edilen ve ile-l-ebed kulûb-ı enâmda onulmaz bir
cerîha-yı müessife bırakmış olan kahramân-ı ma’rûf Anzavur Ahmed Paşa merhûmun
ruhuna”. Bu mezârın tarafeynindeki mezârın birisinde “Kahramân Ahmed Paşa’nın akrabâsından olub birlikte şehîd edilen Şevki Beyin ruhuna” diğerinde, “Kahramân Ahmed
Paşa ile şehîd edilen Selim Efendi’nin ruhuna” yazılıdır”.
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Z. Güven, a.g.e., s. 112.
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İleri, “Anzavur’un refîk-i habâseti”, 21 Teşrîn-i evvel 1923.
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İleri, “Anzavur’u katl edenler bunlar mı idi?”, 15 Haziran 1924.
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1 Haziran 1924 tarihli kararnameyle Türkiye Cumhuriyeti uyruğundan
çıkarılmak üzere tespit edilen ve “150’likler Listesi” diye bilinen 150 kişiden 29 şahıs Anzavur isyanlarına katılanlardan oluşmuştur175.
Anzavur’un ölümünden yıllar sonra isyân süreciyle bağlantılı haberler
hala göze çarpmaktaydı. 1927 yılında basına ilginç bir haber yansıdı. Şöyle
ki, Bergama’da ziraat memuru olarak görev yapan bir şahsın Anzavur isyânında propaganda yapması ve Yunanlılara kendisini Anzavurcu olarak
takdim etmesinin tespit edilmesi üzerine işten çıkarılması ve bir daha devlet hizmet ve müesseselerinde görev yapamaması için ilgili yerlere yazı
gönderilmesi kararlaştırıldı176. 1928 yılındaki bir başka haberde ise
Anzavur’un adamlarının gizlice memlekete geldiği şayiasının çıktığı ve
ilgili makamların tahkikat yaptığı belirtiliyordu177. Anlaşıldığı kadarıyla
Anzavur’un acımasızlığı ve yarattığı terör 1928 yılında bile bir tedirginlik
ve endişe havasının yayılmasına neden olabiliyordu. Fakat muhtemelen bir
söylenti olan bu haberden herhangi bir sonuç çıkmamıştır. Zaten,
Anzavur’un adamlarının en tehlikelileri 1920’li yılların başlarında ya öldürülmüş veya yakalanarak mahkemede ceza almışlardı. 1928 sonbaharından
itibaren basında Anzavur’la anılan ciddi ve yeni bir olay yer almamıştır.
Sonuç:
Anzavur isyânları millî mücâdeleye büyük zarar vermiştir. EkimAralık 1919 ve Şubat-Nisan 1920 tarihlerinde Biga-Gönen-BandırmaKaracabey bölgeleri başta olmak üzere Güney Marmara’da etkili olan isyânların amacı; boğazlar bölgesiyle Anadolu arasında İngiltere menfaatleri
için bir tampon bölge yaratmaktı. Tabii, amaçlar arasında Yunan ileri harekâtını kolaylaştırarak Batı cephesinin kuzey kanadını zaafa uğratmak,
kuvâ-yı milliyeyi arkadan vurmak ve Balıkesir, Bursa gibi büyük şehirlerin
Yunan ordusunca daha kolay ele geçirilmesini sağlamak da vardı.
Anzavur’un Ekim 1919’da başlayan birinci isyânının Sivas kongresinin
Damat Ferit Paşa’ya karşı elde ettiği siyasi başarı ve iktidardan düşmesiyle
ilgisi olduğu açıktır. İkinci isyânın çıktığı Şubat 1920’den önce kuvâ-yı
milliye Güney Marmara’da güçlenmeye çalışıyordu. Akbaş cephaneliği
baskını olmuş ve Osmanlı meclisinde misak-ı millî ilân edilmişti. İkinci
isyân da bu gelişmelere cevap ve tepki olarak gerçekleşti.
175

Emin Karaca, 150’likler, İstanbul 2004, s. 78-79.
Son Saat, “Aznavurculardan”, 5 Ağustos 1927.
177
İkdâm, “Anzavur’un adamlarının memlekete girdikleri doğru değildir”, 3 Ağustos
1928.
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Temmuz 1920’de Biga’nın işgal edilmesinden sonra Anzavur tekrar
ortaya çıkmış ve Yunanlılarla beraber çalışarak bu bölgede faaliyetlerine
devam etmiştir. Anzavur, Mart 1921’de eski isyânlarında olduğu gibi, kalabalık ve etkili bir kuvvet oluşturmayı düşünmüştür. 16 Nisan 1921’de
İngilizlerle önemli bir toplantı yapmak için Karabiga’ya giderken kuvâ-yı
milliye yanlısı çeteler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Bu
olay, aslında kuvâ-yı milliye karşıtı ve Yunan ordusuyla (ve İngilizlerle)
işbirliği yapan birinin ortadan kaldırılmasından daha fazla anlama sahiptir.
Belge ve bilgiler göstermektedir ki, eğer söz konusu tarihte Anzavur öldürülmeseydi, büyük ihtimalle İngiliz ve Yunan işgal kuvvetlerinin yardımıyla eskisinden daha etkili bir hareket başlatacak ve binlerce masum bu süreçten etkilenecekti.
Anzavur, yabancı kuvvetlerle temas halindeyken, Hürriyet ve İtilâf
Fırkası başta olmak üzere kuvâ-yı milliyeye taraftar olmayan kesimlerce
desteklenmiş, daha doğru bir ifadeyle yönlendirilmiştir. Anzavur, bir taraftan padişah ve halife adına hareket ettiğini söyleyip halkın dinî hassasiyetlerini kullanmaya çalışmış, diğer taraftan Yunan müfrezeleriyle müslüman
köylerini yağmalamaktan çekinmemiştir.
Bu isyânlarda belirtilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Ahmet
Anzavur bir Çerkez’dir. İsyânlara destek veren Çerkezler de olmuştur.
Fakat Anzavur isyânı bir Çerkez isyânı değildir. Anzavur’un etrafında
farklı unsurlardan çok sayıda kişi yer almıştır. Ayrıca hem birinci hem de
ikinci Anzavur isyânlarının bastırılmasında en önemli payın Çerkez Ethem
Bey’e ait olduğunu hatırlamak gerekmektedir. Yine Anzavur, Biga ve diğer kasabalarda kontrolü ele geçirdiğinde ilk icrââtı kuvâ-yı milliyeye destek veren vatanperver Çerkez Beylerini kurşuna dizdirmek olmuştur. Bu
bakımdan Biga bölgesi Çerkezlerinin önemli bir kısmının Anzavur’a karşı
olduğunu tekrar vurgulamak yerinde olacaktır.
Anzavur isyânları, Güney Marmara’da özellikle Biga bölgesinde büyük üzüntüler ve acılar yaşatmış, bu olaylarda Hamdi Bey ve Kâni Bey
gibi kahramanların öldürülmesi önemli bir kayıp olmuştur. 1921 yılında
Anzavur’un Bigalı kuvâ-yı milliyeciler tarafından Biga yakınlarında ortadan kaldırılması ise millî mücadele tarihinde önemli bir olay olarak yerini
almıştır.
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MÜTAREKEDEN LOZAN’A GAYRİMÜSLİMLERİN
ASKERLİK MESELESİ
Cengiz MUTLU, MA

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesini müteakip Osmanlı Devleti Müslüman tebaasına olduğu gibi gayrimüslüm tebaasını da zorunlu askerlik
uygulamasının içine almak istemiştir. Fakat bu çağrı yüzyıllardır imparatorlukta ticaret, zanaatla refah içerisinde yaşayan gayrimüslüm tebaa arasında pek de olumlu bir tepki görmemiştir. Bazı haklı gerekçelerle azınlıklardan toplanan gerek cizye, gerek bedel-i askeri, gerekse de bedel-i nakdi
adı altındaki askeri muafiyet vergileri 1909 yılına kadar sürmüştür. Bu
tarihten sonra Müslümanlar gibi orduya dahil edilen gayrimüslümlerden
Babıali, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları’nda istediği verimi alamamıştır. Bunda gayrimüslümlerin askerlik mesleğine yatkın olmamaları ve de
isteksizlikleri büyük rol oynamıştır1.
Devam eden büyük savaş Osmanlı Ordusu’ndaki firarların da artmasını
beraberinde getirmişti. Yakalanan askerler tutuklanarak Divan-ı Harplere
sevk edilmekteydi. Asker firarisi olmalarından dolayı Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edilen ve işledikleri şekavet suçundan dolayı adliyeye sevk edilen İstavri oğlu Hristo ile on altı arkadaşı Üsküdar sorgu yargıçlığı tarafından muhakemelerinin men’ine karar verilerek ilan edilen
kanuna göre firar suçundan dolayı tahliyelerine gidilmiştir. Ayrıca aynı
suçtan zanlı ve tutuklu bulunan Vahan ile yirmi arkadaşının firarıyla haklarındaki kanun-ı ahirin geçerliliğinden evvel tebliğ edilen ve siyasi suç işleyenlerin affı yine ilgili kanuna uygun olarak vaki olan suçlarının aldığı
şekil itibariyle ve İstanbul Hapishanesi’nde bulunan tutuklulardan on ve
Beyoğlu Tevkifhanesince tutuklu olan üçü İngiliz olmak üzere altı, Üskü

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Öğrencisi.
Bu konuda geniş bilgi için bkz. Ufuk Gülsoy, Osmanlı Gayrimüslümlerinin Askerlik Serüveni, İstanbul 2000.
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dar Tevkifhanesinden de beş tutuklunun muhtelif esbab-ı kanuniyyeye
müsteniden tahliye edilmişlerdi2.
Büyük savaşın son aylarında üç Rum mebus Harbiye Nazırı Abduh Paşa’yı ziyaret ederek Kağıthane’de Ağaçlı Linyit Ocakları’nda çalıştırılan
Rum askerlerin terhisini talep etmişlerdir. Mebuslar ayrıca tutuklu ve
mahkum bulunan Rumlara ait olan Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesi’nde saklı nakit paraların sahiplerine iadelerini ve Rum asker tutuklularının da serbest bırakılmalarını taleplerine eklemişlerdi. Bu talep üzerine
Harbiye Nazırı bu meselenin bir an evvel tetkikini ve ocaklarda istihdam
edilen gayrimüslümlerin terhisini emretmiştir3.
Osmanlı Devleti güney cephesindeki aleyhindeki gelişmeler, Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Almanya ile olan bağlantının kesilmesi, Trakya’dan İngiliz-Fransız kuvvetlerinin harekete geçme hazırlığı ve son olarak
da müttefiklerinin yenilgiyi kabul etmeleri üzerine 30 Ekim 1918’de
Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır4. Mütareke
hükümleri uyarınca ordusunu terhise başlayan Babıali, ordunun önce
1870’ten 1901 doğumlulara kadar olan jandarma efradını, mütarekenin
imzalanmasından kırk sekiz saat sonra 1870 doğumlulardan 1881 doğumlulara kadar olan hizmet, amele taburları, fabrikalar müstahdemini ve
gayrimüslüm askerlerini terhise başlamıştır5. Ardından devlet, gazetelerde
yayımlandığı tarihten sonrakiler hariç bir irade-i seniyye ile tüm asker
firarileri için genel af ilan etmiştir. Babıali’nin bu kararı caydırıcılığı arttırmak açısından sulh dönemi dahi olsa bu tarihten sonra firar edenler hakkında kanuni işlem yapılacağını da hükme bağlamaktaydı6.
Terhis işlemlerinin tamamlanmasından sonra Dahiliye Nezareti ilgili
kumandanlıklara gönderdiği yazılarla şimendifer hatlarında istihdam edilen gayrimüslüm asker olup olmadığını kontrol etme gereği duymuştur7.
Aynı bakış açısından olacak ki, Hamal Taburu’nda müstahdem Tabib
Yüzbaşı Makro Efendi ile Kırkkilise II.İnşaat İstihkâmiye Taburu Tabibi
2
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Nezareti Hapishaneler Müdüriyeti,
DH.MB.HPS., 37/3.
3
Sabah, 25 Kasım 1918.
4
Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul 1995, s.506.
5
Sabah, 30 Ekim 1918.
6
Sabah, 8 Kasım 1918.
7
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.135, Gömlek no.76, Belge no.76-1.
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Yüzbaşı Mişo Efendiler’in yerine inzibattan Hasan Avni Bey ve Mustafa
Hakkı Efendiler tayin edilmişlerdir8.
Mütareke döneminin azınlık gazetelerinde İngiliz Komiserliği’ni ihtarlarına rağmen Hristiyaların askere davet edildiği yönünde şikayetler göze
çarpmaktadır. Rum patrik kaymakamı ile Ermeni Patrikhanesi ve Hahamhane murahhaslarından oluşan bir heyet İngiliz Komiseri Amiral Caltrop’a
müracaat ederek gayrimüslümlerin askere alınmasından vazgeçilmesi,
ayrıca silah altında bulunan gayrimüslümlerin en kısa sürede terhis ve bedel-i nakdi talep edilmemesi hakkında hükmet-i seniyye nezdinde ihtarda
bulunulmasını rica etmişlerdir9. Diğer taraftan nezaret memurlarından Miralay Simith gayrimüslümlerin askerlik hizmetlerinin lağvedilmesi için
Amiral Caltrop ile uzun uzadıya müzakere etmiş ve Amiral Caltrop’un
gayrimüslümlerin askerlik hizmetlerinin lağvı hakkındaki kararını Babıali’ye tebliğ etmiştir. Babıali ise verdiği cevapta Amiral Caltrop ile aynı
fikri paylaştığını ifade etmiştir10. Verilen bu emirlere rağmen asker alma
şubelerinde bazı aksaklıklar ortaya çıkmaktaydı. Balya Rum Mahallesi’nde
Filiboğlu Mihail, Yorgi oğlu Simon, Atanas oğlu Menai, Nimiri oğlu
Nikola’nın askerlik çağlarının gelmelerinden ötürü emsalleriyle beraber
sevkleri11, patrikhanenin Babıali nezdinde şikayetini de beraberinde getirmiştir. Bu gelişme üzerine Harbiye Nezareti’nin gayrimüslümlerin askere
sevk edilmemeleri hakkındaki emrine rağmen asker alımına devam eden
Balya Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Mustafa Efendi’nin ifadesine başvurulmuştur. Mustafa Efendi ise ifadesinde selefinden devraldığı Gönen asker alım evrakında Balya’dan 1897, 1898, 1895 doğumlu olup firar ettikleri şube tarafından bildirilen dört askerin daha sonra yakalanarak sevk işlemlerinin yapıldığını, ayrıca gayrimüslümlerin askere alınmamaları hakkında o ana kadar kendisine resmi bir tebliğ gelmediğini gelmiş olsa bile
bunun jandarma tabur kumandanlığında olduğunu vurgulamıştır12. Harbiye
Nazırı Şevket Turgut Paşa Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği yazıyla Rum
ve Ermenilerin daha evvel verilen emre göre celp ve sevklerinin yapılmadığını, söz konusu olay hakkında gerekli tahkikatın devam etmekte oldu8

Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.132, Gömlek no.56, Belge no.56-1.
Vakit, 8 Şubat 1919.
10
Sabah, 28 Ocak 1919.
11
BOA, Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti (DH.KMS.) 52-3/69 Lef.1.
12
a.g.b., lef 2.
9
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ğunun altını çizmiştir. Paşa’ya göre bu durum sehven ortaya çıkmış bir
meseleden başka bir şey değildir13. Kırkağaç’ta da oturan Hristiyanlar’dan
zorla bedel-i nakdi toplandığı yolundaki şikayetler üzerine olayı tahkik
eden Dahiliye Nezareti şikayetin asılsız olduğu sonucuna varmıştır14.
Gemlik’te de aynı durum göze çarpmıştır.Yöredeki Hristiyan Mahalleleri
muhtarları Dahiliye Nezareti’ne yazdıkları dilekçede 1899 doğumluların
asker alımı için tazyik edilmekte olduklarını bildirmişlerdir. Karasi’deki
Hristiyanlar’dan da bedel-i nakdi toplandığı yolundaki haberler üzerine
Dahiliye Nezareti adı geçen yerlerde tahkikat yapmaya karar vermiştir15.
Vali Azmi Bey ise yaptığı tahkikatla Gemlik halkına tazyik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını nezarete bildirmiştir16.
Babıali’nin İtilaf Devletleri komiserlerine gayrimüslümlerin askerliği
hususundaki kararını tebliğ ettiği sırada “gayrimüslümler” yerine
“Hrisiyanlar” tabirini kullanması bu sefer de Musevilerin askerlik meselesini gündeme taşımıştır. Bir kalem hatasından ortaya çıkan bu durumun
düzeltileceği hususunda Musevi Cemaati’ne teminat verilmiştir17. Sadrazam Ferid Paşa ise İtilaf Devletleri temsilcilerine Osmanlı Ordusu’nda
askeri hizmetlerini ifa etmekte olan Musevilerin askerliği meselesinin Babıali tarafından talep edilen isteğe göre halledildiği yolunda açıklamada
bulunmuştur. Bu konuda Rum, Ermeni ve Musevilerin aynı askeri muafiyetten yararlanacakları kendisi tarafından daha sonra Harbiye Nezareti’ne
bildirilmiştir18.
Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından birkaç ay sonra Yunanistan’dan gelen haberlerde Trakya’nın işgali için Yunan Ordusu’nun hazırlıklarını tamamlandığı ve Venizelos’dan emir beklediği yönünde istihbarat
bilgileri Türkiye’ye ulaşmaktaydı. Bu esnada Yunan Hükümeti resmi ve
özel surette Memalik-i Osmaniyye’de seferberlik ilan etmiştir. 19 ve 20
13

a.g.b., lef 9. Harbiye Nazırı namına Nazım Paşa Hristiyan efradın bir sonraki emre
kadar celb edilmemeleri için ayrıca bir emir vermiştir. Bu konuda bk. BOA, DH.KMS, 523/69 Lef 12. Ek 1. Trilye’de de benzeri bir durum ortaya çıkmış ve İngiliz Komiserliği
Babıali’ye bu konudaki hassasiyetini bildirmiştir; BOA, Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi
(DH.ŞFR.), 97/277.
14
BOA, Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti, (DH.KMS), 50-3/23.
15
DH.KMS, 50-3/26, Lef 2/1.
16
DH.KMS, 50-3/26, Lef 3.
17
İleri, 25 Haziran 1919.
18
İkdam, 4 Ağustos 1919.
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yaşlarında askerlik çağındaki kura efradını zorunlu olarak silah altına çağıran Yunan Hükümeti, içlerinde Osmanlı vatandaşı olup henüz güvenilmeyen şahıslara karşı zor koşulmamasını, şüpheli olanların celbinden sarfınazar edilmesini karara bağlamıştır. Yunan Genelkurmayı’nın böyle bir karar
almasının sebebi İtilaf Devletlerine yansıyacak olası bir şikayet durumu
idi19.
Yunanistan Hükümetinin bu çağrısı Osmanlı Devleti’nin Trakya topraklarında gerektiği karşılığı bulmuştur. Pınarhisar’ın Pine Karyesi Rum
gençlerinin 18 yaşından 25 yaşına kadar olanları Lüleburgaz’daki Yunan
kıtasına iltihak etmeye başlamışlardır. Yunan ordusuna katılan gençlerden
6 kişi 29 Haziran 1919’da ve 15 kişi de 30 Mayıs’ta üzerlerinde Yunan
üniforması olduğu halde trene bindirilerek bir kısmı İstanbul’a kalanları da
Uzun köprü tarafına sevkedilmiştir20. Özellikle İzmir’in işgalinden sonra
askerlik çağrısına Anadolu’ daki Yunan sempatizanlarının teveccühü artmıştır. Antalya yoluyla ticaret için İzmir’e gitmek üzere seyahat varakası
talep eden Rumların sayısının dikkati çeker ölçüde artması ayrıca İzmir’deki yerli Rumların Yunan Ordusuna katılmaları Babıali’yi bazı tedbirler almaya itmiştir. Bu saikle hareket eden Babıali iyi niyetle seyahat
edenler hariç diğerlerine seyahat varakası verilmeyerek İzmir’e gitmelerini
geciktirmek istemiştir21. İstanbul’da da Rum mekteplerine Yunan zabitleri
öğretmen olarak tayin edilerek bu gençler ileride olası bir ihtilale hazırlanmaktaydılar22.
Mütarekenin imzalanmasıyla beraber İtilaf Devletleri Donanmasıyla
beraber Yunan Ordusu da İstanbul’a gelmişti. Yunan Hükümeti İstanbul’da seferberlik ilan ederek askerlik çağı gelen efradın askere alınması
ve Yunanistan’a sevkleri için Yunan Sefarethanesi’nde asker alım şubesi
açmıştır. İstanbul’da oturan Yunan pasaportluların askerlik işleri bu şekilde yapılmaya başlanmıştır. Oysaki Babıali 1909 senesinden itibaren askerliği bütün tebaa yaymış ve bundan bu hizmetten Rumlar da mesul tutulmuştur.Birinci Dünya Savaşı’nın çıkışıyla Yunan Konsolosluğundan sahte
yunan pasaportu elde eden Osmanlı Tebaa’sı Rumların sayısı binlere varmıştı. Asker firarisi olup yabancı memleketlere kaçanlar da Yunan Kançı19

DH.KMS, 49-2/34.
DH.KMS, 52-2/27.
21
DH.KMS, 54-3/33.
22
DH.KMS, 49-2/35.
20
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larya’larından aldıkları “Aslen Yunanlıdır” ibaresi taşıyan Yunan pasaportlarıyla İstanbul’a gelmişlerdir.Bu gelenlerle beraber Yunan ordusunda
hizmet edip terhis olan veya izinli olarak gelen Rum ve Yunanlıların askerlik işlerinin çoğalmasından dolayı askeri şube memurların sayısını artırmış
ve Asker Alım Başkanlığı halini almıştır.Gerek Yunan ve gerekse Osmanlı
askeri hizmetinden kurtulmak için sahte Yunan pasaportu alan Rumlar
şubenin davetlilerini gözardı etmesinden dolayı İstanbul’da Yunan asker
alım meselesinden dolayı savaş zamanındaki bizim firarilerimizden daha
çok Yunan firarisi vardı. Bu tarihe kadar askerlik mesleğine hiç alışkın
olmayan Türkiye Rumlarını ziyadesiyle ürküten sebeplerin başında hiç
kuşkusuz zorunlu askerlik meselesi gelmekteydi. Bu durumu gören Yunan
sefarethanesi harekete geçerek Beyoğlu’nda Luksemburg sinemasında
Yunan siyasi mümessili Mösyö Kane’nin başkanlığında Rum ve Yunanlıları askerliğe teşvik etmek amacıyla bir toplantı yapılmıştır.O tarihte Yunanlılar tarafından zorla askere alınanların ekserisi daha evvel bizim ordumuzda hizmet etmemek için çeşitli vasıtalarla Yunan sahte vatandaşlık
varakasını alanlardı ki bunların sayısı bir kaç bine ulaşmaktaydı.Bununla
beraber hal böyle iken şahsi menfaatleri uğruna tabiiyet değiştirmiş olan
Rumların asli tabiiyetlerine dönmeleri için o günlerde bir fırsat ortaya
çıkmıştır23.
Devam eden Türk-Yunan Savaşı her iki tarafta gerek iaşe gerekse
maddi olarak büyük yıkıma yol açmaktaydı. Yunan Genelkurmayı askerlerinin maaşlarını düzenli veremediği gibi iki günde bir yarım kıyye ekmek
verdiğinden ordusunda firarlar artmıştır. Firar eden askerlerde Türk-Yunan
sınır karakollarına sığınmaktaydılar. Muhtemelen Osmanlı Tebaası olan;
Tekfurdağlı 1900 doğumlu Artin oğlu Agob, 1897 doğumlu Agob oğlu
Kirkor, 1897 doğumlu Kirkor oğlu Dikran, 1895 doğumlu Agob oğlu
Abraham, 1895 doğumlu Kirkor oğlu Nikogos, 1895 doğumlu Karabet
oğlu Donik adlı altı Yunan askeri Kalikıratya hududuna iltica etmişlerdir.
Daha sonra bu askerler haklarında gerekli işlemler yapılması için Hatt-ı
Fasıl Komiserliği’ne sevk edilmişlerdir24.
Bu sancılı dönemde başlayan milli mücadele hareketinde Osmanlı
Devlet ricali ve Milli Mücadeleyi yürüten kumandanları uğraştıran en
23
24

BOA, DH.KMS, 49-2/66, Lef 3.
BOA, DH.KMS, 60-3/33, Lef 3.
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önemli meselelerden biri de muhtelif azınlıkların yaptığı şımarık hareketler
idi. Çeşitli hükümetlerin yaptığı istatistikler sonucunda Trabzon Vilayeti’ndeki Rum nüfusunun toplam nüfusa oranı %30 idi. Bu oranı özellikle
fazla göstermek için Rum Patrikhanesi Avrupa Kamuoyunda propagandasını yoğunlaştırmıştı. Patrikhane bu faaliyetinde muhayyel bir Pontus Devleti’nin kurulabilmesi için özellikle Osmanlı Devleti’nin elli yıldır yöredeki Rumları zorla göç ettirdiğini şayet Rumların geri gelmeleri sağlanabilirse yöredeki Rum oranının % 70’e çıkacağını vurgulamaktaydı. Diğer yandan gerek para gerekse de propaganda-ikna yoluyla Rusya’daki Rumlar
arasında faaliyetini arttırarak buradaki bazı Rumların geçici bir süreyle
Trabzon ve civarına göçünü temin etmekteydi. Trabzon’daki İngiliz mümessili Karakortin de bir Rum sempatizanı olduğundan olaylara sadece
seyirci idi25. Karadeniz’deki gelişmeleri yakından takip eden hükümete
gelen raporlarda Merzifon’a hergün 15-20 araba ile ve İngiliz askerlerinin
himayesi altında ve muhtemelen içerisinde silah ve mühimmat olan sandıklar gelmekteydi26. Ortak düşman addettikleri Türklere karşı büyük bir
faaliyete başlayan Rum ve Ermeniler Bafra-Çarşamba Sahillerine motorlarla çetecilerini çıkartmaktaydılar. Bunlarla beraber büyük miktarda silah
ve mühimmatta karaya çıkartılmaktaydı27. Yörede örgütlenen Rum ve Ermeni çeteleri tarafından Ünye, Samsun, Çarşamba civarında Müslümanlara
karşı planlı şekilde öldürme, yaralama, gasp vakaları başlamıştı28. Bu organize çeteler köylere saldırdıkları gibi karakollara da saldırarak jandarmayla çatışmaya da girmekteydi. Bu çatışmalarda jandarmalardan şehit
olanlar olduğu gibi eşkıyadan da ölü ele geçirilenler vardı29.
Tüm bu gelişmeler milli mücadeleyi yürüten kumandanlar arasında yöredeki Hristiyan unsurlara karşı bir tedbir alınmasını elzem hale getirmekteydi. Bu arada Karadeniz sahilleriyle Orta Anadolu’da Pontus faaliyetlerinin artması, Koçgiri Ayaklanmasının çıkışı sebebiyle Sivas’ta bulunan
III.Orduya bağlı III.Kolordu 9 Aralık 1920’de kaldırılarak Merkez Ordusu
kurulmuştur. Bu ordunun komutanlığına da Mirliva-tuğgeneral- Nurettin
25

BOA, DH.KMS, 53–2/92.
BOA, DH.KMS, 53-1/41.
27
BOA, Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Asayiş (DH.EUM.AYŞ),
19/21.
28
BOA DH.EUM.AYŞ, 4/45.
29
BOA, DH.EUM.AYŞ, 5/70.
26
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Paşa getirilmiştir30. Merkez Ordusu’nun kuruluşunun tamamlanmasından
sonra 15.06.1921 tarihinde verilen emirle, Merkez Ordusu sahil mıntıkası
olan Samsun ve Ordu Sancakları dahilinde eli silah tutan on altı yaşından
elli yaşına kadar olan Hristiyanların Amasya, Tokad, Karahisar-ı Şarki
Sancaklarına, bu bağlamda 300 ile 306 doğumlularla ve 317 doğumluların
da toplam sekiz sınıf halinde efradın Amele Taburlarına sevk edilmesine
karar verilmiştir31. Böylelikle azınlıkların silahsızlandırılarak karşı tarafa
geçmelerinin önü alındığı gibi,32 Türk Ordusu cephe gerisini de garanti
altına almaktaydı. Böylece ordu hem bir tehtid algılamasını bertaraf etmiş
oluyor hem de azınlıkları kendine yararlı bir hale getirmiş oluyordu. Ayrıca I.Dünya Savaşı sırasında başlanıp bitirilemeyen yolların da tamamlanması açısından amele olarak istihdam edilecek fert bulunması da gerekliydi.
Deniz yolu Anadolu’da askerlik çağı gelen bir kısım gayrimüslüm için
bir kurtuluş idi. Milli Mücadele’nin devam ettiği yıllarda Karadeniz’de
seyreden takalar Kuvay-i Milliye tarafından kontrol edilmekteydi. Zonguldak’tan firarlarının ardından bindikleri vapurun Akçaşehir’de durdurulmasıyla İnebolu’nun Acıtonoz Mahallesi’nden Güroğulları’ndan 1889’lu
Gavoriloğlu Yorgi, 1887’li Vasil oğlu Kosta, 1893’lü Todor oğlu Dimitri’nin askerlik çağlarının gelmesi sebebiyle haklarında herhangi bir kanuni
takibat yapılmaksızın askerlik hizmetlerini yapmak üzere Erzurum’a sevklerine karar verilmiştir. Diğer taraftan Eşkıya Kel Rauf Çetesi’nin ele geçirilmesiyle bu çeteden Gevre’nin Sorbon Karyesi’nden Mehmet oğlu Salih
ile Kürd Karyesi’nden Dursun oğlu Durmuş’un idamlarına karar verilmiştir. Cani oldukları sabit olan iki Türk idam sehpasında sallanırken firarları
cahilliklerine mal edilerek beraat eden üç Rum hakkında verilen karar Türkiye’deki adaletin Müslüman ve Hristiyan gözetilmeyerek seyyanen tatbik
edildiğine bir delildir. Milli Mücadele’nin devam ettiği bu yıllarda Yunanlıların hasta, kadın, çoluk-çocuk demeden limanlardaki meskenleri bombardıman ettiği, işgal altındaki yerlerde en ufak bahanelerle Müslümanla30

Necati Fahri Taş, Nurettin Paşa ve Tarihi Gerçekler, İstanbul 1997, s.90.
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.1112, Gömlek no.84, Belge no.84-1. Bkz. Ek 2.
Teşkil edilen Amele Taburları sadece yol veya inşa işlerinde çalıştırılmamış Aksu ve Armutlu örneklerinde olduğu gibi mevzi yapım işlerinde de istihdam edilmişlerdir; ATASE,
İSH, Kutu no.1195, Gömlek no.43. Belge no. 43-1.
32
Leyla Neyzi, Amele Taburu The Military Jurnal Of A Jewish Soldier In Turkey
During The War Of İndependence, İstanbul 2005, s.28.
31
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rın cezalandırıldığı bir zamanda firari üç Rum’un beraatleri Türkiye’deki
gerek insaniyet fikri gerekse de adalet hissinin bütün iftiralara rağmen
geçerliliğini koruduğunu Müslüman ve Hristiyan halkın görmesi açısından
ibret vericidir33. İstanbul’un işgalinin ardından ipleri iyice eline alan Ankara Hükumeti askerlik işlerini de düzenlemesi ardından Anadolu’da
gayrimüslümlerin askere alınması Yunan basınında da yer bulmaktaydı34.
Diğer taraftan Pontusçulara güvenen Yunanlılar Karadeniz’e bir çıkarma yapmaktan söz etmeye başlamışlardı. Bu şayialara göre Yunan Ordusu Karadeniz’e çıkacak Rum nüfusunun yoğun olduğu yerlerde üslenip,
Ermenilerin de yardımıyla Sivas ve Erzurum’u işgal edecekti. Rusya’dan
getirilen silah ve mühimmatın en önemli ikmal noktası olan Karadeniz
sahillerinin Yunan donanmasınca abluka altına alınması ardından İnebolu
ve Samsun’un bombardımanı bölgedeki Rumların ümitlerini arttıran en
önemli faktörlerdi. Batı Cephesine doğru silah sevkiyatının ana arterlerinden bir bölgede düşman unsurun olması Milli mücadele’yi yürüten heyeti
bu unsura karşı elbette ki belli önlemlere itecekti. Nitekim Merkez Ordusu
Komutanlığı 9 Haziran 1921’de bölge Rumlarının tehcirini talep etmiştir.
Bunun ardından İcra Vekilleri Heyeti Samsun’a bir çıkarma ihtimalinin
arttığı gerekçesiyle 16 Haziran 1921 tarihinde 16-50 yaş arası eli silah
tutan Rumların bölge dışına sevklerini kararlaştırdı. Erkeklerin sevkleri
sırasında yalnız kalacak kadın ve çocukların ırz ve namuslarının korunmasına itina gösteren Dâhiliye Vekaleti, bu konuda suiistimal gösterecek
memurların cezalandırılacağını beyan etmiştir35.
Nurettin Paşa ayrıca, Rumların iç kesimlere sevkini gerçekleştirmeden
evvel Merkez Ordusu bölgesindeki asayişi sağlamak için Amele Taburlarında istihdam edilen Ermeni şoförlerin yanında yetiştirilmek üzere ve
ordunun şoför ihtiyacını karşılamak için Müslümanların verilmesi hususunu 21 Mayıs 1921’de Genelkurmay Başkanlığı’na bildirmiştir36.
Amele Taburlarına Hıristiyan neferlerle beraber alınanlardan biri de
Musevi asıllı Haim Albukrek’tir. Kastamonu’da, Ankara’da, Erzincan’da
33

Vakit, 4 Temmuz 1922.
İleri, 23 Ağustos 1922.
35
Mustafa Balcıoğlu, İki İsyan Koçgiri, Pontus Bir Paşa Nurettin Paşa, Ankara
2003, s.114-120.
36
Necati Fahri Taş, Nurettin Paşa ve Tarihi Gerçekler, İstanbul 1997, s.135.
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yol yapımında çalışıp, Fransızca olarak tuttuğu günlüğünde Haim
Albukrek, Musevilerin de Amele Taburlarına alınması hususunda Hıristiyan azınlıkları suçlamaktadır. Kendisi bu konudaki düşüncelerini “Durumumuz çok kötüydü. Fakat hükümet haklıydı. Güvenlik yoktu. Dışarıda
düşman vardı. Fakat içerideki düşman daha tehlikeliydi. Şayet Ankara
düşerse hepimiz askerler olarak hükümetin düşmanı olacaktık. Fakat biz
zavallı Museviler olarak hükümetle herhangi bir problemimiz yoktu. Dört
Musevi askeri için özel bir kanun çıkabilir miydi? Gayrimüslüm dediklerinde hepimiz gitmek zorundaydık.” şeklinde ifade etmiştir37.
Merkez Ordusu bünyesinde mahalli gayri müslümlerden teşkiline gidilen Amele Taburları,38 ilk etapta Samsun, Havza, Merzifon, Çorum, Tokat
ve Sivas’ta altı inşaat taburu halinde meydana getirilmeye başlanılmıştır.
Her birinin bulunduğu liva dahilinde istihdamına karar verilen bu taburlardan ilk etapta;
Samsun’da 53

Merzifon’da 400

Sivas’ta 147

Tokat’ta 176

mevcutlu dört tabur kurulabilmiştir. Bu taburların mevcutlarının da
peyderpey tamamlanacağı, ayrıca teşkillerinden itibaren zabitlerin ve efradın ihtiyaçlarının askeri ambarlardan karşılanacağı bildirilmiştir39. Bu taburların bir de üzerlerinde çalışacakları yol cetveli hazırlanmıştır. Bu tabloya göre, 40

37

L. Neyzi, a.g.e., s.27.
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.772, Gömlek no.25, Belge no.25-2.
39
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.771, Gömlek no.158, Belge no.158-2; Mustafa
Balcıoğlu, “Milli Mücadele Sırasında Merkezi Anadolu’da Amele Taburlarının Kuruluşu”,
Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 51, İstanbul 1991, s.46–48. Taburların kurulmasından
sonra Nafia İdaresi taburların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken çabayı göstermiştir.
Milli Mücadele’de çekilen onca sıkıntıya rağmen Tokat Amele Taburu’nda sarf edilmek
üzere 300 bin guruş gönderilmiştir; ATASE, İSH, Kutu no.771, Gömlek no.174, Belge
no.174-1.
40
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.771, Gömlek no.158, Belge no.158-3.
38
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Daha sonra II.Kolordu Kumandanlığı emrinde her birinde olmak üzere
kadrosunda bir bölük kumandanı, iki zabit, 220 nefer, bir binek, sekiz koşum, dört araba ve bir sakadan ibaret iki amele taburu kurulmasına karar
verildiyse de41 toplanabilen Hristiyan neferlerin yetersizliği sebebiyle bu
tek tabura indirgenmiştir42. 21 Nisan 1921 tarihinde gelen emirle de Merzifon İnşaat Taburu’ndan bir zabit kumandasında seksen neferin ayrılmasıyla Çorum İnşaat Taburu’nun kurulmasına karar verilmiştir43.
Askerliğin kendisine dayanıklılıkla beraber bir çok şey kattığını ifade
eden Albukrek, kimseden şikayetçi değildir. Ona göre birileri bu işleri
yapmalıydı. Yaptığı çalışmaların kendisini daha iyi hissetmesine ve enerjisini arttırmasına yol açtığına değinen Albukrek, buna rağmen doğal olarak
çalışma koşullarından da şikayet etmekteydi. Kendisi bu durumu, “Ankara’da iken çok hassas bir durumum vardı…Hijyen kurallarına titizlikle
riayet ettim. Şayet cam azıcık açılsa hasta olacağımdan korkmaktaydım.
Bu yaşam bunu değiştirdi. Üzerimdeki palto hariç yerde uyuma, kaba insanlarla beraber aynı pis kaplardan yemek, benim hastalanmama yol açmamış tersine her zamankinden daha iyi hissetmeme sebep oldu. Istıraba
katlanmayı öğrenmiş ve artık sefaletten korkmuyordum. Savaşmayı öğrenmiştim ve hatta taş kıranları kıskanmaya başlamıştım. Daha büyük
acıları öğrenmek için acı çekmeyi istiyordum”44 şeklinde tasvir etmiştir.

41

Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.670, Gömlek no.136, Belge no.136-1.
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.670, Gömlek no.136, Belge no.136-2.
43
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.772, Gömlek no.26, Belge no.26-1.
44
L.Neyzi, a.g.e., s.24.
42
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Kurulan bu inşaat Taburları’nın 21 Nisan 1921 tarihinden itibaren
Umur-ı Nafia İdaresine devredilmesine karar verilerek taburların emir ve
idareleri vekâlet namına Yol İnşaat Taburları Kumandan İstihkâm Kaymakamı Cemil Bey’e bırakılmıştır. Ayrıca Kolordu ahz-ı asker heyeti mıntıkasında silah altına alınmakta bulunan gayrimüslüm efradın 30 Mart 1921
ve 466 numaralı emre göre bağı oldukları inşaat taburlarına sevkine devam
edilmesi gereği ve tabur mevcutlarının biran evvel 800 nefere çıkarılacağı
bildirilmiştir45.
Bu arada askerlik çağı gelen beş sınıf Hristiyan efradın da kendi memleketlerinde bulunmamaları kaydıyla Amele Taburlarında istihdam edilmek üzere asker alım işlemleri başlamıştır. Buna göre Samsun’da bulunan
efradın önce Havza Asker Alım Merkezi Misafirhanesinde toplanması ve
buradan Havza, Merzifon, Çorum Amele Taburları’na dağıtılmasına, Havza Şubesi’nin de bir süre ilk gelen kafileleri Amasya’da teşkil edilmekte
olan Havza Amele Taburu’na sevketmesi ve sevkıyattan orduyu haberdar
etmesi kararlaştırılmıştır. Amasya Sivas dâhilindeki efrad Samsun Amele
Taburu’na, Tokat Livası içinden sevkedilecek efrat Sivas Amele Taburu’na ve Sivas efradı da Tokat Amele Taburu’na sevkedilecekti46. Peyderpey yapılan asker alımlarıyla Amele Taburları’nın mevcutları da arttırılmıştır. Buna göre;47
Havza Amele Taburu: 17 muhafız, 326 gayrimüslüm.
Merzifon Amele Taburu:28 muhafız 321 gayrimüslüm.
Tokat Amele Taburu:15 muhafız, 122 gayrimüslüm.
Çorum Amele Taburu:30 muhafız, 404 gayrimüslüm.
Sivas Amele Taburu:22 muhafız, 414 gayrimüslüm.
Samsun Amele Taburu:30 muhafız, 185 gayrimüslüm.
den ibaret hale gelmiştir.
45
46

Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.772, Gömlek no.26, Belge no.26-1.
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.771, Gömlek no.169, Belge no.169-3; M.Balcıoğlu,

a.g.m.

47

M.Balcıoğlu, a.g.m. Bu dönemde Amasya’da teşekkül eden Yol İnşaat Taburu mevcudu da 250 kişi civarında idi; Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.772, Gömlek no.3, Belge
no.3-2.

GAYRİMÜSLİMLERİN ASKERLİK MESELESİ

389

Cepheler emrindeki Amele Taburlarıyla Nafia Vekâleti’ne devredilen
Yol İnşaat Taburları’na numara verilmesi gereği hissedilmiş ve bu sebeple
Batı Cephesi emrindeki Amele Taburuna 1, Güneydeki tabura 2, Doğudaki
tabura 3, Müdafaa-i Milliye Sevkiyat ve Talimat-ı Umumiye Müdüriyeti
emrindeki tabura 4, II.Kolordu emrindeki II. Bölüğe 5 numaraları, Müdafaa-i Milliye İnşaat Müdüriyeti emrindeki tabura da Ankara İnşaat Taburu
adı verilmiştir. Ayrıca Nafia Vekaleti emrine verilip Şark Cephesi emrinde
teşekkül eden Trabzon Taburuna 6, Gümüşhane Taburuna 7, önce Merkez
Ordusu emrinde olup sonra nafiaya devredilen Samsun Yol İnşaat Taburuna 8, Havza Taburuna 9, Tokat Taburuna 10, Sivas Taburuna 11, Merzifon
Taburuna 12, ……Taburuna 13, Güney Cephesi emrinde teşekkül eden yol
inşaat taburlarının Antalya Taburuna 14, Burdur Taburuna 15, Afyon Taburuna 16, Silifke ve Karaman Taburlarına 17, Kastamonu Taburuna 18,
Çankırı Taburuna 19, Ankara Kumandanlığı emrindeki Kalecik Taburuna
da 20 numaraları verilmiştir48.
Amele Taburlarında alanlarında ustalaşmış sanat erbabı kişiler de mevcuttu. Bu kişilerden Merkez Ordusu’nda; bir marangoz, yirmi üç duvarcı,
elli altı taşçı49; Sivas’daki Merkez Ordusu’nda dört duvarcı, altı marangoz50 istihdam edilmekteydi. 2 Mayıs 1921 tarihinde Amasya Erkân-ı Harbiye Vekâletine gelen emirde olduğu gibi bu ehil kişilerden yüz neferin
Ankara’ya acilen gönderilmesi istenmekteydi51. İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti emrinde teşkil edilecek inşaat taburu için silahsız müslimgayrimüslümlerden duvarcı,marangoz,taşçı ve amele olmak üzere yüz
nefer Kayseri’ye istenmekteydi52. Yine kışla inşasında ve kullanılacak
kerestelerin kesilip biçilmesi işinde istihdam edilmek üzere taşçı-hizarcı 13
nefer de Maraş Ahz-ı asker kaleminden istenilmiştir53.

48

Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.670, Gömlek no.136, Belge no.136-5.
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.772, Gömlek no.117, Belge no.117-2.
50
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.772, Gömlek no.117, Belge no.117-3.
51
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.772, Gömlek no.117, Belge no.117-1.
52
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.807, Gömlek no.133, Belge no.133-1.
53
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.808, Gömlek no.2, Belge no.2-2. Bu dönemde askeri-ticari ehemmiyete haiz yolların birinci öncelikle bitirilmesi için diğer yollarda çalıştırılan
amele taburlarının Tokat-Erbaa yolunun bitirilmesi çalışmasında olduğu gibi elzem olan
yerlere sevki de söz konusu olmuştur; Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.771, Gömlek no.151,
Belge no.151-152.
49
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Bir milletin olmak veya olmamak mücadelesini verdiği bu sıkıntılı dönemde biri Havza’da, biri Samsun’da ikisi Merzifon’da, ikisi Amasya’da
olmak üzere Rumlardan müteşekkil altı tabur vardı. Bunların hepsi Rum
Köyleri eteklerinde istihdam edilmekteydi. Hele Samsun Kasabası dâhilinde bunların çalıştırılması büyük bir hataydı. Zira bu taburlardan hergün
birçok Rum firar ederek dağlardaki eşkıyaya katılmaktaydı. Bu Rumların
başka yerlere sevki, Samsun ve Merzifon’da yol yapmalarından memleket
için daha hayırlıydı54. Rumların firar ederek çetelere ilhakını önleme açısından Erzurum-Erzincan Hattı’nda çalışmak üzere 25 Haziran 1921 tarihinde doğuya gönderilmesine karar verilen Samsun, Havza, Merzifon,
Tokat, Sivas Rum Amele Taburları’ndan Çorum Amele Taburu’nun Ankara-Sivas Şimendifer Hattı’nda çalıştırılmak üzere Yahşihan’a sevki Nafia
Vekâleti tarafından istenilmiştir55. Burdur Amele Taburlarının bulundukları bölgede istihdamları Batı Cephesi Kumandanlığı tarafından mahzurlu
görülmüştür. Bu taburlardan Antalya Taburu’nun Karaman’a nakliyle efradının da Karaman ve Silifke Taburlarına katılması, Burdur Taburu’nun
Yahşihan’a nakliyle her iki taburdaki efradın Kütahya’da Ömer Kömür
Madeni Müdüriyeti emrine verilmesi Nafia Vekâleti tarafından Batı Cephesi Kumandanlığı’na yazılmıştır. Çorum Amele Taburu’nun da doğuya
gönderilmesinden vazgeçilmiştir56. Müdafaa-i Milliye Vekâleti de 27
Temmuz 1921 tarihindeki yazısıyla57. Hristiyan efrattan oluşan Amele
Taburlarını Ankara, Yahşiyan’a sevketmeyi düşünmüşse de bu hareketi
mahzurlu görmüştür. Zira, Hristiyan efradın Erzincan-Trabzon Hattı’nın
doğusuna nakilleri halinde bu hattın batısında kalan;
Yeniden önem kazanan veya tamiri gerekli yollar tamir edilemeyecek,
Ordu levazımatının hazırlanması mümkün olamayacak,
Menzil hatlarındaki inşaatlar tamamlanamayacaktı,

54

Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.670, Gömlek no.136, Belge no.136–7. Taburlardan
firarlar hakkında geniş bilgi için bk. Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.772, Gömlek no.113,
Belge no.113–1,2,3,4.
55
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.670, Gömlek no.139, Belge no.139-3.
56
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.670, Gömlek no.139, Belge no.139-6.
57
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.670, Gömlek no.142, Belge no.142-2.
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Bu sebeplerden dolayı Rum efradın halen bulundukları mıntıkada
mümkün olduğunca istihdamları ve inzibat tedbirlerinin arttırılması uygun
görülmüştür.
Amele Taburlarının daha iç kesimlere sevklerinde rol oynayan asıl etken hiç kuşkusuz Yunanlılarla savaşlarda Batı Cephesi’ne olan yakınlıklarıydı. Afyonkarahisar’da müteşekkil amele taburunun da harp mıntıkası
dahilinde çalıştırılması mahzurlu görülerek Burdur-Dinar yolunda çalıştırılmak üzere Burdur’a sevkleri gerçekleştirilmiştir58. Böylece azınlıkların
Türk Ordusu’na karşı girişebileceği herhangi bir hareket minimize edildiği
gibi, güvenlikleri de sağlanmaktaydı.
Milli Mücadelenin sona ermesi ile artık siyasi zaferlerin zamanı da
gelmekteydi. Yavaş yavaş terhis edilmeye başlanan muharip sınıflarla
beraber Amele Taburlarının da terhisine karar verilmiştir. İlgili komutanlıklara 21.11.1922 tarihli gönderilen emirle ordular ve cephe emrindeki
Amele Taburlarının lağvedilmesine karar verilmiştir59.
Diğer taraftan 30 Ağustos Zaferi ve ardından Türk Ordusu’nun ileri harekatı İstanbul’daki azınlıklar arasında heyecanı arttırmıştır60. İngilizlerin
İstanbul’dan amele namıyla Çanakkale’ye gönderdikleri Rum ve Ermeniler
gönüllü suretiyle İngiliz Ordusu’na dahil edilmiş ve bunların sayıları da
sekiz bin kişiyi bulmuştu. İngilizlerin Mudanya Konferansını zahiri olarak
ihlal etmeden sadece birliklerini takviye amacı güden bu hareketinin protesto edilmesi Hüseyin Rauf Bey tarafından Ankara Hükümeti’nin İstanbul
temsilcisi Refet Paşa’ya bildirilmiştir61.
Lozan Konferansı’nda kapitülasyonlar ve buradan doğan azınlık imtiyazları İsmet Paşa başkanlığındaki Türk Heyeti’nin çözümlemesi gereken
58

Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.670, Gömlek no.139, Belge no.139-7,9.
Gnkur. ATASE, İSH, Kutu no.1660, Gömlek no.77, Belge no.77-1.
60
Hülya Toker, Mütareke Döneminde İstanbul Rumları, Ankara 2006.
61
BOA, Hariciye Nezareti İstanbul Murahhaslığı (HR.İM), 13/101. Bkz. Ek.3. Bu
dönemde vapurla Atina’ya giden bir yolcu ile oranın yerlisi bir Yunanlı arasında şu konuşma bir Türk tarafından dönemin gazetelerinde yer almıştır. “İstanbul Rumları Anavatan’dan haric oldukları için gürültü yapmaktan başka bir şey bilmezler. Bunların kısm-ı
ağzamında biri Türk diğeri Yunanlı olmak üzere iki pasaport vardır. Yunan Hükumeti
bunları askerliğe davet ettiği vakit Türk pasaportunu gösterirler.Yaygaraya gürültüye
geldiler mi bunları ön safta bulursunuz. Buda gayet basittir. Zira yaygara ve gürültüden
hiçbir mesuliyet tertip etmez dedi.”; Vakit, 26 Eylül 1922.
59
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en önemli sorunlardan biriydi. Lozan’a giden Türk heyeti azınlıklar üzerinden politika takip eden yabancı devletlerin her türlü müdahale ve kışkırtmalarına bir set çekmek istiyordu. Lozan’da azınlıkların askerliği meselesi üzerinde sert tartışmalar yaşanmıştır.
Azınlıkların askerlik hizmetinden muafiyetleri hususunda M.Venizelos
1881 Antlaşması’ndan sonra Yunanistan’da askerlikten muafiyet için hiçbir vergi talep edilmediğini ve bu haktan Teselya halkının yararlandırıldığını ifade ederek, Yunanistan’daki Müslümanların dünya savaşından önce
askere alınmadığını, sadece son savaşta geri hizmet birliklerinden istihdam
edildiklerini söylemiştir. Kaldıki ona göre Müslümanlar ile gayrimüslimler
arasında askerlik hizmeti bakımından bir eşitlikte yoktu.Müslümanlar subay-astsubay gayrimüslümler sadece er olabilmekteydi. İsmet Paşa ise
diğer Avrupa ülkelerinde azınlıklara tanınan hakların aynının Türkiye
azınlıklarına da tanımaya hazır olduğunu söylemiştir62. Oysaki konferansın
devam ettiği sıralarda Yunan Hükumeti’nce Doğu Trakya’da 1910-1913
doğumlu Müslümanlardan asgari 400, azami 1000 Drahmi bedel-i nakdi
toplanmaktaydı63.
Lord Curzon Venizolos’a atfen; Türkiye’nin iddialarına dayanak teşkil
ettiği askerlik vergisinin alınmadığına dair beyanatların gerçeği yansıtmadığını aksine İstanbul’dan ayrılan askerlik çağındaki erkeklerden adam
başına 100 Türk Lirası alındığını beyan etmiştir64.
İsmet Paşa ise verdiği beyanatta Yunanistanla Türkiye arasında yapılmış Atina Antlaşması uyarınca 3 yıllık bir süre için Yunanistan’da kalan
Müslümanların askerlik hizmetlerinden muaf olduklarını ayrıca onlardan
vergi alınmaması gereğini vurgulamıştır. Bu antlaşmaya rağmen 3 yıl
geçmeden Müslümanların askere alındıklarını beyan ederek Anadolu’da
alınan verginin ise Müslüman olsun veya olmasın herhangi bir neden ile
askerlik hizmeti yapmayan herkesden alındığını savunmuştur65.

62

Sehal L. Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler, cilt 1 kitap 1, İstanbul 1993, s.214.
63
DH.KMS., 60-3/33, Lef 2. Ayrıca bu tarihte Drama’da sadece şüphe ile 15 günde
100 Müslüman tevkif edilmiş, işkenceden geçtikten sonra salıverilmişlerdir; a.g.b.
64
A.g.e, s.218.
65
A.g.e, s.223.
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İsmet Paşa Osmanlı Devleti azınlıklarının belli bir vergi karşılığı askerlik hizmetinden muaf olduklarını teyit ederek yaklaşık 15 yıldır zorunlu
askerlik hizmetinin bütün uyruklara uygulandığını söylemiştir.
Anayasası olan bir ülkede bütün uyrukların yükümlülüklerini yerine
getirmeleri gereğine vurgu yaptı. Bu yüzden Balkan ve 1.Dünya Savaşı
sırasında ayrım yapılmaksızın bütün uyruklar savaşa çağrılmıştır. Yunanistan ile aramızdaki bu son savaş sırasındadır ki, geçici bir takım özel koşullar yüzünden Müslüman olmayanlara vergi karşılığı askerlikten muafiyet
tanınmıştır. Yunan ordusu Küçük Asya’yı işgal edince Osmanlı Rumları’nın büyük kısmı askeri harekatların yapıldığı bölgelerde bulunmaktaydı.
Zamanla bu Rumlar istilacı ordunun en büyük kısmını meydana getirmişlerdi. İsmet Paşa Türk hükümetinin barıştan yana olduğunu, çeşitli unsurlar
arasında anlaşmazlıkların önüne geçmeyi, barış huzur ve sevgiyi sağlamayı
amaç edindiğini söylemiştir. Bunun ilk şartı da yurt çocuklarının soy ve
din ayrımı yapmaksızın, eşit haklardan yararlanmaları ve aynı yükümlükleri üzerlerine almalarıdır.Türk hükümeti vatanın birliğine ve bölünmezliğine en büyük önemi vermekte, hakların çıkarların ve yükümlülüklerin bütün
vatandaşlarca eşit olarak paylaşılması, gereğine inanmaktadır66.
L.Curzon çeşitli vesilelerde belirttiği askerlik hizmetinin zorunlu olmasını konferans boyunca eleştirmiştir. Müttefikler önce azınlıkların bir bedel
karşılığında askerlikten muafiyetlerini teklif etmişlerdir, fakat Türk heyeti
buna itiraz edince müttefiklerin teklifi Türkiye’deki azınlıkların askerlik
hizmeti dışında tutulmalarının mümkün olup olmadığını, Türk Hükümeti’nin Milletler Cemiyeti ile birlikte incelemesine kadar inmiştir. Bu taviz
her ne kadar büyük olursa olsun, askerlik meselesinin Türkiye’nin bir iç
sorunu olduğunu, askerlik hizmeti konusunda Türk Hükümeti, Müslümanlar ile gayrimüslümler arasında hiçbir ayrım yapmayacağını savunarak
müttefiklerin teklifini reddetmiştir. Bu teklifi hayretle karşılayan Lord
Curzon’un gözüne TBMM’nin kabul ettiği bir kanun çarpmıştır. Bu kanun
Müslüman olmayanlardan isteyenlerin gücüne göre 300 TL ile 500 TL
arasında bir vergi ödeyerek askerlik hizmetinden bağışık tutulmayı ön
görmekteydi. Lord Curzon, Türk temsilci heyetinin Lozan’da tutumunun
Ankara’da alınan kararla çeliştiğini vurgulamıştır.Oysaki bu kanun sınırlı
bir süre için çıkartılan kural dışı bir tedbirdi. Bu kanun ile hedeflenen sa66

A.g.e, s.306-307.
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vaş sırasında Türk ordusuna yararı dokunmayacağını inanılan
gayrimüslümlerin başka bir hizmetle yükümlü tutularak devlete yararlı
hale getirilmesi idi67. TBMM 21 Temmuz 1921 tarihinde askeri muafiyet
vergisini yasalaştırmıştır. Bu kanunun kabul edilmesinin sebebi; aynı tarihte doğumlu olup vatani görevini yapmak üzere askere alınanlardan, bedel-i
nakdi vermek suretiyle muaf olmak isteyenlere özel bir müsaade ile sadece
“amal-i milliyenin husulune” kadar bahşedilen bir haktı. Bu kanuna göre
bedel vermeye talip olanlar aşar, ağnam, emlak veya ticaret kayıtlarına
göre üç dereceye ayrılmaktaydı. Verilecek miktarı tayin etmek üzere idare
meclisleri, Ziraat veya Ticaret Odaları sorumlu olmak üzere; senelik birinci derece 1000, ikince derece 600, Üçüncü derece de 300 lira olmak üzere
kısımlara ayrılmıştır. Maliye Vekaleti de belirlenen bedeli her sene muvazzaf sınıfa alınan sınıf için iki, diğerleri için dört taksitte almaya yetkili
kılınmıştır. Bedel vermeyi taahhüt edip sonradan firar edenler için de caydırıcılık açısından söz konusu bedelin şahsın gayri menkullerinden tahsiline gidileceği vurgulanmıştır. Ayrıca kanunda gerek silahlı gerekse de silahsız hizmete ayrılan efrattan hiç kimsenin ikamet ettiği yerde istihdam
edilmemesi de kanunda yer almıştır68.
Türk Hükümeti, Müslüman uyruklarını-bir kısmını veya hepsiniaskerlik hizmetinden bağışık tutarsa böyle bir kolaylığı bütün Türk uyruklarına da uygulayacağını resmen bildirmiştir69.
Konferans boyunca Türkiye azınlıklarının Müslümanların yararlandıkları aynı yurttaş haklarıyla siyasi haklardan faydalanacaklarını Türkiye’de
oturan herkesin din ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu
savunmuştur. Türkiye Müslüman olmayan Türk uyruklarına vergi karşılığında askerlik hizmetinden bağışıklık tanınmasını reddetmiştir70.

67
A.g.e, s.302. Milli Mücadele sırasında Güney Cephesi’nde gönüllü olarak Fransız
Ordu saflarında çarpışan Ermeniler, Fransızların bölgeden çekilmesiyle paniğe kapılmışlardır. Ankara Hükümeti Ermenilerin korkularını yatıştırmak için genel af ilanına gitmiştir.
Ayrıca hükümet, talep etmesi yasal bir hakkı olduğu halde Ermenileri askerlik hizmetinden
ve tüm Türk vatandaşlarına yüklenen yüzde kırk el koyma uygulamasından da muaf tutmuştur; Clair Price, Türkiye’nin Yeniden Doğuşu, İstanbul 2008, s.210-211.
68
Düstur, 2. Tertip, c.2, s.98, İstanbul 1929.
69
A.g.e, s.312.
70
A.g.e, s.315-317.
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SONUÇ
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ordusunu terhis eden Babıali
gayrimüslüm askerlerini de terhis etmiş, fakat onlara herhangi bir askeri
muafiyet tanımamıştı. Askerlik dönemi gelen gayrimüslümlerin askere
çağrılması başta İtilaf Devletleri olmak üzere Patrikhanelerin ve Hahamhane murahhaslarının tepkisini çekmiştir. Bunu üzerine Babıali kısa bir
süre için gayrimüslüm asker celbini durdurmuştur. Anadolu’da ise gerek
güvenlik gerek diğer gerekçelerle gayrimüslüm unsurlar geri hizmet birliklerinde istihdam edilmişlerdir. Tanzimat’tan itibaren süren gayrimüslümlerin askerliği sorunu Lozan’da çözümlenebilmiştir.
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EK 1: Hristiyanların Askerlikten İstisnaları Emri
BOA, DH.KMS, 52-3/69 Lef 12.
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Harbiye Nazırı Nazım Paşa tarafından
Dahiliye Nezaret-i Celilesine
Numeru 406/7
21/5/35 tarih ve 612 numerolu tezkireye zeyldir.
Hristiyan efradın iş’ar-ı sabıka ahire kadar celb ve sevk edilmemesi
hakkında nezaret-i aciziden verilen emrin mahalli ahz-ı asker şubesine
tebliğinden evvel Balya’da Yorgi oğlu Kimyon ismindeki bir neferin derdest ettirilmiş ve fakat mezkur emrin vürudu üzerine bir mahalle sevk
edilmeyüp serbes bırakılmış olduğu iş’ar-i vakıa cevaben bükerre mahallinden bildirilmiş olmala arz-ı keyfiyet olunur. Ol babda emr u ferman
hazret-i menlehül emrindir.
26 Şevval 337/24 Temmuz 335
Harbiye Nazırı Namına Nazım
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EK 2:Hristiyanların Amele Taburlarına Sevk Emri
ATASE, İSH, Kutu no.1112, Gömlek no.84, Belge no.84-1.

GAYRİMÜSLİMLERİN ASKERLİK MESELESİ

399

Şifre
Müdafa-i Milliye Vekâleti’ne

13/6/37

Merkez Ordusu sahil mıntıkası olan Samsun ve Ordu Sancakları dahilinde meskun Hristiyanların on altı yaşından elli yaşına kadar eli silah tutan ad edilerek cümlesinin şimdilik Amasya, Tokat, Karahisar-ı Şarki Sancakları’na ve bu meyanda 300 ila 306 tevellüdlülerle 317 tevellüdlülerin ki
cem’an sekiz sınıf efradının celb ve amele taburlarına sevkleri hakkında
icab edenlere tebligat icra edildiği bera-yı malumat ma’ruzdur.
Aslı Ordu Dairesindedir
1127
15/06/37
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EK 3: Gönüllü Ermeni ve Rumların Çanakkale’de İngiliz Ordusu’nda
İstihdamları
BOA,HR.İM, 13/101.
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4017 / 7590
Refet Paşa Hazretlerine
Adnan Beyefendiye
İngilizlerin İstanbul’dan amele namıyla Çanakkale’ye gönderdikleri
Rum ve Ermeniler gönüllü suretiyle orduya idhal edilen efrattan ibaret
olup şimdiye kadar bu suretle sekiz bin kişi sevk edilmiş ve Mudanya
Konferansı zahiren ihlal edilmeyerek kuvvetleri takviye edilmekte bulunmuş olduğundan keyfiyetin şiddetle protesto edilmesi ve men’i hususunun
temini ve neticenin iş’arı ehemmiyetle mercudur efendim
Hüseyin Rauf
16 / 12 / 38

MİLLÎ MÜCADELE’NİN HENÜZ PEK BİLİNMEYEN
BİR KAYNAĞI:
“AHZ-I ASKER KALEM RİYASETLERİ ŞİFRE-İ
MEVRUDE DEFTERİ”*
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ**
GİRİŞ
Mustafa Kemal Paşa ve kadrosunun öncülüğünde başlayan Millî Mücadele’nin, Türk tarihinde ve Cumhuriyet’e giden yolda neyi ifade ettiğini
doğru anlayabilmek için, bu mücadelenin yaşanan zorluklar ve sıkıntılarla
birlikte her yönüyle iyi bilinmesi zarureti vardır. Ama ne gariptir ki, İstiklal Savaşı daha ziyade Mondros Mütârekesi sonrası başlayan işgaller ve bu
işgallere karşı cephede verilen mücadeleler bütünü şeklinde genellikle
askerî ve siyasî tarih ağırlıklı olarak sunulagelmektedir. Halbu ki, cephenin
başarısı veya başarısızlığı cephe gerisindeki durumla çok yakından alâkalıdır. Bir bakıma cephenin mutfağı sayılan cephe gerisinde durum ne idi?
Ne gibi hazırlıklar yapılıyordu? Hangi problemler ve zorluklar yaşanıyordu? Bu sorular, doğru cevaplanabilirse, biz o zaman İstiklal Savaşı’nı daha
iyi anlayabilir, analiz edebiliriz.
Cephe gerisinde yaşananları bize en iyi aktaran kaynakların başında,
askerlik daireleri ve buna bağlı askerlik şubelerinin yazışmaları gelmektedir. 4. Kor. Ahz-ı Asker Kalem Reisi Miralay İsmail’in de “ordunun bütün
memlekete dağılmış sadık uzvu” olarak nitelediği askerlik şubeleri, aynı
zamanda halkla bire bir ilişki içinde bulunduğundan mahallî gelişmeleri ve
tabanın halet-i ruhiyesini anlama bakımından bize önemli veriler sunarlar.
Ancak, Millî Mücadele tarihi araştırmalarında askerlik daireleri ve bünyesindeki askerlik şubeleri kayıtlarının yeterince değerlendirildiği söylenemez. Milli Mücadele yıllarındaki mevcut teşkilatlanmaya göre, şimdiki
*

4-5 Haziran 2009 tarihlerinde Marmara Üniversitesi’nde yapılan “90. Yılında Milli
Mücadele Sempozyumu”na bildiri olarak sunulmuştur.
**
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“Askerlik Daireleri”nin karşılığı olarak “Ahz-ı Asker Kalem Riyasetleri”
bulunuyor idi. Bu Kalem Riyasetlerine bölgedeki bazı askerlik şubeleri
bağlı bulunuyordu. Askerlik şubelerinin, bağlı bulundukları Kalem Riyasetleri’ne gönderdikleri yazılar ve raporlar sözkonusu Kalem Riyasetlerinde “Şifre-i Mevrude Defterleri”ne kaydediliyor idi. Bir nevi “gelen evrak
defteri” olarak niteleyebileceğimiz bu defterler yıllık olarak tutulur ve
askerlik şubelerinden ve üst makamlardan gelen yazılar olduğu gibi buraya
kaydedilir idi.
Bu bildiride, “8. Fırka ve Akşehir Ahz-ı Asker Kalem Riyasetleri”ne
ait “Sene 336 Şifre-i Mevrude Defteri” örneğinde “Ahz-ı Asker Kalem Riyasetleri Şifre-i Mevrude Defterleri”nin Milli Mücadele Tarihimizin kaynakları arasındaki yeri ve önemi ana hatlarıyla analiz edilerek sözkonusu
kaynağın tanıtımı yapılacaktır1.
Örnek aldığımız şifre-i mevrude defterinde 8. Fırka Kalem Riyaseti ve
Akşehir Ahz-ı Asker Kalem Riyasetine ait yazışmalar bulunmaktadır2.
Müretteb 8. Fırka Kalemi Uşak’ta iken bu Kalem’e Uşak, Gediz, Simav, Demirci, Eşme, Kula, Alaşehir, Gördes askerlik şubeleri bağlı idi.
Ancak Uşak’ın işgali ile Sözkonusu Kalem Afyon Karahisar’a taşınmış ve
bilahare de gelişen askerî şartlar çerçevesinde 6 Eylül 1920 tarihinde 12.
Kor. bünyesindeki Akşehir Kalem Riyaseti’ne dahil edilmiştir. Akşehir
Kalemi’nin sorumluluk alanının oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Afyon
Karahisar, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Aziziye (Emirdağ)3, Bolvadin, Sandıklı,
Ilgın ve Kadınhanı askerlik şubeleri, Akşehir Kalemine bağlanmış idiler.
Bu şubeler, bağlı bulunduğu Akşehir Kalem Riyaseti’yle sürekli yazışma
halinde idiler.

1

Bazı örnek sayfalar için bkz., EK:1,2,3.
Burada tanıtımı yapılan ve örnek alınan “8. Fırka ve Akşehir Ahz-ı Asker Kalem Riyaseti’ne ait Şifre-i Mevrude Defteri” ni, bu bildirinin sunulduğu günlerde bir kitap olarak
hazırlama çalışması içinde idik. Takip eden günlerde, sözkonusu araştırmamız Milli Mücadele’de Manisa- Uşak- Afyonkarahisar-Konya Hattı (8. Fırka ve Akşehir Ahz-ı
Asker Kalem Riyasetleri Şifre-i Mevrude Defteri), adıyla Atatürk Araştırma Merkezi
yayınları arasında (Ankara 2009) kitap olarak yayınlanmıştır. Bu bildirinin basımı, bahsedilen kitabımızın yayınından sonra gerçekleştiği için böyle bir açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. (N.K.).
3
Yazışmalarda geçen “Aziziye”, bugünkü “Emirdağ” ilçesidir. Metin boyunca belgelerde geçtiği şekline sadık kalınmıştır.
2
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Öteyandan, Millî Müdâfaa Vekâleti, Ahz-ı Asker Dairesi Riyaseti, İzmir Şimal Cephesi Komutanlığı, İzmir Şark Cephesi Komutanlığı, Garp
Cephesi Komutanlığı, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti vd. ilgili makamlardan gelen bazı emirler de defterde yer almaktadır.
Görüleceği üzere, sözonusu defterler bize geniş bir alandaki gelişmeler
ile üst makamlardan gelen emirleri takip imkanı sunmaktadırlar.
Elimizdeki “Sene 336 Şifre-i Mevrude Defteri”ndeki yazışmalara baktığımızda, dönemin pek çok problemine ışık tutan, özellikle Manisa-UşakAfyonkarahisar- Konya hattında 1920 yılını değişik açılardan aydınlatan
bilgilere rastlıyoruz. Ana hatlarıyla tasnif ettiğimizde yazışmaların daha
ziyade şu konularda toplandığını görüyoruz;
1- I. Dünya Savaşı sırasındaki zâyiatlar
2- Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuvâ-yı Milliye’nin faâliyetleri
3- Düşman taarruzu ve askeri hareketlerle ilgili bilgiler
4- İdari ve Lojistik faâliyetler
5- Askerlik şubeleri personeliyle ilgili bilgiler
6- Cephe gerisinde yaşanan bazı problem ve zorluklar
Tabii ki bu genel tasnifin dışında kalan değişik konularda yazışmalar
da bulunmaktadır.
Görüleceği üzere, şifre-i mevrude defterleri, çok değişik açılardan Milli Mücadele tarihine ışık tutmaktadır. Şimdi, elimizdeki örnekten hareketle
bu defterlerlerin mahiyetine ve önemli bir kaynak olarak Milli Mücadele
tarihi için neyi ifade ettiğine bakmaya çalışalım.
1 - I. Dünya Savaşı Sırasındaki Zâyiatlar
8. Fırka Kalem Riyaseti, bölgesindeki askerlik şubelerine gönderdiği
yazılarda; “esna-yı harpte şehid, vefat, gâib, esir olarak” ne kadar zâyiat
olduğu, mütârekeden sonra ne kadar askerin döndüğü, şube dairesinde
değişik doğumlarda ne kadar askerin olduğu hususlarında bilgi istemiştir.
Bir-iki örnek vermek gerekirse;
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Demirci Şube Reisi Mehmed Fahreddin 1 Martta gönderdiği yazısında;
I. Dünya Savaşındaki zâyiatlarının 2176, tezkere ile veya esaretten dönenlerin toplamının 300, halen şubelerinde kayıtlı 1883- 1893 doğumlulardan
1181, ve 1898- 1901 doğumluların 1359 nefer olduğunu, şubelerinden
şimdiye kadar Kuvâ-yı Milliye’ye iltihak edenlerin oranının %5 civarında
olduğunu bildirmiştir4.
Kula Şubesi ise şu bilgileri vermiştir: Esna-yı harpte zâyiat toplamı
2584, mütâreke sonraki terhisen veya esaretten dönenlerin sayısı 8108,
1874- 1893 doğumlu mükellef sayısı 41835, 1898- 1901 doğumlulardan
cepheye elverişli nefer sayısı 1776’dır. Kuvâ-yı Milliye’ce celb edilen
askerin oranı %10 civarındadır6.
Diğer şubelerden de benzer raporlar gelmiştir.
Bu yazışmalar, Yunan işgallerinin artmaya başladığı günlerde, personel yani asker açısından ciddi sıkıntıların yaşandığı anlamına geliyor. Askerlik şubelerinin hesaplarını yaptığı mükelleflerin yaşlarına bakacak olursak, 1901 (1317) doğumlulardan 1868 (1284) doğumlulara varıncaya kadar
yani 19 yaştan 51 yaşına kadar, bir başka ifade ile eli silah tutan herkesin
askere alınmaya başlandığını görüyoruz. İlerleyen yıllarda Büyük Taarruz
öncesinde bu yaş sınırının altında ve üstünde de cepheye koşmak mecburiyetinde kalınacaktır. Çünkü, insan kaynakları gittikçe tükenme noktasına
yaklaşmaktadır. Yukarıda verilen şehit sayıları da bu durumu açıkça ortaya
koymaktadır.
2-Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuvâ-yı Milliye’nin Faâliyetleri
Askerlik şubeleri yazışmalarına yansıyan konulardan biri de bölgelerindeki millî teşkilatlanmalar ve daha ziyade bu teşkilatların askerlik şubelerinin ilgi alanlarıyla alâkalı faâliyetleridir.
4

S.10, belge no: 22. (Buradaki ve metin boyunca yapılan “sayfa” atıfları, orijinal defterin sayfa numaralarına olan atıflardır). “belge no:” ve belgelerin tam metni için bkz., Nuri
Köstüklü, Milli Mücadele’de Manisa- Uşak- Afyonkarahisar-Konya Hattı (8. Fırka ve
Akşehir Ahz-ı Asker Kalem Riyasetleri Şifre-i Mevrude Defteri), Atatürk Araştırma
Merkezi yay., Ankara 2009.
5
S.15, belge no: 23. Belgede müsellah ve gayr-i müsellah rakam toplamları tutmamaktadır.
6
S.19, belge no:35
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Şifre-i mevrude defterlerinde, henüz konuyla ilgili mevcut yayınlara
yansımamış, bölgede teşekkül eden millî bölük, millî tabur, müfreze,
Kuvâ-yı Milliye adıyla oluşan kuvvetler hakkında da bilgi edinebilmemiz
mümkün olmuştur. Birkaç örnek vermek gerekirse;
1920 Ekim ayındaki yazışmalardan Emirdağ (Aziziye) ve havalisinde
“Elmas Çavuş Müfrezesi” veya “Elmas Pehlivan Müfrezesi” adıyla milis
gönüllü kuvvet kurulduğunu görüyoruz. Bu müfrezenin Karahisar bölgesinde aktif bir şekilde milis kuvvet toplayan Karahisar Heyet-i Milliye
Reisi Reşit Bey’le birlikte hareket ettiği anlaşılıyor. Aziziye Şube Reisi
Ziyaeddin’in 20 Ekim’de Kalem Riyaseti’ne gönderdiği yazıda; Aziziye
Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti marifetiyle toplanan 15 hayvanın Çelikalay
kurucusu ve komutanı Hoca Şükrü’ye verildiği, Reşit Bey’le hareket eden
Elmas Pehlivan Müfrezesine 68, Kara Ahmet Müfrezesine 50, Çerkes Osman Bey Müfrezesine 4 hayvan olmak üzere toplam 137 hayvanın verildiği ifade edilmektedir7. Bu bilgiler bize bu bölgedeki milis kuvvetler hakkında bir fikir vermektedir. Diğer bölgelerde de değişik adlarla millî kuvvetler oluşturulduğunu belgelerden takip edebilmekteyiz.
Yazışmalarda Akşehir’de Akşehir Milli Bölüğünün, Sandıklı civarında
Hadi Bey Müfrezesi’nin adı geçmektedir8. 1920 Eylül ayında Yalvaç ve
Karaağaç civarında da millî bölüğün oluşturulduğunu biliyoruz9.
Bu bilgiler, Milli Mücadele tarihiyle ilgili yayınlara henüz yansımamış
bilgilerdir.
3- İdarî ve Lojistik Faâliyetler
Bilindiği üzere cephenin en önemli lojistik kaynağını, halktan toplanan
bağışlar, yardımlar ve bazı mükellefiyetler oluşturuyordu. Tekalif-i milliye
emirlerinden önce bu husus mahallî mülkî ve askerî otoriteler ile Müdâfaai Hukuk Cemiyetlerince organize ediliyordu.
Askerlik şubelerinin yazışmalarında cephe ikmal faâliyetlerine sıkça
rastlıyoruz.

7

S.82, belge no:357.
S.67, belge no: 268.
9
S.42, belge no:128.
8
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Örnek aldığımız defterde, asker temini, silah ve nakliye vâsıtaları ihtiyacı ve amele taburları oluşturulması hususları, askerlik şubelerinin mesailerini yoğun bir şekilde işgal eden lojistik konular olarak karşımıza çıkmaktadır.
a- Personel ve Asker Temini
Personel ve asker temini konusu, tabii olarak bütün askerlik şubelerinin
öncelikle meşgul olduğu konuların başında gelmektedir. İncelediğimiz
defterde bu konuda çok yazışma bulunmaktadır. Ancak, dikkat çeken bazı
örneklerle meseleye temas etmekle yetineceğiz.
Personel ihtiyacıyla ilgili alınan tedbirlerden birisi de askerlik şubelerindeki subay sayısında kısıtlamaya gidilmesi olmuştur. Müdâfaa-i Milliye
Vekâleti’nin (Milli Savunma Bakanlığı’nın) 5 Eylül’de Karahisar’da bulunan Kalem Riyaseti’ne gönderdiği yazıdan anladığımıza göre, kıtalardaki
subay ihtiyacının karşılanması çok zaruri bir hal aldığından, askerlik şubelerinde subay kadrosunun daraltılması yoluna gidilmiş ve bu yolla cepheye
kaynak temin edilmeye çalışılmıştır.
Yine, personel ikmali konusunda yedek subaylarla ilgili yazışmalar da
dikkat çekmektedir. Gayr-i müslim yedek subaylar için farklı bir muamele
yapıldığını görüyoruz. Milli Müdâfaa Vekâleti, bütün gayr-i müslimlerden
evvelce yedek subaylık yapmış olanları yeni bir emre kadar silahsız ve er
olarak celb edileceğini ilgililere emretmiştir. 4. Kor. Ahz-ı Asker Reisi
İsmail de durumu 26 Ekim’de bölgesindeki Akşehir Kalem Riyaseti’ne
bildirmiştir10. Tabii ki Milli Müdâfaa Vekâleti’ni böyle bir karara sevkeden
sebep, -bazı istisnaları olmakla birlikte- gayr-i müslimlerin özellikle Balkan Savaşları’ndan itibaren cephelerde sergiledikleri tutum ve davranışları
olmalıdır. İlgili makamların bazı tedbirler almak mecburiyetinde oldukları
anlaşılıyor.
Personel ikmali meselesinden sonra askerlik şubelerini meşgul eden lojistik konular arasında, ulaşım araçları ile silah ve mühimmat temini hususunun önemli bir yer işgal ettiğini görüyoruz.
b- Ulaşım Araçları, Silah ve Mühimmat Temini
Alaşehir Şubesi 25 Ocak’ta Kalem Riyaseti’ne gönderdiği yazısında,
seferberlik başlangıcında ne kadar ulaşım aracı ve hayvan sevk ettiklerinin
10

S.89, belge no:401.
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bir dökümünü çıkarmıştır. Buna göre Alaşehir Şubesinden; 39 koşum, 117
binek ve 322 yük hayvanı, 79 katır, 78 deve, 316 merkeb, 2 yaylı araba, 5
iki tekerlekli öküz arabası ve 28 manda cephe hizmetine gönderilmiş idi11.
Şüphesiz diğer şubeler de imkânları ölçüsünde cepheyi ikmale çalışmışlardır. Ancak, 1920 yılına gelindiğinde kaynakların çok azaldığı dikkat
çekmektedir. Sözgelimi, Garp Cephesi Komutanlığı 7 Temmuz’da her
şubeye 30’ar hayvan temin etme ve gönderme emri verdiğinde, bu 30’ar
hayvanın bile temininde zorluklar yaşandığını anlıyoruz.
Yazışmalarda, şubelerin gönderdiği hayvan miktarlarına dair bilgilere
rastlanmaktadır.
Hayvan temininin yanı sıra silah ve mühimmat konusu da askerlik şubelerinin lojistik destek sorumlulukları arasında idi. Mondros Mütârekesi
gereğince silah ve mühimmatın önemli bir bölümüne el konulması veya
ciddi sınırlamalar getirilmesi, öteyandan yıllardır savaş halinde bulunulması ve kaynakların artık tükenme noktasına gelmiş bulunması, cephenin
silah yönünde takviyesini zorlaştırıyordu. Yazışmalarda, halkın elinde
bulunan silahların tespit ve şubelerce cepheye gönderilmesine dair emirlere sıkça rastlanmaktadır12. Hangi şube mıntıkasından ne kadar silah toplandığı ve cepheye gönderildiğine dair ayrıntılı raporlar bulunmaktadır.
c- Sandıklı Amele Taburu
Akşehir Kalem Riyaseti ve bağlı şubelerin lojistik çalışmaları arasında
bölgeye mahsus dikkate değer bir diğer faâliyeti de Amele Taburları kurulması çalışmalarıdır.
Defter’de yer alan Amele Taburuyla ilgili yazışmaları değerlendirmeden önce, Amele Taburları tarihçesine kısaca bakmamız faydalı olacaktır.
Amele Taburları, ordunun ihtiyaç duyduğu, yol, demiryolu yapımı, çeşitli inşaat, ziraat, orman vb. işlerde çalıştırılan geri hizmet birliklerinden
biridir. Osmanlı askerî teşkilatında I. Dünya Savaşı’nda bu tür birliklerin
oluşturulmasına önem verilmiş olmakla birlikte, savaştan önce de Osmanlı
ordu teşkilatı içinde benzer nitelikli lojistik birimlerinin var olduğu bilinmektedir. Ancak, Amele Taburları uygulamasının I. Dünya Savaşı sırasın11
12

S.10, belge no:12.
S.39, belge no:111.
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da yaygınlaştığını ve önem kazandığını görüyoruz. Geri hizmetlerde insan
gücüne dayalı ihtiyaçların artması, Tanzimat’la birlikte askere alınmaya
başlayan gayr-i Müslimlerin fiili askerlik sıralarında doğurduğu bazı problemler, belki Amele Taburlarının önemini biraz daha artırdı. Özellikle
Balkan Savaşları sırasında ve I. Dünya Savaşı’nın başlarında yaşanan bazı
acı tecrübeler, gayr-i Müslimlerin silahlı birlikler yerine geri hizmetlerde
askerliklerini yapma mecburiyetini doğurdu. Tabii ki, Amele Taburları
yalnızca gayr-i Müslimlerden oluşmuyordu13. Müslüman askerler de bu
birliklerde yer alıyorlardı. Milli Mücadele sırasında da Milli Hareketi yürüten hükümet ordu içinde Amele Taburları oluşturmayı gerekli görmüş ve
ihtiyaç duyulan yerlerde bu tür birlikler kurulmuştur14.
1920 yılı sonlarına doğru Akşehir Kalemi sorumluluk bölgesinde de
Amele Taburu kurulduğunu görüyoruz. Garp Cephesi Komutanlığı Ekim
ayı başlarında Afyonkarahisar- Antalya yolunun tamir edilmesi gereğini
görmüş ve bu yolun Afyonkarahisar livası kısmının tamiri için Akşehir
Kalemi’ni, Antalya Livası kısmının tamiri için Burdur Kalemi’ni görevlendirmiştir. Buna göre, kurulacak Amele Taburlarından Birinci Taburun
merkezi Sandıklı, İkinci Taburun merkezi de Burdur olacaktır. Eğer ileride
lüzum görülürse merkezler değişebilecekti.
Garp Cephesi Komutanlığı’nın sözkonusu emrinde, taburlar için gerekli subayların askerlik şubelerince temin edileceği ve lâzım olan alet ve
edevâtın bulunduğu iller tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.
Hükûmetlerden verilecek alet ve edevâtla ilgili gelişmelerin her hafta Perşembe günleri rapor halinde bildirilmesi ve taburlara tayini uygun görülen
subayların künyelerinin de bir an önce gönderilmesi istenmiştir15. 4
Ekim’de gönderilen bu emrin arkasından çalışmaların hemen başladığını
görüyoruz. Takip eden birkaç gün içerisinde Karahisar bayındırlık memurları malzemeleriyle birlikte yola çıkarılmış ve Amele Taburunun teşekkülünün hızlandırılması hususu Akşehir Kalemi’ne yazılmıştır16. Sandıklı13
Birinci Dünya Savaşı’nda Amele Taburları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Cengiz
Mutlu, Birinci Dünya Savaşı’nda Amele Taburları, IQ Kültür Sanat yay., İstanbul 2007.
14
Milli Mücadele’de Amele Taburları hakkında bir fikir vermesi açısından bkz., Mustafa Balcıoğlu, “Milli Mücadele Sırasında Merkezi Anadolu’da Amele Taburları’nın Kuruluşu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, İstanbul 1991.
15
S.53, belge no:187.
16
S.65, belge no: 247; S.72, belge no: 295.
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Dinar arasında yol yapım çalışmaları Amele Taburu gelinceye kadar ücretli amelelerle hemen başlatılmıştır17. Çünkü sözkonusu yol gittikçe önem
kazanmaya başlamıştı. İşin aciliyetinden dolayı, ilgili makamlar Amele
Taburu’nun kuruluşunu hızlandırmaya çalışıyorlardı18. Kısa bir süre sonra
24 Ekim’de Taburun teşkilat yapısı belirlenmiştir. Buna göre; Amele Taburları üç bölük halinde teşekkül ettirilecektir. Taburun karargâh kadrosu 4
subay, memurlar ve 12 silahsız askerden oluşacaktır. Bölük kadrosu ise; 3
subay, 338 asker, 11 hayvan ve 5 arabadan ibarettir. Askerin % 10’u duvarcı, taşçı gibi sanatkarlardan oluşacaktır. Bu kadro yapısı Garp Cephesi
Komutanlığı’nın emri olarak 4. Kor. Kalem Reisi İsmail tarafından gereğinin yapılması için Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderilmiştir19.
Takip eden günlerde bu kadronun, nakliye kolu ile birlikte süratle teşekkülü hususunda Kalem Riyaseti’ne gerekli yazılar yazılmıştır20. Yazışmalardan anladığımıza göre Kasım başlarında Sandıklı Amele Taburu
kurulmuştur. Ancak bazı yanlış anlamaların ve eksikliklerin yaşandığını ve
ihtiyaçların hemen tamamlanamadığını görüyoruz. 4. Kor. Kalem Reisi
İsmail 6 Kasım’da Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderdiği emirde, Tabur
Komutanı’nın yazısından Sandıklı Amele Taburu’nun 4 bölüklü olduğunun anlaşıldığını, halbuki daha önce gönderilen emir gereği olarak 3 bölüklü olması gerektiğini bildirmiş ve buna göre yeni düzenlenmenin yapılmasını ve Tabur’a 15 araba gönderilmesini emretmiştir21.
Bu yazışmalar çerçevesinde Sandıklı Amele Taburu AfyonkarahisarAntalya yolunun Afyonkarahisar tarafında kalan kısmının yapımında, Burdur Amele Taburu’nun da diğer kalan yolun yapımında çalıştığı ve önemli
lojistik hizmetler verdiği anlaşılmaktadır. Yine yazışmalardan, Amele Taburlarının iaşesinde mahallî millî heyetlerin veya daha geniş anlamıyla
Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetlerinin belli bir sorumluluk üstlendiğini takip
edebilmekteyiz.
Amele Taburları’nın genel yapısından hareketle, bu taburlarda daha ziyade gayr-i Müslimlerin istihdam edildiğini, tabi bunun yanında cephede
17

S.78, belge no:333.
S.73, belge no: 301; S.74, belge no:309.
19
S.86, belge no: 381.
20
S.87, belge no:386; S.88, belge no:397.
21
S.100, belge no:464.
18
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bulunamayacak durumda olan Türkler’in de çalıştırıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yukarıda da kısmen temas edildiği üzere, – Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı’nın başlarında yaşanan acı tecrübeler dikkate alınarak - gayr-i Müslimlerin daha önce yedek subaylık yapmış olsalar bile
silahsız ve er olarak askere alınmalarına dair askerlik şubelerine emirler
gönderilmişti. Tabiî ki bu uygulamalar geçmişte yaşananlar çerçevesinde
haklı bazı sebeplere dayanıyordu. Milli Mücadele sırasında gerek ulaşıma
elverişsiz yolların çokluğu ve bunların ikmal kaynaklarıyla bağlantıyı zorlaştırması, gerekse de Anadolu’da birkısım ayrılıkçı faâliyete girişen azınlıkların pasifize edilmesi için Amele Taburlarına alınmaları tercih edildi.
Amele Taburlarıyla esas olarak ulaşım ve diğer lojistik hizmetler yapılırken bir taraftan da askerlik çağındaki bazı azınlıkların zararlı faâliyetleri
önlenerek yararlı hale getirilmiş oluyorlardı22.
4- Düşman Taarruzu ve Askeri Hareketlerle İlgili Bilgiler
Askerlik şubelerinin faâliyet alanı her ne kadar asker alımı ve diğer lojistik faâliyetlerde yoğunlaşsa da, yazışmalarda düşmanın cephedeki faâliyetleri ve Türk kuvvetlerinin askerî harekatı konusunda önemli bazı bilgilere rastlanmaktadır.
Gördüs Şube Başkanı Yzb. Mehmet Kâmil’in 14 Mart’ta Kalem Riyaseti’ne gönderdiği şifre cephedeki gelişmeleri anlama bakımından oldukça
önemli gözükmektedir. Sözkonusu yazıda Yunan taarruzunun şiddetli bir
şekilde devam ettiği ve kuvvetlerimizin bütün gücüyle buna direndikleri
belirtildikten sonra, işgal yerlerinde Müslümanların katliama maruz kaldığını ve halkın göç etmeye başladığını, şubeleri için tehlike doğacak olursa
hareket tarzlarının ne olacağı sorulmaktadır23. Görüleceği üzere, Yunan
askerleri işgal ettikleri yerlerde, katliam yapmakta ve sivil halkı göçe zorlamaktadır24.
22

Cengiz Mutlu, a.g.e., s.167.
S.21, belge no:42.
24
Anadolu’da Yunan katliamlarını dile getiren o dönemde pek çok rapor hazırlanmıştır. İstiklal Savaşı sırasında Yunan Mezalimini anlama bakımından meselâ bkz., Yunan
Mezalimi Hakkında Makâmât-ı Askeriyeden Mevrud Raporları Hâvi İkinci Kitap,
Matbaa-i Askeriye, Dersaadet 1335; Yunan Fecayiine Müteallik Aydın Vilayetinin Beynelmilel Tahkik Heyetine Verilmek Üzere Topladığı Vesâik-i Resmiyeye Müstenid
Hülasa, Matbaa-i Askeriye, Dersaadet, 1335; Türkiye’de Yunan Fecayii, Dahiliye Vekaleti yay., Ahmet İhsan Matbaası, C.I- II, İstanbul 1337; Orta Anadolu’da Yunan Mezalimi, Garp Cephesi Erkan-ı Harp Şubesi, Vilayet Matbaası, Ankara 1337; Ayrıca bkz., Mus23
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Yine Heyet Reisi İsmail’in 6 Ekim’de Kalem Riyaseti’ne gönderdiği
yazıdan, Uşak cephesinde düşman hareketliliğinin devam ettiği, 23. ve
Mürettep Fırkaların savaş vaziyeti aldıkları, Sarayköy cephesinde Tepeköy
civarında düşman keşif kolu ile çatışma olduğu ve düşmanın püskürtüldüğü25 anlaşılmaktadır. Ekim’in son haftasında düşmana yönelik taarruz hazırlıkları başladı. Heyet Reisi İsmail gerekli tedbirlerin alınması için bu
gelişmelerden Akşehir Kalem Riyaseti’ni haberdar etmiştir. O, 23 Ekim’de
gönderdiği şifrede, 24 Ekim sabahı Ali Fuad Paşa’nın Gediz’e taarruz edeceğini, 12. Kolordunun Uşak istikametine ilerleyeceğini bildirerek, asker
ve hayvan tertibatlarının yapılarak bir an önce sevklerini istemiştir26. 1
Kasım’da da düşmanın karşı taarruz hazırlığı içinde olduğu ve bunun için
insan, hayvan vb. lojistik desteklerin hızlandırılması hususu yine Heyet
Reisi İsmail tarafından Akşehir Kalem Riyaseti’ne yazılmıştır27.
Araştırmamıza konu olan defterde askerî faâliyetlerle ilgili benzer nitelikli daha pek çok yazışmaya rastlamak mümkündür.
Bütün bu gelişmeler araştırma alanımızdaki askerî hareketler konusundaki mevcut bilgilerimizi zenginleştirmektedir. Gerçi, askeri yayınlar ve
konuyla ilgili diğer yayınlarda askeri faâliyetlerle ilgili yeterli bilgi bulunabilmektedir. Fakat, tabanın halet-i ruhiyesini yansıtma bakımından askerlik şubelerinin konuya bakışları, değerlendirmeleri ve burada yaşananlar, küçük bir ayrıntı gibi görünen bazı bilgiler, İstiklal Savaşımızı doğru
kavramada bizlere yardımcı olabilir.
5-Cephe Gerisinde Yaşanan Bazı Problemler ve Zorluklar28
Buraya kadar anlatılan hizmetler, tabii ki kolay şartlarda olmuyor, çeşitli zorluklar ve problemlerle karşılaşılıyordu.
İlgili Kalem Riyasetlerine gönderilen yazılardan problemler ve zorlukların daha ziyade; personel ve araç-gereç ikmali, mahallî asayiş, İstanbul
tafa Turan, Yunan Mezalimi- İzmir Aydın Manisa Denizli 1919- 1923, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2006.
25
S.63, belge no:235.
26
S.85. belge no: 379.
27
S.93, belge no: 426, 427.
28
Bu konu tarafımızdan daha önce bildiri olarak sunulmuştur. Nuri Köstüklü, “Askerlik Şubesi Yazışmalarına Göre Batı Cephesinde Yaşanan Bazı Zorluklar”, VI. Uluslararası
Atatürk Kongresi Bildiriler, 12-16 Kasım 2007, Ankara, s. 432.
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hükümetinin karşı propagandaları, İngiliz ve Yunan propagandaları, Bazı
mülkî ve askerî idarecilerin yetersizliği noktalarında toplandığını görüyoruz.
Sözkonusu yazışmalarda her şubenin sıkça üzerinde durduğu problemlerin başında lojistik konular özellikle firar olayları gelmektedir. Şimdi
firarın boyutları, sebepleri ve alınan tedbirlerle ilgili yazışmalardan bazı
örnekler vermek istiyoruz;

a- Firar; Boyutları, Sebepleri ve Alınan Tedbirler
Bolvadin Şube Reisi Ali, bağlı bulunduğu Akşehir Kalem Riyaseti’ne
15 Eylül 1920’de yazdığı yazıda; cepheden firar eden 138 neferin künyelerinin henüz gelmediğini ve hangi birlikten olduklarının da belli olmadığını,
bu konuda bilgi verilmesini istiyor29. Karaağaç Şube Reisi Ziya, 22 Eylül
itibarıyla 1892 (1308) – 1899 (1315) doğumlu efraddan firar ettikleri anlaşılan 159 kişinin yakalanması için hükümete bilgi verildiğini aradan 5 gün
geçmesine rağmen henüz bir kişinin bile teslim edilmediğinden şikayet
ediyor30. Yine bu günlerde Karahisarlı ihtiyat mülâzım-ı sani Ahmet Şükrü
Efendi ile firar eden efradın, Millî Bölük Komutanı ve eşraftan bazı kişilerle takibi yapılmış ve 203 nefer yakalanarak Karahisar Şubesine teslim
edilmiş ve şube tarafından da Eylül ayının son haftasında birliklerine sevk
edilmişlerdir31. Aziziye Şube Reisi Ziyaeddin, 7 Ekim’de Kalem Riyaseti’ne gönderdiği yazıda son 15 gün zarfında firarilerden 20 silah ve 805
adet cephane alınarak firarilerin birliklerine sevkedildiğini ifade ediyor32.
Bu yazıdan iki gün sonra Aziziye’de 1892 doğumlu 8, 1893 doğumludan 9
olmak üzere toplam 17 mükerrer firarinin yakalandığı Kalem Riyaseti’ne
bildirilmiştir33. 10 Ekim itibarıyla Karahisar şubesine bağlı 1892 doğumludan 3, 1893 doğumludan 14 olmak üzere toplam 17 kişi mükerreren firar
etmiştir34. Ekim ayının ortalarına doğru firar olaylarının artışı dikkat çekmektedir. 13 ve 14 Ekim gecesi 131. Alay 3. Tabur’dan 20’si silahlı olmak
29

S.38, belge no:105.
S.47, belge no:150.
31
S.45, belge no:143.
32
S.60, belge no:222.
33
S.64, belge no: 242.
34
S.66, belge no: 254.
30
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üzere 180 neferin firar ettiği, bunların Konya Ereğlisi istikametine geçtikleri bilgisi Sandıklı Mevki Komutanı tarafından Akşehir, Yalvaç, Karaağaç
ve civar askerlik şubelerine bildirilmiştir35. 15 Ekim tarihine kadar Bolvadin’de 1 Alman tüfengiyle birlikte 40 firari yakalanmıştı36. Garb Cephesi
Komutanı Ali Fuad, 31 Ekim 1920 tarihinde Akşehir Mevki Komutanına
gönderdiği emirde; 159. Alay 2. Tabur 6. Bölük’ten 40-50 neferin bu gece
kâmilen ve silahlı olarak firar ettiklerini bildirerek, Konya havalisine mensup bu efradın yakalanması hususunda müteyakkız bulunulması ve neticeden malumat verilmesini rica etmiştir37.
Askerlik şubesi yazışmalarında buna benzer daha pek çok olaya rastlıyoruz. Askerlik Şubeleri ve ilgili makamlar firar olaylarının sebepleri üzerinde de ciddi şekilde durmuşlardır.
12 Kor. Komutanı Fahreddin, Uşak’da 8. Fırka Kalem Riyaseti’ne
gönderdiği 10 Haziran tarihli yazı ekinde Müdâfaa-i Milliye Vekâleti’nin
firarlarla ilgili emrini göndererek konu hakkındaki mütâlaâlarını istemiştir.
Bu emre göre; maiyyetsizlere nüfus başına verilen 30 kuruşun bir fayda
temin etmediği ve bu maaşın mevcut şartlarda artırılma imkânının da bulunmadığı, bu hususun firar keyfiyetinin sebeplerinin en mühimi olarak
vurgulanıyor ve maiyyetsizlerin askere alınma konusunda bedelli askerlik
vb. başka nasıl formüller uygulanabileceği mütalâaları istenmektedir38.
Milli Müdâfaa Vekâleti’nin tespit ettiği problem, ailenin geçimini sağlayan
kişilerin askere alınmasıyla geçim sıkıntısına giren aileler ve bu durumdaki
askerin firara yönelmesi hususudur. Bu tespit, Yalvaç Askerlik Şube Reisi
Rifat tarafından Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderilen 21 Eylül tarihli
raporla da teyit edilmektedir. Şube Reisi Rifat, firar sebeplerini önem sırasına göre şöyle sıralamaktadır;
1- Firarın sebeplerinin başlıca âmili evvel emirde pek çok askerin kimsesizliğinden mahsulatını orak edememesi. 2- Cephelerde millî hareket
aleyhinde propagandanın devam etmesi 3-Efradın câhil ve idraksizliği 4Ceza görmemekte oldukları 5- Kıtalarda zabt-ı rabtın gevşek bulunması39.
35

S.73, belge no: 302; S.75, belge no: 317.
S.72, belge no: 300.
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S.91, belge no: 411.
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Bu rapordan da anlaşılacağı üzere firarın çeşitli sebepleri vardır. Ancak bu sebepler içinde, geride kalan asker ailelerinin geçim sıkıntısı
içine düşmesi, yetişkin insan yetersizliğinden dolayı mahsulünün hasat
edilememesi ve tarlada kalması yani insanların açlıkla yoklukla baş
başa kalması, ön sırada yer almaktadır.
Yalvaç Şube Reisi Rifat’ın firar sebepleri içinde ikinci önem sırasında
zikrettiği “cephelerde Millî Mücadele aleyhindeki propagandalar” da firarın dikkat çeken sebepleri arasında görünmektedir. Bu propagandalar çeşitli şekillerde ortaya çıkıyordu. Kolordu Komutanı Refet’in muhtemelen
Ekim ayı sonlarına doğru ilgililere yazdığı emirden anladığımıza göre,
“Konya’dan Hilal Heyeti’nden bir hocanın kıtaata muzır telkinatta bulunduğu ve firara teşvik ettiği” bu hususun Ilgın’da yakalanan firariler tarafından da doğrulandığı, ve bu heyetten ayrılan Abdullah Hoca isminde
birinin Karahisar’da tutuklandığı ifade edilmektedir40. Yine 4. Kor. Ahz-ı
Asker Kalem Heyet Reisi İsmail’in Garp Cephesi Komutanlığının emri
olarak 5 Kasım 1920 tarihinde Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderdiği yazı
firar sebeplerini anlama açısından oldukça önemli görünmektedir. Söz
konusu yazıda; en son firarilerden yakalanan üç kişinin sorgulamalarında
Sandıklı’da Konyalı bir hoca tarafından; “Pozantı’da Ermeniler ilerlemiş,
memleketlerini zapt etmiş çoluk ve çocukları ayak altında kalmış” gibi
ifadelerle aldatıldıkları belirtilerek, bu gibi gerçek olmayan tezviratın firarlar üzerine etkisinin çok olacağı vurgulanmış, subaylar tarafından askerlere
gerçeklerin anlatılması, her günkü ajans haberlerinin duyurulması, ordularımızın Doğu ve Batı cephesindeki başarıları anlatılarak, hariçten askerle
temas edecek şahısların durumları incelenip, zararlı şahısların askerle temaslarının önlenmesi emredilmiştir41.
Bazı örneklerini verdiğimiz bütün bu tespitlerden firar olaylarının daha
ziyade; askerin geride kalan aile efradının geçim sıkıntısı içinde bulunması
ve bu durumun askerin halet-i ruhiyesini olumsuz etkileyerek çaresizlik
psikolojisine itmesi, aleyhte propagandaların zaman zaman etkili olması,
cehalet ve bilgisizlik gibi temel ruhi ve psikolojik sebeplere dayandığını
söyleyebiliriz.

40
41

S.87, belge no: 387’nin eki, suret.
S.99, belge no:458.
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Firar olaylarına karşı ilgili makamların bazı tedbirlere yöneldiğini görüyoruz. Bu tedbirlerin başında, TBMM tarafından 11 Eylül 1920 tarihinde
çıkarılan “Firarîler Hakkında Kanun” gelmektedir42. Bu kanunun uygulanması, teşkil olunan İstiklal Mahkemeleri’ne bırakılmıştır. Hukukî düzenlemelerin yanı sıra firarı önleyecek değişik uygulamalara ve tedbirlere de girişilmiştir. Bu tedbirlerin içinde askerin problemlerini
dinleyecek, sıkıntılarına, dertlerine çare olacak, ona doğruyu gösterecek “Efrad Hasbihal Heyeti” adıyla bir kurulun oluşturulması oldukça dikkat çekicidir. 4. Kor. Ahz-ı Asker Heyet Reisi İsmail’in, 1 Kasım
1920 tarihinde Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderdiği yazıyı önemine
binaen burada aynen vermek istiyoruz;
“ Ahz-ı Asker Dördüncü Kolordu emrinde Efrad Hasbihal Heyeti teşkil
olunmuştur. Lâ-kayd vazifedârlara ağır muamele yapılacaktır. Sevkiyat
efradının hüsn-i ikame, iâşeleri hakkında 7 Teşrin-i evvel (Ekim) 36 ve 83
ve 1273 tebligatın şubelerce mutlaka temini lâzımdır. Ahz-ı asker zabitanı
sevk efradının her gün yemeklerini görecek, kendiler(iy)le hasbihal edecek, dertlerini dinleyecek, çare-saz olunacaktır. Şubeler de temin kalemler
de teftiş edecektir. 1 Teşrin-i sani 36.”43.
Bazı şube reisleri ise firar olaylarının önlenmesi için sert tedbirlerin
alınması gerektiğini söylemişlerdir. Mesela Karahisar Şube Reisi
Şehâbeddin 28 Eylül tarihli Kalem Riyaseti’ne gönderdiği yazısında “firarilerin önü alınmak üzere gerilerde icraât-ı şedîde lâzım geldiğini” bu konuda ayrıntılı raporun postaya verildiğini bildirmektedir44. Nitekim vatan
savunmasında kritik gelişmelerin yaşandığı bu günlerde yeri geldiğinde de
sert tedbirlerin alındığını görüyoruz. Bolvadin Şube Reisi Ali’nin verdiği
bilgiye göre defalarca firar eden ve müddeti içinde birliğine teslim olmayan iki er 6 Ekim 1920 günü Bolvadin’de Odun Pazarı denen yerde idam
edilmiştir45.
Firar takibinde bazı yerli jandarmaların gevşek davrandıkları ve görevlerini lâyıkıyla yapmadıkları hususu da askerlik şubelerinin yazışmalarına
42

8 maddelik kanun hakkında bkz., TBMM Z.C., 3. baskı, C.4, Ankara 1981, s. 8487.
43
S.92, belge no: 424.
44
S.62, belge no: 231.
45
S.86, belge no:382.
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yansıyan bir diğer şikayet konusu olduğunu görüyoruz. Yazışmalarda bu
konuda çok örnekler bulunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, Karaağaç
Şube Reis Vekili Mehmed Ali 5 Kasım tarihli raporunda; “Jandarma ve
takviye efradının yerli ve kısmen eşraf evlatlarından olması yüzünden ciddiyetle takibatın yapılamadığından” şikayet ederek bunların derhal değiştirilmeleri gerektiğini teklif etmiştir46. Gelişmeler karşısında sırf firar takibi
için özel müfrezeler kurulduğunu görüyoruz. Garp Cephesi Komutanlığı
emriyle Erkan-ı Harbiye Reisi Muzaffer imzalı olarak Akşehir Kalem Riyaseti’ne 14 Ekim tarihinde gönderilen bir emirde; “firarî takibinde istihdam edilmek üzere ahz-ı asker emrinde elli kişilik bir müfrezenin teşkili”
uygun görülmüştür47.
Alınan tedbirler noktasında bazen de kantarın topunun kaçırıldığına dair Müdâfaa-i Milliye Vekâleti’nden ilgili makamlara, muhataplara yazılar
yazıldığına rastlıyoruz. 4. Kor. Ahz-ı Asker Reisi İsmail’in, Müdâfaa-i
Milliye Vekâleti emri olarak Akşehir Kalem Riyaseti’ne 7 Ekim tarihinde
gönderdiği yazı bazı sorumluların askerlik şerefiyle uzlaşmayan yanlış
davranışlarını ortaya koyma bakımından oldukça önemli görünmektedir.
Müdâfaa-i Milliye Vekâleti’nin emrinde özetle şöyle denilmektedir;
Sevk sırasında çeşitli yerlerden toplanan efradın güya firarlarına meydan verilmemek için cami ve diğer binalara hapis edildiği hatta bunların
tuvalet ihtiyacının karşılanmasına bile izin verilmeyerek askerî şeref ve
asker gururuyla asla izah olamayacak şekilde ağır muamele yapıldığı, hatta
bazı yerlerde bu gibi şiddet ve tazyike tahammül edemeyerek bazı efradın
bu gibi mekanların kapı ve pencerelerini kırarak firar ettikleri maalesef
görülmektedir. Firar niyetinde olan birkaç efrad için tedbir alınması gerekli
ise de firar etmeyecek ve çoğunluğu oluşturan namuslu ve hamiyetli vatan
evlatlarının birkaç firarî yüzünden rencide edilmesi onlara caniler gibi
muamele olunması asla şayan-ı tecviz değildir. Herhangi bir yere ulaşan bu
gibi sevkiyat efradının istirahatlarının temin edilmesi mahallî mevki ve
merkez komutanlarının bunların yanına giderek misafirperverlik göstermeleri, hatta mahallî mülki memurların ve eşrafın da bunların yanlarına giderek onlara yakışan bir asker gibi karşılamaları kendilerinden beklenen ulvî
görevlerdendir. Bu güzel karşılamalarla birlikte firara teşebbüs edeceklere
46
47
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karşı da gerekli tedbir muhakkak alınmalıdır. Müdâfaa-i Milliye Vekâleti
emridir48.
Bütün bu yazışmalar Aşağı- yukarı 10 yıldır kesintisiz savaş halinde bulunan ve artık insan kaynakları ve maddî kaynakları tükenme
noktasına gelen bir milletin yokolma çizgisinde yeniden dirilişinde
yaşadığı sıkıntıları anlama bakımından fevkalâde önemli gözükmektedir. Söz konusu problemler insan kaynaklarının yanısıra ekonomik
alanda da bâriz bir şekilde kendini gösteriyordu. Şimdi bu alanda
askerlik şubeleri yazışmalarına yansıyan problemlere bir göz atalım;
b- Cephenin İkmalinde Yaşanan Zorluklar
Yazışmalarda ikmalde yaşanan problemler ve zorlukların askerlik şubelerini ciddi meşgul eden ayrı bir konu olduğu görülmüştür.
Bolvadin Şube Reisi Ali, 5/6 Ekim’de Kalem Riyaseti’ne gönderdiği
yazıda Karahisar Heyet-i Merkeziye Reisi Reşid Bey’in gayretleriyle Aziziye ve Bolvadin havalisinden toplanan gönüllü sayısını bildirdikten sonra,
bu efradı silahlandırmak üzere şubeden 41 silah verildiğini Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından elbise verilmediğini yalnız 230 çarık, 30 çarık ipi,
220 yemeni, 17 fişeklik verildiğini ifade etmektedir49. Bilâhare bu kuvvetlere Aziziye’den de 15 silah temin edilmiş ancak buradan da elbise sağlanamamıştı50. Sayıları toplam 882’ye ulaşan bu gönüllülerin 187’si kendi
hayvanlarıyla gelmişlerdi. Neticede hepsi elbisesiz ve ancak 200’ü silahlı
olarak cepheye sevk edilebilmişti51. Yani ciddi olarak silah ve elbise sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı gidermek için halkın elinde bulunan silahların temin
edilmesi yolunda askerlik şubelerine sık sık yazılar yazıldığını görüyoruz.
Garp Cephesi Komutanlığı İstihbarat Şubesi konuyla ilgili yetkililere emirler göndermiştir. Bu emirlerden birinde özetle şöyle denilmektedir;
Ordunun piyade silahları ve cephanesini mütemadiyen takip etmek zaruridir. Ehali elinde pek çok silah ve cephane bulunmasına ve şimdiye
kadar alınan tedbire rağmen toplanan silah ve cephane hiçbir şey kabilindendir. Memleket müdâfaasına tahsis edilmeyen bu silahların bir düşman
48
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istilası halinde düşmanın eline geçmesi muhtemeldir. Nitekim, yalnız Bursa’da 14 bin silah Yunanlar’ın eline geçmiştir. Bilumum mülkî makamlar
ve askerlik şubelerinin bu meseleye fevkalâde önem vererek silah ve cephane toplanmasına çeşitli vâsıtalarla devam etmeleri ve her Perşembe günü
toplanan silah ve cephane miktarını Garp Cephesi Komutanlığı’na bildirmeleri rica olunur52.
Silah ve elbise vs. ihtiyacının yanı sıra nakliye vâsıtalarının eksikliğinin de Batı Cephesinin lojistik alanda karşılaştığı ciddi problemler arasında
yer aldığını görüyoruz. Halkın büyük bir çoğunluğu atını arabasını istendiğinde cephe hizmetine verirken bazılarının çeşitli tesirler altında kalarak
üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçındığı hususu yazışmalara yansıyan şikayetler arasında bulunmaktadır. Bolvadin Şube Reisi
Ali, Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderdiği 12 Ekim tarihli yazısında, Nakliye Vâsıtası Tedarik Komisyonunca şubelerine ayrılan 3 çift atla arabadan
bir tanesinin şubeye teslim edildiğini, ikinci arabanın yarın hazır olacağını
ve bunların hemen gönderileceğini üçüncüsünün ise sahibinin zengin olmasına rağmen vermemekte ısrar ve inat ettiğini bu yüzden hakkında kanuni işlem yapılmakta olduğunu belirterek yerine hemen diğer bir arabanın
tedarikinin gerekli olup olmadığını sormuştur53. Benzer bir örneğe de Şuhut da rastlanmaktadır. Karahisar Şube Reisi Şehâbeddin’in 20 Ekim tarihli raporuna göre, Karahisar Şubesi’ne 5 araba temini sorumluluğu verilmiş,
bu çerçevede 2 araba Şuhud nahiyesine ayrılmış ancak sahipleri zengin
olmalarına rağmen talep edilen iki arabanın zamanında temin ve gönderilmesi mümkün olamamış ve arabaları vermemekte direnen kişilerin merkeze gönderilmeleri için Şuhud Nahiye Müdürüne gerekli yazı yazılmıştır.
Hatta bu rapordan Karahisar Şube Reisi’nin ihmalkârlıkla suçlanıp Divan-ı
Harbe verildiği anlaşılmaktadır54.
Bolvadin Şube Reisi, ikmal işlerinde yaşanan bu ve benzeri problemlerin sebeplerini daha ziyade, maddiyata düşkün aldatılmış bazı kişilerin
“Milli Mücadele’nin başarıya ulaşamayacağı” yönündeki propagandalarına55, yerli neferlerden oluşan jandarmanın görevini yeterince yapamaması52
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na ve etrafta çoğalan eşkıya faâliyetleri ile tekâlifin dağıtımındaki bazı
adaletsiz uygulamalara bağlamaktadır56. Mıntıkadan sorumlu 4. Kor. Ahz-ı
Asker Kalem Riyaseti’nin ilgili askerlik şubelerine gönderdiği yazılarda,
asker celbi ve ikmal işlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi hususuna
hassasiyet gösterdiğini görüyoruz. Gönderilen emirlerde bir taraftan, asker
celbi ve ikmal işlerini olumsuz etkileyen mahallî sebeplerin bildirilmesi
istenirken57, bir taraftan da gerekli tedbirler alınıyordu. Bu cümleden olmak üzere, 10 Ekim’de gönderilen bir emirde “Kanun-i Esâsî hilafına
halktan güçlerinin üstünde taleplerde bulunulmaması, aksi halde şiddetle
cezalandırılacağı”58 bildirilmiştir. 22 Ekim tarihinde Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderilen bir başka yazıda, askerlik şubelerinin toplanacak yardımlarda insanların gücünün üstünde talepte bulunulmaması hususuna
dikkat etmeleri teyiden emredilmiştir59.
Şüphesiz, lojistik faâliyetlerin istenilen düzeyde yürütülebilmesi, bölgedeki asayişle yakından alâkalıdır. Zaten pek çok Askerlik Şube Reisi
yazılarında bu hususa da temas etmişlerdir. Şimdi asayiş konusunda kayıtlara yansıyanlara bir göz atalım;
c- Asayiş
Dikkat edilirse yukarıdaki lojistik problemlerin çoğu, Eylül –Kasım
aylarında yoğunlaşmaktadır. Ve bu zaman içerisinde de asayişi etkileyen
en önemli hadise Delibaş Mehmet isyanıdır. Ekim 1920 başında Çumra ve
Konya’da ortaya çıkan ve Kasım 1920 sonuna kadar aşağı-yukarı iki ay
devam eden başkaldırının tesirleri Beyşehir, Kadınhanı, Ilgın, Akşehir,
Şarkikaraağaç ve Yalvaç’a kadar uzanmıştı. Dolayısıyla asiler, bu bölge ve
buna yakın askerlik şubelerini ciddi olarak meşgul etmişlerdir60.

leri kullanıyor: “Menâfi-i vatan uğrunda teşekkül etmiş bulunan Müdâfaa-i Hukukca bazı
teklifat vukuu menâfi-i maddiyesinin haleldar olduğunu zannedenler indinde hoşnidiyi
mucip olmamaktadır” (S. 77, belge no:331).
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Kadınhanı Şube Reisi İbrahim 5 Ekim akşamı Kalem Riyaseti’ne gönderdiği raporda, asilerin Konya’da dükkanlardan basmaları gasp ettiklerini, Vali’nin Alaeddin Tepesinde subaylarla birlikte bulunduğunu, Hükümet
binasındaki memurların da kendini savunmaya çalıştıklarını, isyana karşı
top kullanılması gerektiğini bildirmektedir61. Garp Cephesi Kumandan
Vekili Kâzım 8 Ekim 1920 tarihiyle Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderdiği
emirde, Dahiliye Vekili Refet Bey komutasındaki te’dib kuvvetlerinin
Konya’da olduğunu belirttikten sonra, 8 Ekim günü birkaç yüz asinin Ilgın’a girip Afyon- Konya bağlantısını kestiklerini ifade etmiş ve AkşehirIlgın bölgesine gönderilecek Osman Bey komutasındaki kuvvetlere her
türlü yardımın yapılmasını istemiştir62. İsyanın bastırılmasına yönelik plan
ve faâliyetler hakkında 12. Kor. Komutanlığı ve 4. Kor. Kalem Riyaseti’nin ilgililere gönderdiği pek çok emir bulunmaktadır. İlgili askerlik şubeleri de kendi bölgelerindeki Delibaş’la ilgili veya bağımsız hareket eden
isyancıların faâliyetleri hakkında ilgililere raporlar sunmuştur. Mesela,
Karaağaç Şube Reisi Ziya, 14 Ekim gecesi Kalem Riyaseti’ne gönderdiği
raporda, asilerin Dinek köyünde bulunduklarını kuvvetlerinin ne kadar
olduğu ve nereye hareket edeceklerinin bilinmediğini arz etmiştir63. Aynı
şube bir gün sonra gönderdiği raporunda, alaturka saat 10 sıralarında
Dinekli Harmancıklı nam şahsın komutasında 15 süvari ve on kadar piyadeden mürekkep Dinek köyü halkından olan eşkıya müfrezesinin şehre
geldiğini, üzerlerinde bulunan boş heybe ve çuvallardan asıl maksatlarının
yağmacılık olduğunu belirtilerek bir saat sonra bu kişilerin Dinek istikametinde şehirden ayrıldığını yazmaktadır. Yine Ali Çavuş ve İbrahim Hoca
adındaki eşkiyanın Kıreli civarında asker toplamakta olduklarının istihbar
edildiği ifade edilerek Karaağaç bölgesine takviye kuvvetler gönderilmesi
istenmektedir64. Karaağaç Şubesi’nin 24 Ekim tarihli bir yazısında da bu
iki şakînin Karaağaç- Beyşehir arasında dolaştığını ancak eşkiyaya karşı
her türlü tedbirin alındığı belirtilmektedir65.
Ekim- Kasım aylarında pek çok yerde eşkıya faâliyetlerine rastlanır
olmuştu. Aziziye Şube Reisi Ziyaeddin 24 Ekim tarihinde Akşehir Kalem
61

S.57, belge no: 204.
S.62, belge no: 230.
63
S.72, belge no:299.
64
S.73-74, belge no:305.
65
S.84, belge no: 372.
62

MİLLÎ MÜCADELE’NİN HENÜZ PEK BİLİNMEYEN BİR KAYNAĞI

423

Riyaseti’ne arz ettiği raporunda bölgesindeki eşkiyadan şöyle bahsetmektedir; 120 kadar tahmin edilen altı silahlı ve makineli tüfengi de olan şahıslar 23 Ekim’de Aziziye’nin Manahoz ve Karayatak yöresini ve
Hamzahacılı köylerini geçerek Akşehir Kaldırım köyünde geceleyerek 24
Ekim’de Çorum ve Koçhisar’da soygunculuk yapmışlar ve Aziziye’nin
Kapı köyünden 1 ve Karayatak’tan 3 baş olmak üzere toplam 4 bargir gasp
etmişlerdir66.
Askerlik şubesi raporlarında benzer eşkıya faâliyetlerine sıkça rastlanmaktadır. Tabii ki bu tür eşkıya faâliyetleri bir taraftan cephenin ikmalini
zorlaştırırken, bir taraftan da bütün güç ve kuvvetin düşman üzerine teksifini önlüyordu.
Cephe gerisinde yaşanan zorluklar bunlarla sınırlı değildi. İstanbul
Hükümeti’nin, İngiliz ve Yunanlar’ın karşı propagandaları da İstiklal Savaşı’nı olumsuz etkileyen faktörler arasında idi.
d- İstanbul Hükümeti’nin Karşı Propagandaları
4. Kor. Ahz-ı Asker Kalem Reisi Miralay İsmail, 11 Ekim’de Akşehir
Kalem Riyaseti’ne ve dolayısıyla bağlı askerlik şubelerine gönderdiği
emirde, asker alma ve ikmal işleri ile millî hareketi olumsuz etkileyecek
mahallî sebepleri bildirmelerini istediğinde67, bazı askerlik şubeleri İstanbul Hükümeti’nin tutum ve davranışlarına özellikle temas etmişlerdir. Mesela 5 gün sonra 16 Ekim’de cevabını gönderen Karahisar Şube Reisi
Şehâbeddin, millî hareketi olumsuz etkileyen sebepler içinde “İstanbul
hükümeti ve İngilizlerin ortaklığı ile içimize giren hainlerin ahaliyi zehirlemesinden” bahsetmektedir68. Benzer duyumların, Garp Cephesi Komutanlığı’nı bu konuda tedbirler almaya yönelttiğini görüyoruz. Garp Cephesi Komutanlığı emri olarak 22 Ekim’de Kalem Riyaseti’ne gönderilen bir yazıda şöyle denilmektedir;
İstanbul yolcuları meyanında gelenlerin büyük çoğunluğu koyun tüccarı, tebdil-i hava, mezuniyet ve benzer şekiller ile İstanbul hükümeti tarafından özel bir görev ile gönderildikleri ihbar edilmektedir. Hariçten Anadolu’ya gelecek şahısların pek gizli bir şekilde şahsiyet ve kimlikleri ince66
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lenerek ancak güvene lâyık olduklarına dair vesikası olanların seyahatlerine izin verilmesi Garp Cephesi Kumandanlık Vekâleti Emridir69.
Yazışmalarda bu konu üzerinde hassasiyetle durulduğunu görüyoruz.
Çünkü İstanbul Hükümetinden kaynaklanan karşı propagandalar, maalesef
bazı mülkî amirler ve subaylar arasına da sızma temayülü gösteriyordu. 4.
Kor. Ahz-ı Asker Kalem Reisi İsmail, ilgililere gönderdiği emirlerde mahallî hükümetlerin zaâfiyetlerine temas etmektedir70. Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderdiği bir başka yazıda; bazı mahallerde zâbitan arasında ‘halifeci’ vs gibi bazı adlar altında propagandalar yapıldığının istihbar edildiği
belirtilerek bu konuda gerekli takibatın yapılması ve müteyakkız olunması
emredilmiştir71.
Askerlik şubesi kayıtlarına yansıyan bu tür yazışmalar, İstanbul
Hükümeti’nin Millî Mücadele karşısında tutum ve davranışlarını anlamamıza katkı sağlamaktadır72.
Askerlik şubeleri yazışmalarında, şimdiye kadar ele alınan problemlerin yanında İngiliz gizli servisi ve Yunan kuvvetlerinin Millî Mücadele
azmini kırmak için yoğun bir şekilde faâliyet gösterdiğine dair raporlara da
rastlanmaktadır.
e- İngiliz ve Yunan Propagandaları
Bilindiği üzere, İstiklal Savaşı cephede düşmanla mücadelenin yanı sıra cephe gerisinde düşmanın propagandalarına karşı da ciddi bir mücadeleyi gerektiriyordu. Emperyalist güçler Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmaması için gizli servisler ve değişik yollarla Türk milletinin mücadele
azmini kırmaya çalışıyorlardı. Askerlik şubelerine gönderilen yazılarda
düşman propaganda faâliyetlerine de dikkat çekildiğini görüyoruz. 4. Kor.
Ahz-ı Asker Kalem Reisi İsmail, Akşehir Kalem Riyaseti’ne gönderdiği 21
Eylül tarihli yazısında; alınan istihbarata göre Uşak civarında toplu olarak
bulunan Yunan kuvvetlerinin Uşak’ın 10 kilometre kadar etrafındaki köylülere muzır tebligat yaptıklarını belirtmiştir73. Yunanlar’ın uçaklarla ve
69
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değişik yollarla Kuvâ-yı Milliye ve Millî Mücadele aleyhtarı broşürler vs.
atmaları yaygın bir propaganda metoduydu74.
Öteyandan, perde arkasında Yunan kuvvetlerine destek veren ve
Mondros ve arkasından Sevr’i bir an önce gerçekleştirmek isteyen İngilizler de çeşitli yollarla millî kuvvetlerin başarılarını önlemeye çalışıyordu.
Bu cümleden olmak üzere Garp Cephesi Komutan Vekili Kâzım’ın muhtemelen 20 Ekim’de askerlik şubelerine gönderdiği yazı oldukça dikkat
çekicidir. Söz konusu yazıda; Sabık teşkilat-ı mahsusanın umûr-ı şarkıyye
müdürü Kaymakam Hüsameddin Bey’in yanından gelen birinin ifadesine
göre, Mısır’a giden bir propaganda heyeti buradaki esirlere memleketlerine
döndüklerinde Kuvâ-yı Milliye aleyhinde harekâtta bulunmalarını telkin
ile bu husus için uygun esirleri görevlendirdikleri ve bunların İstanbul’dan
Anadolu’ya çeşitli kılık ve görevler altında gönderildikleri ifade edilmektedir75. Mısır’da İngilizler’in esir kampları olduğuna göre, söz konusu yazıda belirtilmese bile esirler üzerine bu propagandayı İngilizler yapıyordu.
Bütün bu zorluklar ve problemlerin yanı sıra bazı idarecilerin beceriksizliği veya yanlışlıkları da askerlik şubeleri yazışmalarına yansıyan konular arasında yer almıştır. Bu durumda olanlardan bazılarının emekliye sevk
edildiklerine dair kayıtlar bulunmaktadır76.
SONUÇ
Görüleceği üzere, Şifre-i Mevrude Defterlerindeki kayıtlar, o dönemin
siyasi, ekonomik, askeri, lojistik vb. pek çok problemine ışık tutar niteliktedir. Defterlerdeki yazışmaların daha ziyade; savaşlardaki kayıplar, millî
teşkilatlanmalar ve faâliyetleri, bölgedeki askerî hareketler, İdarî ve lojistik
faaliyetler ve cephe gerisinde yaşanan problemler ve zorluklar konularında
toplandığı görülmüştür. Tabii ki bunun yanında üst makamlardan gelen
emirler ve Askerlik Dairesi mıntıkasındaki daha pek çok gelişmeleri de
şifre-i mevrude defterlerinden takip edebilmek mümkün gözükmektedir.
Sözkonusu Defterlerde, henüz literatüre girmemiş, Milli Mücadele ile ilgili
pek çok bilgi ve belgeye rastlanabilmektedir.

74
Türk İstiklal Harbi, (Genkur.Harp Tarihi Dairesi yay.), Cilt 2, Kısım 5, I. Kitap,
Ankara 1972, s.90.
75
S.81, “Suret” başlıklı yazı.
76
S.89, belge no: 402. Bu belgede, “Lâ-kaydından dolayı Yalvaç ve Şarkikaraağaç şube reisleri iki binbaşının ceza-yı tekaüde sevk edildiği” belirtilmektedir.
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Özellikle mahalli araştırmalarda o mahalle ait şifre-i mevrude defterleri okunduğu ve değerlendirildiği oranda yörenin Milli Mücadele’deki yeri
daha iyi anlaşılmış ve genel manada da Milli Mücadele tarihine büyük
katkılar sağlanmış olacaktır.
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MİLLÎ MÜCADELE’DE ANADOLU AJANSI
Prof. Dr. Tülay Alim BARAN*
Mondros Mütarekesi’nin imzalanması, İzmir’in işgali ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkması ile başlayan süreç, içinden bir bağımsızlık savaşı ve yeni bir rejim çıkarmıştır. Hala kağıt üzerinde bile olsa yaşamakta olan bir İmparatorluk varken ve yanımızda müttefiklerimiz de yokken bu mücadelenin sonuçları konusunda iyimser olmak en azından başlangıçta pek olası görünmüyordu.Uzun savaş yılları ve Mütarekenin bir
silah bırakışması olarak algılanması, yeniden savaşma konusundaki isteksizliği tetikliyordu. Mondros Mütarekesi’ni öteki tarafından gösterebilmek,
olanlar ve olacaklar konusunda halkı uyarabilmek ve bir amaç etrafında
yeniden toplayabilmek çok zor olmakla beraber, bu bir zorunluluktu.Kitle
iletişim araçlarının yokluğu, halkı uyarma ve birleştirme konusunda yerel
basını son derece önemli bir hale getirmişti. İstanbul’daki kimi işbirlikçi
basının karşısında Anadolu hareketini anlatacak yeni bir basına duyulan
ihtiyaç ne kadar büyükse, haberi bir ulusal ajans aracılığı ile doğru bilgi
için süzmek, sadece ülke içinde değil, ülke dışında da ulusal davayı doğru
anlatabilmek ve aynı zamanda bilgilenmek için bir “ajans”a duyulan ihtiyaç da o kadar büyüktü.Aşağıda anacağımız üzere milli adı altında kurulan
Osmanlı Ajanslarının, bu kimliğin dışındaki yapılanmaları dikkate alındığında ilk ulusal haber ajansı olması nedeni ile Anadolu Ajansı son derece
önem kazanmaktadır. Anadolu Ajansının Türk tarihinin 90 yılına şahitlik
eden bir kurum olması onu önemli ve özel kılmaktadır.
DÜNYADA AJANSLARIN OLUŞUMU
1792 yılında Fransız mühendis Claude Chappé’nin “Semafor”u icat
etmesi, 1832’de Mors alfabesinin de mucidi olan Samuel F. B. Morse’un
kablolar aracılığıyla sinyal iletebilen telgrafı icat etmesi, 1866’da Atlas
okyanusu’nun altına döşenen telgraf hattıyla Avrupa ile Amerika arasında
telgraf iletişiminin gerçekleşmesi, 18.yüzyıldan itibaren iletişim alanında
*

Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
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hızla mesafe alınmasına neden olmuştur.Alexander Graham Bell’in telefonu icat etmesi ve Guglielmo Marconi’nin bulduğu telsiz telgraf ile tel hatlarına gerek duyulmadan iletişimin sağlanması diğer önemli gelişmeleri
oluşturmaktadır1.
Ancak özellikle Birinci Dünya Savaşı hızlı iletişimin kurumsallaşması
zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Savaşan tarafların kendi görüşlerini benimsetmek, dünya kamuoyu nezdinde haklılıklarını ispatlamak ve
aynı zamanda bilgiyi bir propaganda malzemesi olarak kullanmak için
ajanslara ihtiyaçları bulunuyordu2. Ticaret ve sermaye dünyasında iyi ve
zamanında gelen haberin, üretim kadar önem kazanmaya başlaması, iletişimi sadece askeri alanlarla sınırlı kılan anlayışı değiştirdi.Haberin kar
getirici bir girişim olarak geniş alanlara yayılabileceği fark edildi. Bu da
haber ajanslarını ortaya çıkardı3.
İlk haber ajansı 1811 yılında Samuel Gilbert adlı bir tüccar tarafından
Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuştur4. Günümüzün haber ajanslarının ilki ise Macar asıllı bir Fransız olan Charles Louis Havas tarafından
1835 yılında kuruldu. “Havas” adını alan bu ajans ile haber ajanslarının
temeli atılmıştır5.
1848 ihtilalleri sırasında Paris’e sığınan üç kişi (Bernhard Wolf Alman- Julius Reuter-Alman- ve Sigismund Englaender –Avusturyalı-)
Havas ajansında çalışmaya başlamışlardır. Bunlardan ilk ikisinin oradan
ayrılarak kendi işlerini kurmaları ile hem Avrupa’da hem de dünyanın
diğer yerlerinde ajans haberciliği doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Aynı
yıllarda Amerika’da altı büyük gazete birleşerek “Associated Press”i kurmuşlardı6.
19.yüzyılda haberin de para edebileceğinin farkedilmesi ve Havas’ın
1835’te kurulmasının ardından, Julius Reuter tarafından 1850’li yıllarda
Londra’da Reuters Haber Ajansı, 1853’te Guglielmo Stefani tarafından
1

Atilla Girgin, Uluslararası İletişim Haber Ajansları ve AA, İstanbul 2002, s.5,6.
Fevzi Kahraman, “Habercilik ve Ajanslar”, Yeni Türkiye, Medya Özel Sayısı,C 2,
Sayı 12, s.1116.
3
Orhan Koloğlu, Havas-Reuter’den Anadolu Ajansı’na, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları, Ankara 1994, s.1.
4
Atilla Girgin,a,g,e, s. 6.
5
İdris Adil, Haberde Dışa Bağımlılık, İstanbul 1991, s.24.
6
Orhan Koloğlu, a.g.e., s.3,4.
2
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Torino’da Stefani Ajansı, 1855’te Almanya’da Wolf Haber Ajansı,
1857’de Amerika Birleşik Devletlerinde New York Associated Press yayına başlamıştır7. Bu üç haber ajansından Havas, Güney Amerika’ya ve
Fransız sömürgelerine egemen iken, Wolf Almanca konuşan ülkelerde ve
Alman sömürgelerinde etkili olmuştur. Reuter de bütün İngiliz İmparatorluğu ülkelerine haber satma yetkisini elinde bulundurmuştur8.
Mısır ile birlikte ortak haber bölgesi durumunda bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nda çıkan gazetelerin genellikle İstanbul’daki yabancı ajans
bürolarıyla anlaşmaları vardı ve dış haber bültenleri bu ajanslardan alınıyordu.Yabancı gazete ve dergiler İstanbul’daki yabancılar tarafından okunabiliyor ancak bunların Türkler tarafından okunması mümkün olmuyordu. Osmanlı devletinde haber ajansçılığının 1854’te Kırım Savaşı ile başladığı görülmektedir.Kırım Savaşı ile başlayan telgraf hizmetleri, öncelikle
Avrupa’nın cephe haberlerini öğrenmesi için kullanıldı ve bu da ajansların
birbirleriyle rekabete girmesine neden oldu.Fransız Haber Ajansı Havas
1854’te Osmanlı devletine bir muhabirini göndermiş, İngilizlerin Reuter
Ajansı İstanbul’un hem Hindistan yolu üzerinde bulunması, hem de Büyük
İngiliz İmparatorluğu’nun birçok yolunun Osmanlı ülkesinden geçmesi
gibi nedenlerden dolayı İstanbul’da muhabir bulundurmayı gerekli görmüştür. Almanlar’ın da Continental Wolf Ajansı İstanbul’da muhabir bulundurmaya başlamıştır.Daha sonra 17 Ocak 1870 anlaşması ile Osmanlı
İmparatorluğu’yla Mısır’ı “ortak haber bölgesi” olarak değerlendirmişler
ve 1899 yılında yine kendi aralarında yaptıkları anlaşma ile Reuter çekilmiş, İstanbul Havas ile Avusturya Ajansı Corrbureau’nun tekeline geçmiştir9.
OSMANLI HABER AJANSLARI
İstanbul’da dış haberleri yabancı haber ajanslarına dayanarak veren ve
Meşrutiyetten önce kurulmuş çok sayıda gazete bulunuyordu.Özellikle
II.Meşrutiyet’in ilk yedi yılının basın açısından hareketli bir dönem olduğu
görülmektedir. Haber gazeteciliğinde ve gazete tekniğinde ilerlemeler kay7
Hilmi Bengi, “Türkiye’de Haber Ajansçılığı ve Anadolu Ajansı”, Yeni Türkiye,
Cumhuriyet Özel Sayısı 4, Sayı 23-24,Eylül –Aralık 1998, s.2808.
8
Orhan Koloğlu, a.g.e., s.4,5,6. M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul 1993, s.145,146.
9
Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi, İstanbul 2003, s.79-81.
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dedilmiş, gazetelerde telefon kullanılır olmuş ve büyük tirajlar sağlanabilmiştir. Ancak 31 Mart olayından sonra basın, yasaklamalar ve baskılar ile
karşı karşıya kalmıştır10.
İstanbul’da faaliyet gösteren bu yabancı haber ajanslarının en önemli
sakıncalarından birisi gelen haberlerin kontrole tabi tutulmaksızın yayılmasıydı. İç ve dış davaların bu vasıta ile dışarıya da yansıması sakıncası
Ulusal Ajanslara olan ihtiyacı doğurmuştur11.
OSMANLI TELGRAF AJANSI (1911-1914)
1911 yılında Osmanlı Mebusan Meclisi, ülke için önemli olabilecek
haberleri yaymak üzere Osmanlı Telgraf Ajansı’nı kurdurmuştur. Ancak
ulusal olarak değerlendirilmesi zor olan bu ajansın gerçekte Havas ve
Reuter Ajanslarının örtülü bir örgütü olduğu kanaati hakimdir.Havas ve
Reuter Ajanslarıyla imzaladığı anlaşmalar gereğince Osmanlı Telgraf
Ajansı bu ajansların haberlerini yayma tekelini almıştır. Birinci Dünya
Savaşı’nın başlaması ile birlikte Ajans’ın faaliyetlerinin durdurulduğu
görülmektedir. Durdurulma nedenleri olarak İngiliz ve Fransız hükümetlerinin propagandasını yaptıkları12 ve devletin Alman yanlısı politikasına
karşın Ajansın kurucusu olan Salih Gürcü’nün Fransız yanlısı tutumu ve
faaliyetlerinin etkili olduğu düşünülmektedir13.
OSMANLI MİLLİ TELGRAF AJANSI (1914-1918)
Osmanlı Telgraf Ajansı’nın kapatılmasından sonra bu kez İttihatçı
kontrolünde, haber kaynakları Alman-Avusturya ajansları olan Osmanlı
Milli Ajansı oluşturulmuştur14. Bu ajansın kurucusu Erzurum Mebusu Hüseyin Tosun Bey’dir15. 1914 yılı içinde kurulan bu ajans, 1918 de Almanların Birinci Dünya Savaşı’nda yenilgisi üzerine kapanmıştır.

10

Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, İstanbul 1992, s

58,59.

11

Anadolu Ajansı 25inci Yıl 1920-1945 (Basım tarihi ve yeri yok) s 8.
Hıfzı Topuz, a.g.e., s.93-94.
13
Hilmi Bengi, a.g.m., s.2808.
14
Sevcan Başboğa, Anadolu Ajansı (1920-1922), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, s 76.
15
Hıfzı Topuz,100 Soruda Türk Basın Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1996, s.56.
12
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TÜRKİYE-HAVAS-REUTER AJANSI (1920-1922)
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra İstanbul’a yerleşen
yabancılar kendi haberlerini yaymak amacı ile Türkiye-Havas-Reuter
Ajansı’nı 1920 yılında kurdular.16.
Türkiye ile ilgisi sadece ismi ile olan Ajansa Damat Ferit Hükümeti ile
varılan mutabakata göre haber imtiyazı verilmiştir17. Kurtuluş Savaşı’nın
başarıya ulaşması ile bu Ajansın varlığı sona ermiştir.
MÜTAREKE DÖNEMİ BASINI
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girdiği yıl 73 gazete ve
derginin çıktığı saptanmıştır.1915 yılında gazete ve dergi sayısı 6’ya düşmüştür.1916’da bu sayı 8’e çıkmış, 1917’de 15 olmuştur. Birinci Dünya
Savaşının son yıllarında gazete ve dergi sayısı artarak 71’e ulaştı. Mondros
Mütarekesi’nin ardından ise bu sayı 68 idi18.
Türkiye basınında en ilginç dönemlerden biri, Birinci Dünya Savaşı
yenilgisinin ardından mütareke yıllarında yaşanmıştır. İttihatçı önderlerin
yurt dışına gitmesi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın iktidarı elde etmesiyle
sonuçlanmıştı. İtilafçılar kendilerini destekleyen Ali Kemal’in Peyam-ı
Sabah’ını, Refii Cevat Ulunay’ın Alemdar Gazetesini ve İngiliz Muhipler
Cemiyeti sözcüsü İstanbul gazetelerini gittikçe ön plana çıkarmışlardı.
İtilafçı eğilimli Refik Halit Karay da ünlü güldürü gazetesi Aydede’yi
1920’de yayınladığında aynı gruba katılmıştır19.
15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgal edilmesi, İstanbul basınındaki saflaşmayı arttırmış, bazı gazeteler olayı kınamış, buna karşılık işbirlikçi basın
işgale karşı konulmamasını öngören bildirileri yayınlamıştır.İzmir’in işgalinin basında, ileride daha da belirginleşecek olan ayrışmayı sağladığı gerçektir. Mustafa Kemal’in Anadolu’da Milli Mücadele’yi başlatmasından
sonra basındaki ayrışma tam bir netlik kazanmış, bazı gazete ve dergiler

16

Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2003, s.94.
Hilmi Bengi, a.g.m., s.2808.
18
İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara 1989,s 7,8,10.
19
Ali Gevgilili, “Türkiye Basını”,Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 1, İstanbul 1983,s 211.
17
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“millici”nitelik almış, bazıları da tam olarak işbirlikçi, işgalden yana bir
tavır içerisine girmiştir20.
Mütareke döneminde İstanbul’da çıkan gazetelerden “Tasvir-i Efkâr”
gazetesi Ruşen Eşref Ünaydın’ı gazetenin muhabiri sıfatıyla Sivas Kongresi’ne gönderdiği gibi, Aydın cephesine de muhabir göndermiştir. İstanbul’da ulusal direniş hakkında derli toplu ve etkili haberler yapmış, çekinmeden yazılar yayınlamıştır.
Hakkı Tarık ve Asım Us tarafından çıkarılan ve başyazarlığını Ahmet
Emin Yalman’ın yaptığı “Vakit” tirajı en yüksek gazetelerin başında yer
almaktaydı. Türkiye ile ilgili en çok dış haber veren gazetelerden birisidir.
Ahmet Cevdet’in başyazarı ve kurucusu olduğu “İkdam”Ankara’ya ilk
muhabir gönderen İstanbul gazetesidir.
Celal Nuri İleri’nin başyazarı olduğu “İleri” gazetesi ulusal kurtuluşu
destekleyen gazetelerden birisi olduğu gibi, aynı zamanda ilk cephe haberlerini veren gazetedir.
“Yeni Gün”gazetesi ilk defa 1 Eylül 1918’de yayınlanmıştır. İstanbul’un işgalinden sonra 9 Ağustos 1920 itibariyle Ankara’da “Anadolu’da
Yeni Gün”adıyla çıkmıştır. 7 Mart 1924’den itibaren Cumhuriyet adıyla
çıkacak olan Yeni Gün, ulusal direniş basını içerisinde en kuvvetli ve nitelikli gazetelerden birisi olmuş ve Misak-ı Milli’yi bütün gücü ile savunmuştur.
Sahibi ve sorumlu müdürünün Eşref Edip ve başyazarının Mehmet
Akif olduğu “Sebilürreşat”Sakarya savaşından sonra Ankara’da yayın
hayatına devam etmiştir21.
Sözünü ettiğimiz gazetelerin dışında kalan İstanbul basını ve İstanbul
Hükümetleri, Milli Mücadele süresince Anadolu basınına karşı tepkili
davranmışlardır.Hükümet, çıkan gazetelerden birer nüshanın düzenli olarak gönderilmesini isterken, özellikle işgal bölgesindeki basının çalışmasına engel olmuştur. Örneğin İtalyan işgal bölgesi olan Konya’da çıkan Öğüt
Gazetesi kapatılmış ve yerine çıkan Nasihat gazetesi için de şu uyarılarda
20

Bülent Varlık, “Mütareke ve Milli Mücadele Basını”, Tanzimattan Cumhuriyete
Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul 1985,s 1200.
21
İzzet Öztoprak, a.g.e., s. XIV, XV, XVI.
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bulunulmuştur. “Öğüt gazetesinin yerine intişar etmekte olan Nasihat gazetesinin Fransızların aleyhinde bazı neşriyatta bulunduğu murakabe-i matbuat heyeti Fransız murahhası tarafından beyan ve bu babda kanunen muktezi muamelenin ifası dermeyan edildiğinden mezkûr gazete hakkında 21
Kanun-u Sani 336 tarihli tebliğ mucibince muamele-i lazıme ifa ve işbu
tebliğe rağmen şimdiye kadar devam-ı intişarına müsaade olunması sebebinin izahı”22. Benzer bir telgraf da Nasihat Gazetesinin Öğüt Ve Halka
Öğüt Gazeteleri gibi neşriyatta bulunacak olursa anında tatil edileceğini
duyurmaktadır23. Zaten bu yıllardaki gazetelerin bir kısmı bulundukları
bölgelerin işgal edilmesi, bir kısmı matbaalarının kapatılması nedeniyle
yayınlarını kesmek zorunda kalmışlardır.
Mustafa Kemal’in Samsun’a ulaştığında ilk yaptığı işlerden biri idari
ve askeri makamlara haber göndermek üzere telgraf şebekesinden yararlanmak olmuştur. İzmir’in işgali karşısında ortaya çıkan heyecanı ve milli
tezahürü durdurmayacağını 24 ve bu haksızlığın gerek mitinglerle ve gerekse protesto telgrafları ile dile getirilmesi konusunda teşvik edici olacağını
ifade etmiştir.
“Heyet-i Temsiliye” nin hükümet görevini üstlenmesi ve İstanbul’un
işgali üzerine, Geyve Boğazı işgal edilerek demiryolu köprüsü uçurulmuş,
Geyve, Ankara Pozantı demiryolu hatlarına el konulmuş ve İstanbulAnadolu haberleşme hatlarının önemli bir bölümünün geçtiği Geyve santralı milli güçler tarafından denetim altına alınmıştır25.
Mustafa Kemal’in haberleşme hatlarını kontrol altına alma çalışmalarına ek olarak Anadolu hareketi için en gerekli bulduğu araçlardan birisi
hiç kuşkusuz Milli Mücadeleyi anlatacak bir basın oluşturmaktı. Harp
Okulu yıllarında istibdat yönetimine rağmen hükümetin yönetimi, memleketin durumuna ilişkin el yazısı ile gazete çıkaran Mustafa Kemal, 1918
yılı Kasım ayında Ali Fethi Okyar’la Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından hemen sonra Minber gazetesini de çıkarmıştır. Amerikan mandası-

22

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, (B.O.A) Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Evrakı,
(D.H.Ş.F.R) 107/39
23
B.O.A, D.H.Ş.F.R, 106/153
24
B.O.A, Hariciye Nezareti Siyasi Kısım, 2606/2-3.
25
İhsan Güneş, Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı (1920-1923), 1997, s 118,119,
257.
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na karşı çıkan gazete 17 Kasım 1918 tarihinde Mustafa Kemal ile yapılmış
bir söyleşi yayımlamıştır.
ANADOLU BASINI
Milli Mücadele için en önemli vasıtalardan biri olan Anadolu basını,
işgale, teknik olanaksızlıklara ve parasızlığa rağmen halkı aydınlatma,
bilgilendirme ve uyarma görevini başarı ile yerine getirmiştir. Aşağıda
belli başlılarını anacağımız basın, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i
Umumiyesi tarafından İstanbul, Zonguldak, İnebolu, Antalya, İzmit, Adana, Kars, Trabzon ve Aydın’da (Kuşadası ve Söke) kurulan istihbarat şubeleri ile buralarda görevli ajanslardan, Avrupa telsiz istasyonlarının, askeri
telsiz istasyonu aracılığıyla elde edilen dış haberlere ait yayınlarından,
yabancı gazete ve dergilerde çıkan haberlerden, yabancı ajanslardan alınan
haberlerden, bazı gazetelerin Avrupa ve Amerika’da bulunan özel muhabirlerinin gönderdiği haberlerden, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i
Umumiyesi’nin Londra, Paris, Almanya, İsviçre ve Amerika’da bulunan
dış ajanlarının bildirdikleri haberlerden, Türkiye’de çıkmakta olan Fransızca, İngilizce, Rumca, Ermenice gazete ve dergilerden yapılan çevirilerle
elde edilen haberlerden yararlanmıştır26.
AÇIKSÖZ
15 Haziran 1919’da, Kastamonu’da Ahmet Hamdi ile Hüsnü Açıksöz
ve Şair Karaoğuz tarafından yayınlanmaya başlamıştır. Başlık altında
“Müstakilül Efkar Gazetesidir”yazısı bulunan gazetenin imtiyaz sahibi
olarak Ahmet Hamdi yer almaktaydı. Gazetede önemli makalelerin
yanısıra, bütün cephe resmi tebliğleri de basılıyordu27. Gazete 16 Eylül
1919’dan itibaren önce haftada iki kez çıkmış, daha sonra İstanbul gazetelerinin Anadolu’ya girmesinin yasaklanması üzerine her gün çıkmaya başlamıştır28.

26

İzzet Öztoprak,Kurtuluş Savaşında Türk Basını,Ankara 1981, s.33.
Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönüyle Basın, Güven
Matbaası, Ankara 1971, s.212,213. İzzet Öztoprak, Kurtuluş Savaşında Türk Basını,
s.10,11.
28
İzzet Öztoprak, a.g.e., s.10,11. M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul
1993, s.358,359.
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“Milli Mücadelenin Sesi” olarak nitelendirilen gazete, 1932 yılına kadar yayımlanmış ve beş yıllık bir aradan sonra yine Hüsnü Açıksöz tarafından 1937 yılında Doğru Söz adıyla yayınlanmaya başlamıştır29.
ADANA GAZETESİ
Çukurova bölgesinin Fransız ve Ermeni kuvvetleri tarafından işgal
edilmesi üzerine Ali İlmi tarafından Ferda adı verilen ve işgal sürecini
destekleyen nitelikte yazıların yer aldığı bir gazete yayımlanmaya başlamıştır. Buna karşılık olarak Adanalı öğretmenlerden Ahmet Remzi (Yüreğir) ve Avni(Doğan) tarafından 25 Aralık 1918’de Adana gazetesi çıkarılmıştır. Gazete işgal kumandanlığının baskısı ile kapatılmıştır30.
AHALİ
8 Eylül 1919’da Edirne’de Mehmet Behçet Bey tarafından çıkarılan
gazete sıkça İngilizlerin şikayetine neden olan yazılar yayınlamıştır.Mehmet Behçet,“Biz de silahlara sarılmak, evimizi, ocağımızı, koyunlarla, sığırlarımızı herhangi bir düşman pençesinden kurtarmak için ortaya
çıkmak mecburiyeti duymuş olduk” demektedir.Edirne’nin 1920’de işgali
üzerine baskı altına alınan gazete, fiili Yunan işgali nedeni ile kapanmak
zorunda kalmıştır.31.
ALBAYRAK
İttihat ve Terakki Partisi tarafından 1913 yılında Erzurum’da kurulan
gazetenin yayını Ruslar’ın Erzurum’u işgaline kadar devam etmiştir32.
Gazetenin yeniden yayın hayatına başlaması ile bu sırada yapılmakta olan
Erzurum Kongresi kararlarını yurda ve dünyaya yaymak mümkün olmuştur33. 1921 yılının ilk aylarında Albayrak Gazetesinin kapanması ile bölgenin gazetesiz kalması üzerine Kazım Karabekir, Şair Feyzullah idaresinde
Varlık adı verilen ve kısa süren yeni bir gazete yayımlamıştır34.
29

M.Nuri İnuğur, a.g.e., s.359.Geniş bilgi için bkz, Tülay Alim Baran, Mustafa Necati’nin Söyledikleri, Ankara 2008, Mustafa Eski, Kastamonu Basınında Milli Mücadelenin Yankıları, Ankara 1995
30
Fuat Süreyya Oral, Cumhuriyet Basın Tarihi 1923-1973, Ankara 1973, s.36.
31
Fuat Süreyya Oral, a.g.e, s 58-59.
32
Enver Behnan Şapolyo, a.g.e., s.213.
33
Fuat Süreyya Oral, a.g.e., s.51.
34
Ömer Sami Coşar, a.g.e., s.199.
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AMALİ MİLLİYE
Maraş’ta 29 Nisan 1920’de çıkmaya başlayan gazete, Sivas’ta çıkan
İrade-i Milliye gazetesinden geniş alıntılar yapıyordu ve “Metalibi ve
Amali Milliye’nin Müdafidir”alt başlığı ile çıkıyordu35.
ANADOLU GAZETESİ
Bu gazete İzmir’in işgali üzerine, Haydar Rüştü tarafından Antalya’da
19 Aralık 1920’de yayınlanmaya başlamıştır36. İzmir’in işgaline gösterdiği
tepkilerden dolayı kapatılan gazete, Antalya’da da yaptığı yayınlarda işgal
karşıtı tavrını sürdürerek “Anadolu’nun Yunanistan işgaline bırakılmayacağını yazıyordu.” İzmir’in kurtuluşu üzerine İzmir’de yayın hayatını sürdüren gazete 1953’te kapanmıştır37.
BABALIK
29 Aralık 1910-1951 tarihleri arasında Konya’da yayımlanmıştır. Gazete başlığının altında “çiftçi, işçi, esnaf kardeşlerin ilerlemesine çalışır,
her şeyden yazar, köylü gazetesidir”38 ifadesi yer almaktadır. Ömer Sami
Coşar gazeteyi tanımlarken ;”Babalık… Meşrutiyetten sonra bu şehirde ne
kadar çok gazete çıkmıştı! fakat yalnız Babalık hayatta kalmıştı.Yurdun
menfaatleri mevzubahis oldukça fırkacılık ihtiraslarının üzerine çıkmasını
bilmiş, ileri fikirlerinde müdafii olmuştu. Öyle ise Erzurum Kongresinden
itibaren Mustafa Kemal’in de fedakar bir dostu olacaktı” demektedir39.
Babalık Gazetesi bütün cephe haberlerini günü gününe halka bildirmiş,
halk arasında mücadeleye dair büyük bir duyarlılık yaratmıştır ve İsmet
İnönü’nün ifadesiyle “Garb Cephesinin vefakar bir arkadaşı” olarak kabul
edilmiştir40.
DOĞRU SÖZ
İlk nüshası 22 Mayıs 1919’da yayımlanan ve kendisini “Neşriyatımızda ancak kendi fikir ve kanaatimizin tercümanı olacağız” diye tanımlayan
35

Ömer Sami Coşar, a.g.e., s.285,286.
Fuat Süreyya Oral, a.g.e., s.53.
37
Ömer Sami Coşar, a.g.e., s.255,261.
38
İzzet Öztoprak, a.g.e., s.9.
39
Ömer Sami Coşar, Milli Mücadele Basını, s.138,139,140.
40
M.Nuri İnuğur, a.g.e., s.361.
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Doğru Söz, İzmir’in işgalinden bir hafta sonra Balıkesir’de çıkmaya başlamıştır41.
HUKUK-U BEŞER
İlk sayısı 15 Teşrinisani 1918 tarihini taşıyan ve Mütareke’den sonra
yayın hayatına İzmir’de başlayan gazetelerden olan Hukuk-u Beşer, Osman Nevres42 tarafından çıkarılmıştır. Gazetenin sorumlu müdürü Doktor
Avni Muhittin’dir. Gazetenin alt başlığında “siyasi, fenni, ilmi, edebi, içtimai, zirai, iktisadi (her gün çıkar)” yazısı okunmaktadır43.
İSTİKBAL
Trabzon’da 10 Aralık 1918’de Faik Ahmet (Barutçu) tarafından çıkarılmıştır44. 20 Ocak 1921’den itibaren günlük olarak yayımlanan gazetenin,
her gün TBMM’nin zaferlerini halka duyurduğu görülmektedir. Gazete
300 sayı basılmıştır 45.
İZMİR’E DOĞRU
Esat, Vasıf (Çınar) ve Mustafa Necati İzmir’e Doğru gazetesini, Balıkesir’de çıkarmışlardır. Gazetenin yazı işleri Müdürü Esad Çınar, baş muharriri ise Mustafa Necati’dir. “Ulusal Kurtuluş Hareketinin Destekçisi ve
Yürütücüsüdür” alt başlığını kullanarak haftada iki gün yayınlanmıştır.
Gazete, Yunanlıların 27 Haziran 1920’de Balıkesir’i işgal ettiğinde 74 sayı
çıkmış bulunmaktaydı. Yunanlıların Balıkesir’i işgaliyle beraber İzmir’e
Doğru gazetesi kapanmıştır46.
KÜÇÜK MECMUA
Ziya Gökalp tarafından Diyarbakır’da 5 Haziran 1922’de çıkarılmıştır.
Gazete 5 Mart 1923’e kadar 33 sayı çıkmıştır47. Küçük Mecmua’nın başlık
41

Enver Behnan Şapolyo, a.g.e, s.214.
Nuri İnuğur, a.g.e s.352. Zeki Arıkan, Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basını,
Ankara 1998, s.5.
43
Zeki Arıkan, a.g.e, s.5,6.
44
Fuat Süreyya Oral, a.g.e., s.52.
45
Ömer Sami Coşar, a.g.e., s.217-218,221-223.
46
Tülay Alim Baran, Vasıf Çınar ve İzmir’e Doğru Gazetesi Yazıları, İstanbul
2001, s 42-52.
47
Enver Behnan Şapolyo, a.g.e., s.216. Hıfzı Topuz, 100 Soruda..., s.132.
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altında “Haftada bir çıkar, ilmi, edebi, siyasi, iktisadi mecmuadır” ifadesi
yer almıştır48.
ÖĞÜT
2 Ocak 1918’de Abdülgani Ahmet Bey tarafından önce
Afyonkarahisar’da çıkarılmıştır. Gazetenin başlık altında “amali milliyeye
hizmetkar, menafii vataniyeye hürmetkar ve müstakil ül efkar yevmi Türk
gazetesidir” cümlesi yer almaktadır49. Öğüt Gazetesi Afyon’da haftalık
olarak 96 sayı yayınlanmıştı. 97.sayısı, 1 Temmuz 1919’dan itibaren Konya’da beşyüz aded olarak basılmıştır. Konya’nın İtalyanlar tarafından işgali ile Ögüt Gazetesi Hükümetçe tatil edildiğinden kapanmış, ancak aynı
matbaada, “Nasihat” adıyla yayınlanmıştır50. 290. sayıya kadar Nasihat adı
ile çıktıktan sonra Öğüt adını almıştır.
SATVETİ MİLLİYE
“Bundan sonra savsaklama ile geçirecek bir dakika bile vaktimiz kalmamıştır. Muvaffakiyetle başlayan Anadolu inkılab-ı kebirinin süratle
tekemmülüne şediden muhtacız. Her safhada bunu izhara çalışmak ihmali
kabul olmayan bir vazifedir” diyen gazete Elazığ’da 24 Şubat 1922 tarihinde Mustafa Hulusi ve Emin Hüseyin tarafından çıkarılmıştır51.
YENİ ADANA
Fransızların Adana’yı terk etmesiyle 27 Kasım 1921’de çıkmaya başlamıştır52. Adana gazetesini de çıkaran Öğretmen Ahmet (Yüreğir) ile Yedek subay arkadaşı Yozgatlı Avni (Doğan) tarafından çıkarılan gazete,
Milli Mücadeleyi destekleyerek önemli bir katkıda bulunmuştur53.

48

Ömer Sami Coşar, a.g.e., s.278,279,280.
İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda.., s.XVIII.
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Yücel Özkaya, a.g.e., s.14.
51
Ömer Sami Coşar, a.g.e., s.268,269.
52
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ANADOLU BASINININ KİLOMETRE TAŞLARI
İRADE-İ MİLLİYE
Mustafa Kemal, Sivas Kongresi kararlarını halka duyurmak amacı ile
14 Eylül 1919’da müdafaa-i hukuk’un sözcüsü niteliğinde olan İrade-i
Milliye gazetesini çıkarmıştır54. Gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü Mazhar Müfit Kansu yapmıştır ve 1922 yılı sonuna kadar üç sene yayın hayatını sürdürmüştür.Başlık altı yazısında “Metalib ve amali milliyenin müdafidir” ifadesi yer alan gazete, Heyet-i Temsiliye kararlarını, Mustafa Kemal’in bildirilerini yayınlamak suretiyle Milli Mücadelenin en önemli seslerinden biri olmuştur55.
HAKİMİYET-İ MİLLİYE
Mustafa Kemal’in İrade-i Milliye gazetesini Ankara’ya getirmek istemesine karşılık Sivaslılar bu gazeteyi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın bir anısı
olarak yaşatmak istemişlerdir.Ankara’ya geldikten sonra Ulusal Kurtuluş
Savaşı’nın amaçlarının ve yapılan işlerin tüm yurda duyurulması için bir
gazete çıkarılması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal, gazetenin ismini
belirleyerek, sorumlu müdürlüğüne Recep Zühtü’yü (Soyak) getirmiştir.
Gazetenin ilk sayısı 10 Ocak 1920 tarihlidir ve başlık altı yazısında “Mesleği Milletin İradesini Hakim Kılmaktır” cümlesi yer almıştır.Hakimiyet-i
Milliye’nin çıktığı gün Mustafa Kemal tarafından Hakkı Behiç’e dikte
ettirilen ve ilk sayfayı kaplayan Hakimiyet-i Milliye isimli bir baş yazı
yayınlanmıştır. 1934 yılında “Ulus” adı ile yayın hayatına devam etmiştir56.
ANADOLU AJANSI’NIN KURULUŞU
Yukarıda andığımız Milli Mücadele taraftarı gazeteler, halkı mücadelenin niteliği ve gerekliliği konusunda bilgilendiren yayınları ile son derece
önemli bir hizmet gerçekleştirmişlerdir. Ancak, özellikle fikir karmaşası
yaratan ve mücadelenin başarısı için son derece gerekli olan amaç birliğini
zayıflatan Avrupa propagandası etkili oluyordu. Milli Mücadele ve Cum54

Orhan Koloğlu, Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Basın, İstanbul 1992, s 61.
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huriyet döneminin etkili ismi olan Mustafa Necati, Matbuat ve İstihbarat
Müdüriyet-i Umumiyesi Teşkili Hakkındaki Kanun Teklifi konusunda
yaptığı konuşmada bu konuda şunları söylüyor: “Yunanlılar ...muharebeye
başlamadan evvel propogandaya başlamışlar ve cephelerde en büyük muvaffakiyeti propogandalar sayesinde temin etmişlerdir. Biz de cephelerimizde mukabil kuvvetlerle propoganda yapar, onların fikirlerini, kanaatlerini değiştirmeye çalışırsak en büyük saik-i muvaffakiyetimiz propoganda
olur. Binaenaleyh memleketimizin bu vaziyeti karşısında on beş bin lira
değil, bir milyon lira verilse yine bir propoganda için azdır. Fakat bütçemizin vaziyeti nisbetinde fedakârlık yaparak irşat teşkilatını tanzim etmek,
propoganda heyetleri tertip etmek, muntazam teşkilat yaparak Avrupa’nın
fikrini anlamak ve onlara karşı lazım gelen efkârı hazırlamak herhalde
şarttır ve cephelerdeki kuvvet kadar propogandalar da mühim bir kuvvettir. Biz henüz dahilde bile kendi vaziyetimizi, vaziyet-i siyasiyemizi anlatamadık. Köyler, hatta kazalar ve vilayetler Kuvay-ı Milliye teşkilatının
esasatından bugün bile bihaberdirler. Öyle zannederim ki bugün cephelerde kuvvetlerin nasıl vücuda geldiğini, nasıl çalıştığını bile bilmiyorlar.
Bunları anlatmak, bunları bildirmek herhalde kuvvetlerimizi tazif etmek
demektir” diyor57.
Bu kuvvetli ihtiyaç, İzmir’in işgali ile başlayan ulusal direniş süresince
İstanbul ile yolların ayrılması sonucunda çok daha önemli bir hale gelmiştir. İki ayrı siyasi yaklaşım, iki ayrı basın ve ileride iki ayrı hükümet olarak
gelişecek olan bu süreç içerisinde en önemli olaylardan birisi hiç kuşkusuz
İstanbul’un işgalidir.İstanbul’un resmen işgali Telgraf ve Telefon Genel
Müdürlüğü’nün de genel asayişin temini gerekçesiyle kontrol altına alınmasını beraberinde getirmişti58.
Bu noktadan itibaren ülkenin haberleşmesine el koyan düşman devletlerin tavrının ulusal kararlılık üzerinde hiç bir olumsuz etkisi olmayacağını
ifade eden Mustafa Kemal, İstanbul’un silahsızlandırıldıktan sonra işgal
edilmesini protesto eden telgrafların yazılmasını önemsiyordu. Ayrıca
önemli telgraf merkezlerine birer zabit veya memur konularak telgrafhanelerin kontrol altına alınmasını istemiştir59.
57
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İstanbul’un resmen işgali ve telgrafhanelere el konulması üzerine resmi
ve özel bütün telgraf memurlarının kendiliklerinden gizli telgraf görüşmeleri, düşman bilgilerini almak ve bunları Anadolu’da yaymak casusluk
olarak kabul edilmiştir60.
Yalan ve yanlış bilgilerin verebileceği zararın da olabildiğince önlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Örneğin Bulgar gazetelerinin İstanbul tahliye edilmediği takdirde Anadolu’daki bütün hırıstiyanların katledileceği
ve Mustafa Kemal’in hasta olduğuna ilişkin aslı olmayan haberlerine karşı,
doğru bilgiyi yayacak ve karşı propoganda yapabilecek bir ajansa duyulan
ihtiyaç ortada idi61. Bu ihtiyacı karşılayacak olan Anadolu Ajansı, Ankara’ya doğru iki ayrı koldan harekete geçen Halide Edip ve Yunus Nadi
tarafından daha Ankara’ya varmadan yolda kararlaştırılarak oluşturulmuştur.
Halide Edip bu amaçlarla kurulan Anadolu Ajansının oluşma sürecini
şöyle ifade ediyor: “Adapazarı’nı her an ele geçmek korkusu altında terk
ettik. Doğançay’a kadar yol üzüntülü ve güç geçti…..Geyve’de Heyet-i
Nasiha üyeleriyle buluştuk….Ertesi sabah, bir saat Akhisar’da kaldıktan
sonra, Lefke’ye vardık. Burada Yunus Nadi Bey’le konuştum. Kendisi,
İstanbul’da Yeni Gün gazetesini çıkarıyordu. Bir başka yoldan kaçıp gelmiş ve Geyve’de bizim kafileye katılmıştı. Yolun tehlike ve güçlükleri azaldığından, beni Ankara’ya çağıran işi düşünmeye başladım. Anadolu’daki
milliyet hareketinin en zayıf tarafı gazeteci ve propaganda yokluğuydu.
Onun için Yunus Nadi Bey’i bir Hızır gibi karşıladım…. Nisan’ın ikinci
günü akşamı alaca karanlıkta, Ankara’ya yaklaşıyorduk. Yunus Nadi
Bey’in büyük bir heyecan içinde yanıma gelip Halide Hanım istasyon hıncahınç dolu. Orada birkaç söz söylemek gerekecek, bizim adımıza konuşursunuz değil mi? Dediğini hatırlıyorum. Ne söyleyeceğimi pek bilmiyordum, ama merak etmeyin konuşurum diye cevap verdim, oldukça heyecanlıydım. Burası milli hareketin Kabesi’ydi”62. Anadolu Ajansı’nın kuruluşunu Halide Edip’le beraber başlatacak olan Yunus Nadi Anadolu’ya hare-
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ket ederek İngilizlerin kapattığı “Yeni Gün”ü Ankara’da çıkarmaya başlamıştır63.
Yunus Nadi de Ajans fikrinin oluşmasına ilişkin olarak şunları söylüyor: “Halide Edib Hanım ile ancak Akhisar İstasyonu’ndaki bir mola esnasında ayak üstü biraz görüşebildim. Halide Edib hanım, sanki kayış
dağına bir tenezzühe çıkmış gibi seyahatten ve onun zahmetlerinde hiç
şikayet etmiyor, bilakis daha ziyade işlerden bahsediyordu. Pratik bir Türk
kadını. Kendisine Kuşçalı muhaberesinde Paşa’ya sorduğum, telsiz telgraf
suali ile cevabını anlattım.
Şimdi gider gitmez bütün dünyaya o tarik ile bağırırız, dedim.
Çok güzel, dedi. Daha iyisi gider gitmez bir Ajans teşkilatı kuralım, o
vasıta ile dahile ve harice söyleriz.
Birinci şart hanımefendi. Sonra tabi bunun teferruatı gelir; mesela ilk
merhalede neşriyat ki başlı başına teşkilata ihtiyaç gösterir. Sonra propagandanın envaı…
Tabi sıra ile hepsi yapılır. Fakat benim fikrimce ilk iş ajans olmalıdır.
Hatta isterseniz adını burada koyuverelim; mesela Türk Ajansı, mesela
Ankara ajansı, mesela Anadolu Ajansı. Daha da bulunabilir.
Bana (Anadolu Ajansı) en iyi bir isim gibi görünüyor.
Bana da öyle. Değil mi evvela kendini mümkünse bütün vatanı kurtaracak olan Anadolu’dur.O halde kararımızı vermiş olalım: Anadolu Ajansı.
Evet Anadolu Ajansı hanımefendi”64.
Böylece adı konulan Anadolu Ajansı fikrini Ankara’ya varınca açtıkları Mustafa Kemal çok beğenmiştir.Yunus Nadi “Ancak paşa memleket
muhitine telgrafla verilmek üzere yazılacak olan haber ve yazıların ilk
günlerdeki eşkalini bir kere kendisi görmek istiyordu.Takip olunan siyaset
ve zihniyete muhalif bir şey olmasın diye. İlk günleri diyordu, bu yazılarda
gerek fikir, gerek tarzı tahrir itibarı ile belki bazı tashihat yapılmak lazım
gelebilir. Fakat üç beş gün geçtikten sonra zaten siz takip olunan siyaseti
63
64

Yunus Nadi, Ankara’nın İlk Günleri, Sel yayınları, İstanbul 1955, s 7,8.
Yunus Nadi, a.g.e., s 77.
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kavramış olacağınızdan artık belki buna da hacet kalmadan iş kendi kendine yürür gider. Ajans bahsinde kararımız şu oldu:İlk günü Paşa Anadolu
Ajansı’nı bütün memlekete takdim edecekti.Yani şu ve şu maksatlarla Ankara’da bir Anadolu Ajansı teşkil edildi. Memleketin her tarafını, şu müşkül anında, cereyan eden ahvalden haberdar edecektir. Bu Ajans tebligatını şu ve şu suretlerde mümkünse ve mümkün olduğu kadar memleketin en
ücra köşesine kadar yayacaksınız diyecekti. Halide Edib hanımla ben de
neşri o günlerin işine yarayacak resmi, yerli ve yabancı haberleri toplayarak günde en az iki servis yapmak üzere telgrafhaneye verecektik”65açıklaması ile Ajansa ilişkin ilk bilgileri de veriyor.
Ülkenin, içerde ve dışarda, milletin yüksek ve hayati menfaatlerine uygun bir şekilde idare edilmemesi, düşman propagandalarını memleket içinde ve dışında yakalayacak bir teşkilatın bulunmaması yüzünden karşılaşılan güçlükleri gören Mustafa Kemal, bir haber Ajansının kurulmasını bu
nedenle oldukça önemsemiştir66. Vatanı ve ulusal birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı tedbir almak, Kurtuluş Savaşı ile ilgili en doğru
haberleri halka zamanında ve sağlıklı olarak duyurmak, milli varlığını
korumak için ayaklanmış olan bir halk kitlesini günlük olaylardan haberdar
etmek gibi amaçlar Ajansın oluşmasında etkili olmuştur67. Aynı zamanda
Anadolu Ajansı milli birliği tehlikeye düşürecek, Türk kamuoyunu yanlış
yönlendirecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyarmak, Büyük Millet
Meclisi’nin kararlarını günü gününe halka ulaştırmak suretiyle, hükümet
ile halk arasında bağlantıyı sağlayarak da önemli bir rol üstlenmiş olacaktı68.
Bu nedenle 6 Nisan 1920 tarihinde Anadolu Ajansı’nın kurulmasına
karar verilmiş ve 8 Nisan tarihli bir genelge ile bütün kolordulara, vilayet
ve müstakil livalara, Müdafaa-i Hukuk heyetlerine, Müdafaa-i Milliye
idare heyetlerine şu yazı ile kuruluşu bildirilmiştir69:
İslam dünyasının kalbi olan Osmanlı Saltanat Merkezinin düşman işgali altına girmesi ve bütün vatan ve milletimizin en büyük tehlike ile karşı
65

Yunus Nadi, a.g.e., s 93,94.
Anadolu Ajansı, Kuruluşu, Tarihçesi ve Safahatı, 1925-1935. (Yayın tarihi yok.
Tamamı 24 sayfa.)s.4,5,6.
67
M. Nuri İnuğur, Türk Basın Tarihi, s.29.
68
Yücel Özkaya, a.g.e., s.46.
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Orhan Koloğlu, a.g.e., s.47.
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karşıya kalması sonucu olarak Rumeli ve Anadolu’nun tamamının giriştiği
milli ve kutsal mücadeleler sırasında halkımızın iç ve dış en doğru haberler
ile aydınlatılması ihtiyacının zorunluluk kazandığı önemle dikkate alınarak
burada en yetkili kişilerden kurulu özel bir heyetin yönetiminde ve Anadolu Ajansı ünvanı altında bir kurum meydana gelmiştir.Anadolu Ajansı’nın
en süratli araçlarla vereceği haberler ve bilgiler, gerçekte Heyet-i
Temsiliye’mizin esas kaynaklarına ve değerlendirmelerine dayanacağı için
bu Ajansın bildirililerinin oraca ve özellikle Müdafa-i Hukuk teşkilatımızca da topluca görülebilecek yerlere asılması basılması ve çoğaltılması ile
dağıtılması ve hatta nahiye ve köylere kadar ulaştırılması yolunda mümkün
olduğu kadar fazla yayılması için gereken önlemlerin acele alınmasını ve
sonuçtan bilgi verilmesini önemle rica ederim70.
Heyet-i Temsiliye adına
Mustafa Kemal
Bu gerekçelerle kurulan ajans, ilk bültenini 12 Nisan 1920 tarihinde
yayınlamıştır. Herşeyin Avrupa’da kararlaştırılabileceği kanaatini yaymaya çalışan anlayışa karşılık Anadolu Ajansı, ilk bülteninden itibaren bağımsızlığı işlemeye başlamıştır.İlk bülten “Devlet merkezimizin düşman
işgali altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli’nin Müdafaa-i Hukuk
azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçtiği şu sıralarda din ve vatan
kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için
kurulan Anadolu Ajansı bugünden itibaren göreve başlıyor..”açıklaması ile
başlamıştır. Ajans, ilk yayınından iki gün sonra Şeyhülislam Dürrizade
Abdullah tarafından Milli Mücadele karşıtı olarak çıkan fetvaya cevap
vermiştir.Ayrıca Mustafa Kemal’in” bir kısım hainlerin milletin azmini
bozup, işgal kuvvetlerinin istekleri doğrultusunda Anzavur’u teşvik ettikleri ve bölücülük yapmaya giriştikleri, ancak bunların cezasız kalmayacağını” özetleyen tamimi yayınlanmıştır71. Mustafa Kemal Anadolu Ajansı’nın kurulduğu ilk günlerden itibaren Ajansın tanıtımı ve bu ajans haberlerinin ve bültenlerinin memleketin her tarafına gönderilmesinin sağlanması ve özellikle ajans bültenlerinin ulaştırılması noktasında azami gayretin
70

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 20, Ekim 1986, s.4. Harp Tarihi Vesika...,
vesika 470
71
Orhan Koloğlu, Havas-Reuter’den Anadolu Ajansı’na, Ankara 1994, s 48.Safa
Tekeli, Atatürk ve Anadolu Ajansı,İstanbul 2002, s 27-28.
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muhakkak gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda tüm tedbirlerin
alınmasını emretmiştir.Anadolu Ajansı’nın bazı yerlerde neşredilemediği
yolundaki şikayetler, Mustafa Kemal’in üzerinde en çok hassasiyetle durduğu konular içerisinde bulunuyordu. Bu konuya verdiği önemi en güzel
ifade eden yazışmalarından birisinde Mustafa Kemal bu ihmalin bir vatan
suçu olarak değerlendirileceğini açıklamıştır:
“Anadolu telgraf merkezine tamim (18/4/36)
Anadolu Ajansı’nın bazı yerlerde sevk ve neşredilmediği yolunda şikayetler alıyoruz. Anadolu’nun hariç ile alakası munkati bulunduğu şu sıralarda efrad-ı milletin bütün bütün havadissiz kalmaması maksadiyle
deruhde olunan bu hizmetin bilumum telgrafçılarımıza da terviç ve tesri
edileceğini şüphesiz addeder ve mamafih bu babtaki vuku bulabilecek taksiratın gayrikabil-i ihmal bir cürm-ü vatani teşkil edeceğini beyan ederiz.
Heyet-i Temsiliye namına M. Kemal 72.
Ajans için eksik gönderilen kağıtların tamamlanması konusunda yazışmalar yapmış73, İstanbul’daki durum hakkında alınacak bilgilerin Ajans
için düzenli olarak bildirilmesini ve İstanbul ile ecnebi matbuatından bir
nüshanın da gönderilmesini Bursa’daki 56.ncı Fırka Kumandanlığı’ndan
istemiştir74. İstanbul matbuatından gelecek olan bilgilerin askeri bir kontrol
tesisi ile gözden geçirilmesi de gerekli bulunmuştu75.
Mustafa Kemal, Anadolu Ajansı tebliğlerinden İstanbul için önemli
olabilecek haberlerin basılması ve çoğaltılması ile İstanbul’da bilinen adreslere gönderilmesini istemiştir. Buradan da anlaşıldığı üzere Mustafa
Kemal, Anadolu Ajansı’nın yalnızca Ankara’ya ve çevresine değil; aynı
zamanda Anadolu’nun tamamına ve İstanbul’a da ulaştırılacak şekilde
teşkilatlanmasını istemiştir. Bununla işgal altında olsa da İstanbul’un Anadolu’da başlayan ulusal kurtuluş harekatından haberdar olmasını, ve orada
da bu yönde bir duyarlılık ve kamuoyu yaratmayı amaçlamıştır76.
72

Harp Tarihi Vesika..., vesika 480. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz, Sevcan
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Harp Tarihi Vesika..., vesika 473,474.
75
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Balıkesir’de Altmışbirinci Fırka kumandanlığına (21/4/36).
Büyük Millet Meclisi’nin küşadından sonra Anadolu vaziyetinin kesbedeceği ehemmiyet-i fevkaladeye mebni İstanbul halkının burada cereyan edecek vekayi’den bigane kal-
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Anadolu Ajansı ile Türkiye-Havas-Reuter Ajansının aynı dönemde yayınlanan bültenlerine baktığımızda ulusal ajansın önemi hemen fark edilecektir. Buna örnek olarak İzmir’in Yunanlılar tarafında işgal edilmesi ve
sonrasında yaşanan gelişmelere, her iki ajansın yaklaşımları arasındaki
ciddi fark gösterilebilir. Türkiye-Havas-Reuter, Türk kamuoyuna her şeyin
Avrupa’da kararlaştırılacağı, dolayısıyla başka şeylere kulak verilmemesi
mesajını ulaştırırken, aynı gelişme üzerine Anadolu Ajansı ise, aksine bütün dünyada emperyalizme karşı beliren tepkileri ve Türk milletinin iddia
ve haklarını aktarıyordu. Öte taraftan bültenlerin içeriklerine bakıldığında
Türkiye-Havas-Reuter bültenlerinde ekonomik ve mali konular önemli bir
yer tutuyor iken, Anadolu Ajansı bültenlerinde ise ulusal kurtuluş ve bağımsızlık her şeyin önünde yer almıştır77.
Anadolu Ajansı’nın en doğru haberi veren resmi kurum olarak hizmet
vermesinde kuranlar kadar çalışanların da çok büyük emeği olmuştur. Milli Mücadele yıllarında PTT memurlarının hemen hepsi Ajans’ta ücretsiz
hizmet görmüş, telgrafçılara teslim edilen bültenler hemen bağlı merkezlere geçilmiştir. Buralardan Valilere, Mutasarrıflara, kumandanlara,
Müdaafaa-i Hukuk ya da gençlik cemiyetlerine teslim edilerek kamuoyuna
yayılması sağlanıyordu.Ajans, özellikle İtalyan Ajansı aracılığı ile düşüncelerin yurtdışına aktarılmasını da sağlamıştır.Ajansın kurulmasının ardından özellikle İngilizlerin onu takibe aldıkları, bültenleri izledikleri görülmektedir78.
Yurt içinde belli yerlerde kurulan istihbarat merkezleri gibi yurt dışında da belli merkezlerde örgütlenmeye gidilmiştir. İlk önemli haber merkezleri, Londra, Paris, Berlin, Viyana, Cenevre, New York gibi Avrupa ve
Amerika’daki büyük şehirler olmuştur. Anadolu Ajansı böylece haber
mamaları için Anadolu Ajansı tebligat-ı yövmiyesinin muntazaman Bandırma’dan emin
kayıkçılar ve vapur kaptanlarıyle bir teşkilat-ı muntazama dahilinde İstanbul’a irsali
mercudur. Heyet-i Temsiliye Namına M. Kemal
Harp Tarihi Vesika..., sayı 19, vesika 490.
Mudanya kaymakamlığına
Büyük Millet Meclisi’nin küşadından sonra Anadolu vaziyetinin kesbedeceği ehemmiyet-i fevkaladeye mebni Anadolu Ajansı tebligat-ı yövmiyesinin muntazaman emin kayıkçılar ve vapur kaptanlariyle bir teşkilatı muntazama dahilinde İstanbul’a irsali hamiyet-i
müsellemlerinden muntazırdır. Efendim. 21/4/ 36 Heyet-i Temsiliye Namına M. Kemal
Harp Tarihi Vesika..., sayı 19, vesika 488.
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toplama, dağıtma noktasında yurt içinde müdürlükler, yurt dışında ise
mümessillikler yoluyla milli davayı ve ulusal mücadeleyi dış kamuoyuna
anlatma fırsatı bulmuş, dışarıdaki gelişmeleri de iç kamuoyuna aktarma
imkanına sahip olmuştur.
7 Haziran 1920’de Ankara’da Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti’nin
kurulmasıyla beraber Anadolu Ajansı, faaliyetlerini bu müdüriyet bünyesinde yürütmüştür.Ajans, 1 Mart 1925 tarihinde Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü’nden ayrılarak devletin % 49 hissedarı olduğu bağımsız bir
anonim ortaklık haline gelmiştir. 1925 mart ayından itibaren Anadolu
Ajansı anonim şirket olarak varlığını devam ettirmiştir79.
Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle yanıltıcı, doğru olmayan cephe
haberlerine karşılık, ilk günlerinden itibaren propaganda ve basın davasını
en önemli silah olarak kabul etmiştir. Hem iç hem de dış kamuoyunu bilgilendirmeye duyulan ihtiyaç gerek oluşturulan basın ve gerekse Anadolu
Ajansı ile giderilmiştir. Savaş koşulları içerisinde son derece önemli olan
bu hizmet Cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir. Anadolu Ajansı yaklaşık bir asırlık ömrü ile Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihinin en
önemli tanıklarından biridir.

79

Anadolu Ajansı Kuruluşu, Tarihçesi ve Safahatı, 1925-1935, s. 8,13.

İZMİR İŞGALİ SONRASINDA YUNANLILARIN BATI
ANADOLU’YA YERLEŞME GİRİŞİMLERİ VE
UYGULAMALARI
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU*
Batılı tarzda milliyet fikirlerinin ilk defa şuurlu bir şekilde tatbik edilip
Batılıların da desteğiyle 1821’de Osmanlı Devleti’ne karşı başlayan Yunan
isyanı 1829’da bağımsız bir Yunanistan devletinin kurulmasıyla sonuçlandı.
Yunanistan kuruluşundan itibaren diğer Yakındoğulu komşularına nazaran Avrupa ile her açıdan çok daha yakın temas halinde olmuştur ve
Batı’da müstesna yeri vardır. 1798’den itibaren üç kıta beş denizi içine
alan ve Megali İdea olarak adlandırdıkları hedefleri peşinde koşan Yunanistan bu durumu diğer Yakındoğulu komşularının yanı sıra Türkiye’ye
karşı ve oldukça olumsuz yani düşmanca kullanmışlardır. Bu çerçevede
Yunanistan ta başından itibaren Türkiye’ye karşı oluşturdukları politikaların uygulanmasında kendi gücü ve kaynakları yeterli olmadığından daima
Avrupa’yı arkalarına almaya daha doğru bir yaklaşımla Avrupa’da bir
büyük devlete dayanmaya çalışmıştır. Bir başka ifadeyle Yunanistan milli
hedeflerine ulaşmak için daima Türkiye ile Batı arasına girmiş ve bu ikisini birbirlerine yabancılaştırmaya çalışmıştır. Aynı zamanda politikalarını
tatbik sahasına koyarken de Türklerin en sıkışık durumundan istifade etme
yöntemini izlemiştir. Yunanistan’ın Batı ile olan bu ilişkisinde Batılı devletler tercih zorunda kaldıklarında kendi aleyhlerine olmamak ve günün
şartlarına ters düşmemek şartıyla genelde Yunanistan’ı tercih etmişlerdir1.
Bu gelişmeler aynı zamanda yüzyıllarca barış içinde yan yana yaşamış iki
* Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Öğretim Üyesi
1
Arnold Joseph Toynbee, Türkiye’de ve Yunanistan’da Batı Meselesi, Çev: Kadri
Mustafa Orağlı, İstanbul 2007, s. 35; Yücel Aktar, “Yunanistan’ın Osmanlı Devleti ve
Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik Geleneksel Politikalarında Temel Yaklaşımlar” 3. Askeri
Tarih Semineri, Türk Yunan İlişkileri, Ankara 1986 s. 1; Megali İdea için bkz. Dimitri
Kitsikis; Yunan Propagandası, Meydan Neşriyatı, Baskı yeri ve yılı belli değil, s. 21-23;
Michael Llewelyn Smith; Anadolu Üzerindeki Göz, İstanbul 1978, s. 11-12; Süleyman
Kocabaş, Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi, İstanbul 1984 s. 87-88.
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toplum olan Türk ve Rumlar arasında çatışmaları da beraberinde getirecektir.
Bu durumda Yunanistan ortaya çıkan her fırsatı değerlendirerek genelde topraklarını Türkiye aleyhine ve ondan toprak alarak genişletecektir. Bu
şekilde Yunanistan’ın en büyük toprak kazancı Balkan Savaşları sırasında
olmuştur. İşte şimdi 1914’te yazında başlamış olan ve 1914 Yılının Ekim
ayından itibaren Osmanlı Devleti’nin de katıldığı I. Dünya Savaşı olarak
anılacak olan Avrupa Savaşı ortamında Yunanistan ama özellikle Başbakan Venizelos yine böyle bir fırsat doğduğunu hesap etmekteydi. Nitekim
İzmir, daha I. Dünya savaşı devam ederken Çanakkale Muharebeleri sırasında İtilaf Devletleri derhal savaşa girmeleri şartıyla 12 Nisan 1915’te
Yunanlılara vaat ettiler. Bu sırada Yunanistan’a teklif edilen yerleri Yunanistan sınırları içinde gösteren haritalar dahi yapıldı2.
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan 30 Ekim 1918’de 25 maddeden
oluşan ve ağır hükümler ihtiva eden Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak
Müttefikleri gibi savaştan yenik olarak ayrıldı3. Esasında klasik Devletler
Hukukuna göre mütarekeler daimi ve devamlı bir statü oluşturan barış
düzenini ifade etmezler. Buna mukabil Mondros Mütarekesi’nin hükümleri
Osmanlı Devletini asli niteliklerinden yoksun bırakmaktaydı4. Bu durum
Mütarekenin uygulanması sırasında açıkça ortaya çıkacaktır. Biz burada
tabi olarak Mütareke’nin uygulanışını bir bütün olarak ele almayıp sadece
Batı Anadolu ile ilgili daha doğrusu İzmir işgali ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz. Nitekim Mütareke uygulamaya girmesiyle İtilaflar 1.Dünya
Savaşı sırasında yaptıkları gizli antlaşmalarla aralarında nüfuz bölgeleri
olarak paylaştıkları bölgeleri fiilen işgal etmeye başladılar5. Esasında bu

2
Toynbee, a.g.e., s. 73-74.; Harita için bkz. Adnan Sofuoğlu, Kuvay-ı Milliye Döneminde Kuzeybatı Anadolu, 1919-1921, Ankara 1994, s. 34.
3
Geniş bilgi için bkz. Âli Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekeleri’nin Tarihi, İstanbul 1948 s.63; Ahmet İzzet Paşa; Feryadım, C.2 İstanbul.1993 s.7 v.d.; Mütareke
metni için bkz. S. 283-286; Yusuf Hikmet Bayur; Atatürk Hayatı Ve Eseri, Ankara 1997
s.167-173; Rauf Orbay; Cehennem Değirmeni, İstanbul 1993 s. 89 v.d. Gotthard Jaeschke;
Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Ankara 1986 s. 27 v.d.; Türk İstiklal Harbi,
C.1 Ankara 1962 s.33 v.d.
4
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu; Devirden Devire, C2 Ankara 1975 s. 72-74
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Gizli antlaşmalar için bkz. Yuluğ Tekin Kurat; Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması; Ankara 1986; Oral Sandar, Siyasi Tarih, C.1 Ankara 1999 s.337-341; Laurance
Evans, Türkiye’nin Parçalanması ve ABD Politikası (1014-1924), Çev: N. Uğurlu, İs-
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uygulamada aralarında bir birlik de yoktu. Nitekim gizli anlaşmalar çerçevesinde Batı Anadolu yani İzmir ki, Yunanistan’ın savaşa katılması hemen
gerçekleşmediğinden 19 Nisan 1917 tarihli St. Jean de Maurienne Anlaşmasıyla Rusya’nın da onaylaması şartıyla İtalyanlara verilmişti şimdi özellikle İngilizlerin etki ve girişimleriyle Yunanistan’a verilmek istenmekteydi6.
Türkiye ve Yunanistan Avrupa’dan bakışla sırasıyla Ortadoğu ve Yakındoğu dünyalarını temsil etmektedirler. Her iki ülkenin Avrupa ile yakın
ilişkileri olduğu gibi Avrupa için de bu iki ülkenin bulunduğu coğrafya
ehemmiyet taşımaktadır. Bu çerçevede Avrupa Savaşı yani I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan veya çıkartılan Türk Yunan ihtilafı tarihsel açıdan sürekli ehemmiyet taşıyan bir hususu oluşturmuştur7.
Burada I. Dünya Savaşı sonrasının ilk safhasında üç büyük devletin
Türkiye ile ilgili tutumu şöyle ortaya konabilir; İngiltere, Yunanistan’a
ciddi bir biçimde etkili destek vermekteydi. Çünkü İngiliz desteğine bağımlı ve genişlemiş bir Yunanistan İngiltere’yi, doğudaki barış şartlarının
uygulanması için bizzat devreye girmekten kurtaracaktı. Fransa Rusya’ya
karşı Türkiye’yi tecrübe olsun diye desteklerken, Yunanistan desteğinde
çok öne çıkmamaktaydı. Hatta zamanla desteğini Türkiye’ye doğru ciddi
bir biçimde kaydıracaktı. İtalya, Anadolu’daki müstakbel ekonomik imtiyazların hatırı için Yunanistan’a karşı Türkiye’yi desteklemekteydi. Bu
durumunu İzmir işgali sonrası daha da netleştirecektir. Bolşevik Rusya ise,
şimdi kendi düşmanı olan batılı devletlerden herhangi birinin desteğini
satın almaktan caydırmak maksadıyla Yunanistan’a karşı Türkiye’ye destek vermekteydi8.
Bu ortamda Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos özellikle İngiltere’nin tutum ve desteğine güvenerek daha 2 Kasım 1918’de Anadolu’nun

tanbul 2003, s. 52 v.d.; Toynbee, a.g.e., 55-58.; David Fromkin; Barışa Son Veren Barış,
Çev. Mehmet Harmancı,İstanbul 1994 s. 127 v.d.
6
T.İ.H.(Türk İstiklal Harbi); C.1 s. 16-17; Atatürk’ün Tamim Telgraf Ve Beyannameleri (A.T.T.B.) C.4 Ankara 1991 s.21-22; Bayur; a.g.e. s.178 v.d. Paul C. Helmreıch;
Sevr Entrikaları, Çev. Şerif Erol, İstanbul, 1996, s.27 v.d.
7
Toynbee, a.g.e., s.31-32.
8
Toynbee, a.g.e., s. 49-50.
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batı kısmının Yunanlılara terkini istedi ve bunun gerçekleştirilmesi için de
girişimlerine başladı9.
Bir tarafta bu gelişme yaşanırken diğer tarafta Osmanlı Hükümeti, Mütareke öncesi savaş ortamında zorunlu olarak başka mahallere sevk ve
iskân edilmiş olanların memleketlerine dönmelerine izin verdi,10 Bu gelişmenin hemen arkasından I. Dünya Savaşı öncesinde İzmir Metropolitliği
görevinde bulunmuş, bir ara Makedonya’da Türkler aleyhinde faaliyet de
göstermiş olan Hrisostomas 1 Ocak 1919’da tekrar İzmir’e döndü. Bu kişi
İzmir’e gelir gelmez ilk iş olarak Rumları teşkilatlandırarak İzmir’de, İstanbul’daki Mavri Mira’ya benzer bir heyet oluşturdu. Ayrıca Hrisostomas
Yunan Hükümeti’nin el altından gerçekleştirilen desteğinde İzmir, Aydın,
Manisa, Balıkesir bölgelerinde Rum çeteleri oluşturarak asayişi bozmak ve
isyanlar hazırlamak için her türlü çareye başvurmağa başladı11.
Diğer taraftan Fener’deki Rum Patrikhanesi tarafından yönlendirilen
Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin bir şubesi şeklinde çalışan, başkanlığını Yunanlı Manuel Sozokos adlı birinin yaptığı Kordos Komitesi (Rum Muhacirleri Merkez Komisyonu) ile Mavri Mira Cemiyeti; 1. Dünya Savaşı
sırasında Anadolu’dan firar edip Yunan ve İtilaf devletleri safında savaşa
katılmış olan Rumlarla, Adalar ve Yunanistan’dan göçmen gibi gelen örgüt mensuplarını, Türkiye’ye sokuyor ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine
gönderiyordu12.

9
Jaeschke; a.g.e., s. 60-63; TİH; C. 2, s. 12-16; Yunan istekleri ile ilgili geniş bilgi
için bkz. Michael Llewelyn Smith; Anadolu Üzerindeki Göz, İstanbul, 1978, s. 84-85;
Dimitri Kitsikis; Yunan Propagandası, Meydan Neşriyatı, Baskı yeri ve yılı belli değil, s.
32.
10
1. Dünya Savaşı sonunda Rusya’ya veya başka yabancı ülkelere kaçmış bulunup
adam öldürmüş veya bu derecede suç işlemiş olanlarla, Ülkenin sükûn ve güvenini bozmaları ihtimali bulunanların yanı sıra Pasaport Kanunu’nun 3. Maddesine nazaran Ülkeye
girmeleri yasaklananlar hariç tutuldu. Recep Karacakaya; Kaynakçalı Ermeni Meselesi
Kronolojisi (1878- 1923) İstanbul 2001, s. 139-140; Sina Akşin; İstanbul Hükümetleri ve
Milli Mücadele, C.1, İstanbul 1992, s. 32-33; Jaeschke; a.g.e. s. 36-37; Bilahare 18 Ocak
1919 da toplanan Paris Barış Konferansı da, göç etmiş olan Ermeni ve Rumların yerlerine
dönmeleri konusunu ele alarak bu yönde karar aldı. HTVD (Harp Tarihi Vesikaları Dergisi) S. (Sayı) 45 Belge 1050; BOABEO (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bab-ı Ali Evrak
Odası) Umumi No: 343317; Sofuoğlu; Kuvay-ı Milliye Dönemi... s. 38-39.
11
Bayar; a.g.e., C. 5, s. 1606 ve 1638-1639.
12
BOABEO Umumi No: 343454; Tayyip Gökbilgin; Milli Mücadele Başlarken, C. 1
Ankara 1959 s. 154-155.
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Esasında Mütarekeden sonra İtilaf Devletlerinin tutum ve davranışlarından da cesaret alan yerli Rumlar özellikle nüfus olarak kalabalık bulundukları şehir ve kasabalarda başına buyruk hareket etmeğe başlamışlardı.
Hatta Ege Bölgesinde Rum çete faaliyetleri Mütarekeden hemen önce başlamıştı13. Bu sıralarda Batı Anadolu’ya yönelik girişimler çerçevesinde 20
Ocak 1919’da üç gezici ekip tertip etmek üzere bir Yunan hastane gemisi
İzmir’e, arkasından 17 Şubat’ta bir müfreze askerle Kızılhaç heyeti maskesi altında Rum propagandist ve eylemci, silah ve cephaneleriyle birlikte
Ayvalık’a geldi14. Sistemli bir şekilde gerçekleştirilen bu hareketlerle etrafa dehşet saçıp Türk ve Müslüman ahaliyi sindirerek öteye beriye dağılmasını istemekteydiler. Böylece Anadolu’ya sokulan Rumların iskânı kolaylaşacak, aynı zamanda Mondros Mütarekesi’nin yedinci maddesine işlerlik
kazandırarak işgale zemin hazırlanacaktı15.
Bir yanda bu gelişmeler vuku bulurken diğer yanda Yunanistan Başbakanı Venizelos ilk olarak 30 Aralık 1918’de Paris Barış Konferansı’na
sunduğu memorandumla, bilahare 3-4 Şubat 1919 günlerinde “Onlar Şurası” huzurunda Batı Anadolu’yu da içine alan Yunan isteklerinin dile getirdi. Venizelos’un Yunanistan adına yaptığı ürkütücü talepler: Marmara
Denizi’nin güney sahillerindeki bir koridor ile Karadeniz ve Çatalca hattına kadar Batı ve Doğu Trakya’nın tamamı ayrıca Denizli Sancağı hariç
Aydın vilayetinin tümü şeklinde özetlenebilir. Bu şekilde Yunanistan sadece Türkiye ile diğer Avrupa ülkeleri arasında değil Bulgaristan ile Ege
Denizi arasına kendi kontrolünde kesintisiz bir toprak şeridi sokuyor, diğer
taraftan Türkiye’nin en zengin vilayetini ve Anadolu’nun en büyük limanını alıyor bu şekilde aynı zamanda büyük oranda bir Türk nüfusunu Kendi idaresi altına alıyordu. Bu taleple aynı zamanda Türkiye ile muazzam
bir kara sınırı boyunca yüz yüze geliyordu. Bu talepler esasında kendi
içinde bile ihtiyatsız olarak nitelendirilebilecek taleplerdi. Bu aynı zamanda iki millet arasına yeni serpilmiş ihtilaf tohumları anlamına geliyordu.

13

Tansel; a.g.e., C. 1, s. 93.
Jaeschke; a.g.e., s. 65; TİH; C. 1, s. 133-137.
15
Mavri Mira hakkında geniş bilgi için bkz. Atatürk; a.g.e. C.3 vesika 1; Tansel; a.g.e.
C.1 s. 92-95; Yunan talepleri ve Patrikhanenin faaliyetleri ve Mavri Mira için bkz. Adnan
Sofuoğlu; Fener Rum Patrikhanesi ve Siyasi Faaliyetleri, İstanbul 1996 s. 81 v.d. Megali
İdea için bkz. 22 v.d. ile Sofuoğlu; Kuvay-ı Milliye Dönemi... s. 31 v.d.
14
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Bundan sonra Ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Batı Anadolu’da da
Rum çete faaliyetleri gittikçe genişleme istidadı gösterdi16.
Konferans Yunan isteklerini değerlendirmek üzere 5 Şubat’ta bir komisyon kurdu. Bilahare komisyon hazırladığı raporu 7 Mart’ta Konferansa
ilgili komiteye sundu. Amerika ve İtalya temsilcileri komitede raporun
Batı Anadolu’nun Yunanlılara bırakılması ile ilgili kısmına karşı çıktılar.
Ancak Venizelos batı kıyısında bir açık liman kuracağına dair söz vererek
Amerikalıları yatıştırdı17. Ayrıca Bölgedeki asayişsizliğin giderilmesi ancak Bölgenin Yunanistan’a verilmesiyle mümkün olacağı imajı oluşturulmak üzere propagandası yapılmaktaydı18.
Bu gelişmeler vuku bulurken 17-19 Mart 1919 tarihleri arasında İzmir’de, İzmir Müdafaa-ı Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti ağırlıklı olarak İzmir’in Yunanlılara verilmesine karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir
bölgesel kongre topladı19. Diğer taraftan bu olayları ve gelişmeleri engellemek üzere Harbiye Nezareti’nin teklifi üzerine, Hükümet, Nisan 1919 da
bir takım tedbirlerin alınmasını kararlaştırdıysa da Mütareke ortamı içinde
Hükümetin aldığı kararları ne derece uygulayabileceği de ortadadır20.
Diğer taraftan 28 Mart’ta Antalya’ya asker çıkaran İtalyanlar da Aydın
ve çevresinde etkinlik kurmağa çalıştıkları gibi, Konferansta Fiume ve
İzmir hakkındaki taleplerini gerçekleştirme girişiminde bulunmaktaydılar21.
16
TİH; C. 1, s. 136; Toynbee, a.g.e., s. 80-81.; Taçalan; a.g.e., s. 161 v.d.; Sofuoğlu;
Kuvay-ı Milliye Dönemi..., s. 38-39 ve 49-50; Jaeschke; a.g.e., s. 61; Yunan talebi için
ayrıca bkz. Laurance Evans, s. 130.
17
Evans; a.g.e., s. 130-131; Sonyel; a.g.e., C. 1, s. 51-52; Smith; a.g.e., s. 85.
18
Bu sırada Rum Patrikhanesi Paris’e gönderdiği Patrik Kaymakamı vasıtasıyla 16
Mart 1919’da Barış Konferansına, Rumlara tam bağımsızlık verilmesi ve ileride, doğuda
asayişin temini için bağımsız idarelerin Yunanistan’a bağlanması talebiyle başvuracaktır.
Sofuoğlu; Kuvay-ı Milliye Dönemi..., s. 41; Gökbilgin; a.g.e., C. 1, s. 59-60.
19
Kongre’ye Aydın vilayeti ile Karesi (Balıkesir) ve Menteşe (Muğla) sancaklarından
165 delegenin iştirak etmiştir. Bayar; a.g.e., C. 5, s. 1606; Taçalan; a.g.e., s. 193-194;
Moralı; a.g.e., s. 13-14; Sofuoğlu; Kuvay-ı Milliye Dönemi..., s. 51-52.
20
Alınması istenen tedbirler şöyledir: “silah, cephane ve üniformanın ülkeye sokulmasının men’i, Osmanlı Tebaasından olmayan sivil yabancıların seyahat maksadıyla ülkeye
gelmeleri hakkında bazı kayıt ve şartların tatbiki, Balkan Muharebesi’nden sonra Yunanistan ve Bulgaristan Hükümetleri ile akdedilen antlaşmalar gereğince mübadele olunan ahalinin ülkeye dönmelerinin men’i” BOABEO Umumi No: 345376; Gökbilgin; a.g.e. s. 60-62
21
Sofuoğlu; Kuvay-ı Milliye Dönemi..., s. 52-53.
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Bu sırada Güney Anadolu’da işgal bölgelerini genişleten İtalyanların
İzmir’i de işgal niyetinde oldukları söylentileri çıktı. Bu gelişmelerden
yararlanmak isteyen Venizelos’un girişimleri, yine aynı şekilde Lloyd
George’nin İtalyanların İzmir’e çıkmalarını önlemek üzere Yunan ordusunun İzmir’e çıkarılması yönündeki öğütleri üzerine 6 Mayıs’ta toplanan
üç büyükler yani ABD; İngiltere, Fransa İzmir’in Yunanlılarca işgalini
kararlaştırdılar22.
İtalyanların çağrılmadığı 7-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan İzmir’le
ilgili gizli görüşmelerde İzmir’e yapılacak çıkarmanın ayrıntıları görüşüldü. Nihayet 14 Mayıs sabahı Amiral Webb İstanbul’da Damat Ferit Paşa’ya Mütareke’nin 7. Maddesi çerçevesinde düzeni korumak üzere Müttefik birliklerinin İzmir tabyalarının işgal edileceğine dair notayı verdi. Ama
esasında İzmir’e çıkacak olan birlikler Müttefik birlikleri değil Müttefiklerin koruması ve gözetimi altında Yunan birlikleri olacaktı. Bu sırada İngiliz Amirali Calthorpe de aynı mahiyetteki notayı İzmir Valisi İzzet Bey ile
17. Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşaya verdi23.
Bu gelişmelerden haberdar olan İzmir Türk halkı derhal Redd-i İlhak
cemiyeti oluşturarak 14-15 Mayıs gecesi Bahribaba Parkı’nın olduğu yerde
toplandı ve protesto gösterilerinde bulunup, işgale karşı direnme ve mücadele kararı verdiler. Ancak o an için bir sonuç almaları güçtü24.
Nitekim 15 Mayıs sabahı limanda bulunan Amerikan Filosu İtalyanları
gözaltında tutmakla meşgulken, Yunan birlikleri İngiliz, Fransız ve Yunan
gemilerinin koruması ama özellikle Amiral Calthorpe’un komutasında
körfezde demirleyen Britanya donanmasının himayesi altında İzmir’e çıktılar. Şehre doğru ilerleyen Yunan Alayı Kemeraltı mevkiine gelince bir
silah sesi duyuldu. Alayın önünde bayrağı taşıyan Yunan askeri vurulmuştu. Böylece işgale karşı ilk kurşun sıkılmış olmaktaydı. Ancak bu olayı
bahane eden Yunanlılar ve onlarla birlikte hareket eden yerli Rumlar şehirde büyük bir katliama giriştiler. 16 Mayıs’ta sayıları 800’ü bulan Rum
çeteleri Türk köylerine saldırıp yakıp yıkmağa ve yağmaya başladılar.
22

Evans; a.g.e., s. 166-167; Toynbee, a.g.e., s. 90.; Sonyel; a.g.e., C. 1, s. 52; Smith;
a.g.e., s. 90-93.
23
Akşin, a.g.e., s. 266; TİH; C. 2, Kısım 2, s. 47 v.d.; Sofuoğlu; Kuvay-ı Milliye Dönemi..., s. 55-57.
24
Taçalan; a.g.e., s. 215 v.d.; Sofuoğlu; Kuvay-ı Milliye Dönemi..., s. 57-58; Bilge
Umar; İzmir’de Yunanlıların Son Günleri, Ankara 1974, s, 98 v.d.
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Böylece işgal bir katliama dönüştü. İzmir sokaklarında siviller, Mütareke
hükümleri çerçevesinde silahları ellerinden alınmış askerler katledildi.
Bütün mahalleler, köyler talana uğradı ve kundaklandı. Bu katliam, talan
ve kundaklama İzmir şehri ile sınırlı kalmadı. Nitekim İzmir şehrini işgal
eden Yunan birlikleri burada durmayıp derhal Anadolu içlerine doğru ilerlemeğe başladılar. Bu ortamda talan ve katliam daha içerilere zengin vadilere uzandı ve bu elemler sonucu mahvoldu25.
Bu şekilde Yunanlılar, 17 Mayıs’ta Urla ve Çeşme’yi işgal ettiler. Arkasından biri deniz yoluyla Ayvalık istikametine olmak üzere İzmir’in
doğusu ile kuzeyine doğru üç koldan ilerleyerek, 21 Mayıs’ta Menemen’i,
22 Mayıs’ta Selçuk’u, 26 Mayıs’ta Manisa’yı, 27 Mayıs’ta Aydın’ı, 28
Mayıs’ta Tire’yi, 29 Mayıs’ta Turgutlu’yu işgal ettiler. Bu sırada 29 Mayıs’ta Ayvalık’a çıkarma yapan Yunanlılar, bilahare burada Ali Bey Komutasındaki 172. Alayın direnişine rağmen burayı da işgal ettiler. Arkasından 1 Haziran’da Ödemiş’i, 3 Haziran’da Nazilli’yi, 4 Haziran’da Ahmetli’yi, 12 Haziran’da Bergama’yı da işgal ettiler26. Aydın’ın işgaliyle
Yunanlılar İtilaf Devletlerince kendilerine tahsis edilmiş olan sınırları aşmış oluyorlardı. Üstelik bu işgal geçici olarak da görülmüyordu. Nitekim
Aydın’daki Yunanlı Komutan Yunan işgalinin geçici olmadığını, işgalin
Yunanistan’a ilhak manası taşıdığını söylemekteydi. Bu duruma kuvvet
kazandırmak için Aydın’ın valisi, Hâkimleri ve Tütün Rejisi’nin şefi de
dâhil olmak üzere Osmanlı memurları ile Türklerin önde gelenleri tutuklandı ve aralarında valinin de bulunduğu tutuklananların birçoğu katledildi 27.
Bu işgaller Türk topraklarının elden gitmeğe başladığını gösteren çok
önemli bir gelişmeydi. Yunanlıların bu işgallerine karşı alelacele oluşturu25
Karaya çıkan Yunan birlikleri yerli yani Osmanlı vatandaşı olan Rumlarca alkışlar,
çiçekler ve Yunan bayraklarıyla büyük gösterilerle karşılandı. Bu arada İzmir Metropoliti
Hrisostomas karaya çıkan ilk Yunan taburunu takdis etti. Bu gelişmeler Türkler arasında
büyük infial uyandırdı. Toynbee, a.g.e., s. 125-126.
26
Utkan Kocatürk; Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938,
Ankara 1988, s. 40 v.d.
27
Aydın işgalinin onuncu günü 6 Türk başlarında yunan subayının bulunduğu bir gurup
Rum tarafından şehirde sokak ortasında katledildi. Aynı gün dört Türkün evine zorla girilerek kadınlara tecavüz edildi. Bu tarihten itibaren Türklere ve mal varlıklarına karşı girişilen
saldırılar düzenli bir hal aldı. Bu saldırılar taciz, tecavüz ve cinayetler şeklinde gelişiyordu.
Sorgulama bahanesiyle Aydın ile çevresindeki köylerden toplanan Türkler yolda boğazlanarak öldürülmekteydi. Toynbee, a.g.e., s.177-178.
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lan milli kuvvetler direniş gösterdi ve şiddetli çatışmalar oldu. Bilahare
İşgale karşı bir milli cephe oluşturuldu. Esasında İzmir’in ve çevresinin
işgali tüm ülke çapında dehşet ve üzüntü meydana getirdi. Başta İstanbul
olmak üzere Anadolu’nun hemen her yerinde protesto gösterileri ve mitingler tertiplendi. Ayrıca işgali protesto eden telgraflar hemen her tarafa
gönderildi28.
İşgalden itibaren ilk birkaç hafta içinde çok fazla kan döküldü. Yakıp
yıkma eylemi vuku buldu. Bu sebeple Müttefiklerle onlarla birlikte hareket
eden hükümetler çatışmalara son vermek, kan dökülmesinin ve vahşetin
önüne geçmek için ABD İstanbul Yüksek Komiseri Amiral Bristol başkanlığında üst düzey subaylardan oluşan bir komisyon göndermek zorunda
kaldılar. Komiserler bir ateşkes hattı belirlediler29.
Bu gelişmeler ve işgale karşı oluşan mukavemet karşısında bu havayı
kırmak üzere bölgede bulunan İngiliz subayları, işgalin geçici olduğu propagandasını yapmağa başladılar. Bu şekilde İşgallere karşı direniş ve çatışmalar sürerken İtilaf Devletleri adına görevlendirilen Karadeniz Ordusu
Başkumandanı General Milne’nin girişimleriyle yapılan görüşmeler sonucu, Milne Hattı olarak bilinen hat boyunca işgal sınırlandırılarak, çatışma
durdurulmağa çalışılacaktır30. Ancak bu girişim ve oluşturulan hat çok
uzun süreli olmadı. Yunanlılar yine İtilaf Devletleri özellikle İngilizlerin
talep ve müsaadesiyle 22 Haziran 1920 de bu hattı aşarak Anadolu içlerine
doğru ilerleyeceklerdir.
Esasında Yunanlılar, İzmir işgalinden hemen sonra hiç vakit kaybetmeden bölgeyi Yunanistan’a ilhakı gaye edinen davranışlar içine girdiler.
Nitekim İzmir işgalinden kısa bir süre sonra Venizelos’un yakın arkadaşı
Epir (yani Yanya) valiliği yapmış olan Giritli bir avukat Aristidis
Stergiadis Yunanlı İzmir işgal kuvvetleri komutanının siyasi temsilcisi
28

İzmir’in işgali ve diğer işgaller ile direnişler hakkında geniş bilgi için bkz.
Gökbilgin; a.g.e., C. 1, s. 122 v.d.; Jaeschke; a.g.e., s. 85-88; TİH; C. 1, Kısım 1, s, 64 v.d.;
Sofuoğlu; Kuvay-ı Milliye Dönemi..., s. 89 v.d. İşgali protesto mitingleri için bkz. Kemal
Arıburnu; İstanbul Mitingleri, İstanbul 1975; Gökbilgin; a.g.e., C. 1, s. 87 v.d.; Özalp;
a.g.e., C. 1, s. 20-23.
29
Toynbee, a.g.e., s. 91.
30
Milne Hattı Ayvalık- Kozluca ile Manisa’nın kuzeyinden, Soma- Akhisar ile Salihli’nin batısından, Aydın ile Ödemiş’in doğusundan geçip Büyük Menderes Boyunca uzanan
hattı. Milne Hattı hakkında geniş bilgi için bkz. Sofuoğlu; Kuvay-ı Milliye Dönemi..., s.
222 v.d.
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olarak atandı. Hem genel vali hem de Fevkalade Komiser olarak olağanüstü yetkilere sahip olan bu kişi 21 Mayıs’ta İzmir’e geldi31.
İzmir işgali sonrasında Yunan işgal kuvvetleri komutanlığı merkezi
İzmir’de oluşturulmuştu. Merkez komutanlığın emrinde İzmir’de Mevki
Komutanlığı, İnzibat Askeri Komutanlığı, Topçu Komutanlığı, Askeri
Hekimler Şubesi Müdürlüğü, Telefon ve Telgraf, İnşaat İşleri, Sağlık, Nakil Araçları şube müdürlükleri bulunmaktaydı. Ayrıca bölgedeki işgali
yaygınlaştıran Yunanlılar Manisa’daki birliklerini de tümen seviyesine
çıkarmışlardı. Bölgedeki 2. Kolordularının karargâhı da Manisa’da idi32.
Bunun yanında Stergiadis’in İzmir’e gelmesinden sonra ise Fevkalade
Komiserlik teşkilatı oluşturuldu. Oluşturulan bu teşkilatın da içişleri, dışişleri, eğitim, bayındırlık, liman, gümrük, ekonomi, tazminat, iaşe, muhacirler, muhasebe, mal sandığı, haberleşme, tercüme, hukuk müşavirliği, ziraat
bankası, işlerini incelmekle görevli çeşitli şubeleri vardı. Bunların yanında
Manisa ve Aydın sancaklarıyla Ödemiş, Menemen, Bergama ve Turgutlu
kasabalarında da bir Yunanlı sivilin bulunduğu birer siyasi temsilcilik
oluşturuldu. Ayrıca Çeşme, Karaburun ve Foça ilçelerinde birer iskân ve
muhacirler memuru görevlendirildi33. Bu örgütlenmelerin yanı sıra Yunanlılar işgal bölgelerinde sıkıyönetim mahkemeleri oluşturarak, Osmanlı
Devleti’nin kaza hakkını hiçe sayıp bütün suçlara hatta hukuk işleriyle
ilgili davalara da bakmağa başladılar34. Diğer taraftan Bölgede Rum nüfusu çoğaltma girişimleri artarak devam ettirilmekteydi. Nitekim Çanakkale
Mutasarrıfı’nın 22 Mayıs 1919’da İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği raporda
Yunanistan ve Adalar’dan Çanakkale sahillerine Rumların getirildiği, bunlara İngiliz temsilcinin de yardımcı olduğu belirtilmektedir35.
Bu şekilde Yunanlıların İzmir işgali askeri işgal niteliğinden öte bölgede yeni bir yerel yönetim oluşturma şekline girmişti ki, bütün bu girişimler esasında Mondros Mütarekesine aykırı idi. Çünkü Mütarekeye göre

31
M. Kamil Su, Sevr Antlaşması ve Aydın (İzmir) Vilayeti, Ankara 1991, s. 6-7;
Toynbee, a.g.e., s. 191-193.
32
Su; a.g.e., s. 7; Nusret Köklü; Manisa İşgalden Kurtuluşa, Ankara 1976, s. 61.
33
Su; a.g.e., s. 8.
34
Bu çerçevede Yunan cezaevleri kuruldu. Bkz. Toynbee, a.g.e., 241-244.
35
“Yunanlıların Batı Anadolu’ya Yerleşme Girişimleri (ilhak Çabaları) ve İyonya
Devleti Macerası”, Prof. Dr. M. Abdulhaluk Çay Armağanı, C. 2, Ankara 1998, s.855.
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işgal kuvvetleri yerel yönetime karışmak ve memurları değiştirmek hakkına sahip değillerdi36.
Bu girişimlerinin yanı sıra Yunanlılar, yukarıda belirtildiği gibi şimdi
işgal sonrasında üstelik bölgede denetim sağladıkları için daha bir kolaylıkla Ayvalık ve Çanakkale taraflarından ağırlıklı olmak üzere Batı Anadolu’ya Rumları sokmağa devam ettirdiler. Bu şekilde bölgede nüfus yoğunluğu sağlanmağa çalışılıyordu37.
Bu gelişmelerin yanı sıra Yunanistan Sevr Antlaşması doğrultusunda
Antlaşmadan bir hafta öncesinden başlayarak Doğu Trakya’yı da işgal
edecektir. Böylece Türkiye’nin Avrupa ile irtibatı tamamen kesilmiş olmaktaydı. Buna Ege Denizi ve Trakya üzerinden sağlanan telgraf bağlantısının Yunanistan’ın kontrolüne geçmesi nedeniyle haberleşme sistemi de
dâhildi38.
Yunanistan elinde tuttuğu bu topraklardan Sevr Antlaşması ile Kendilerine bırakılması öngörülen kısımlarda tam bir Yunan idaresi oluşturma
yoluna gidecektir. Nitekim Sevr Antlaşmasının hükmüne göre Aydın (İzmir) Vilayeti topraklarından bir kısmının yönetimi, Yunanlıların hazırlayacağı ve Milletler Cemiyetinin onaylayacağı seçim kanunu ile seçilecek
yerel meclisin beş yıl sonunda Yunanistan’a katılıp katılmayacağı hakkında yapacağı oylamaya kadar Yunanistan’a bırakılmaktaydı39.

36

Su; a.g.e., s. 6-8; Sofuoğlu, a.g.e., s. 854-855.
Sofuoğlu; Yunanlıların Batı Anadolu’ya..., s. 855.
38
Bu şekilde İzmir işgalinden 1921 yılı son çeyreğine kadar geçen sürede Yunanistan
sadece Antlaşmalarla kendisine verilen -ki, Sevr Antlaşmasıyla St. Jean de Maurienne
Antlaşmasıyla İtalyanlara verilen İzmir havalisi ile iç kısımlardaki bir kısım topraklar verilmişti- bölgelerin dışında 1915’te Rusya’ya bırakılmış olan Marmara ve Çanakkale boyunca uzanan sahil şeridi (İstanbul Yarımadası hariç) ile Doğu Trakya’nın tamamını geçici
de olsa elinde tutmaktaydı. Balıkesir Bursa ile iki stratejik bölge Eskişehir ve
Afyonkarahisar da dâhil olmak üzere Menderes ile Sakarya nehirleri boyunca neredeyse
Kuzeybatı Anadolu’nun tamamını bilfiil işgal ve hâkimiyeti altına almıştı. Toynbee, a.g.e.,
s. 38 ve 66.
39
Sevr Antlaşması’nın 65. Maddeden itibaren 83. Madde dâhil 19 maddesi İzmir’le ilgilidir. Bu maddelere göre 66. Maddede sınırları teferruatıyla ortaya konan İzmir vilayeti
dâhilinde Türk egemenliği belirlenecek bir kalede sadece bir bayrak dalgalandırmaya indirgeniyor, bölgenin idaresi ise tamamen Yunanistan’a terk ediliyordu. 83. Maddede ise Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra 72. Maddede teşkili öngörülen yerel parlamentonun oy çokluğuyla Milletler Cemiyeti Konseyi’nden Yunan Krallığına bağlanabilmesini isteyebileceği, Türkiye’nin çıkan karara uyacağı, Konseyin bir halk oylaması isteyebi37
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10 Ağustos’ta imzalanan Sevr Antlaşması henüz daha taraflarca tasdik
edilmeden Yunanlılar 11 Ağustos’tan itibaren daha evvelden kontrol altına
aldıkları hükümet dairelerine el koymağa başladılar. Bu çerçevede İzmir
işgalinden bir müddet sonra İstanbul Hükümetince görevden alınan İzzet
Bey’e vekâlet etmekte olan Defterdar Ahmet Asım Bey’in görevine son
verdiler. Yerine İstanbul Hükümetinin atadığı valileri de İzmir’e sokmadılar. Bu durumda İşgal altındaki bölgeler Stergiadis tarafından genel vali
gibi yönetilmeğe başlandı. Stergiadis İzmir Belediye İdaresi’ni Varna’lı bir
mülteci olan Klionas’a verdi40. Daha sonra ise tüm dairelerde geniş ölçüde
bir düzenleme hareketine girişildi. Bu çerçevede dairelerde temizlik hareketine girişilerek memurların büyük bölümünün işine son verildi. Bu arada
özel saymanlığın 11 memuru görevinden alındı. 1921 Mart ayında İzmir
merkezinde bulunan Eşref Paşa Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nin doktorlarla yöneticilerinin önemli bir kısmı görevinden alındı. 7000 altın mukabili Türk Lirası karşılığı yıllık ödeneğe sahip ve 400 yatağı sürekli hizmete
hazır tutulan hastaneye Yunan Yüksek Komiserliği’nce el konulup gelirleri
devir alındıktan sonra yatak sayısı önce seksene bilahare kırka düşürüldü.
Bu sayede elde edilen tasarruf da cebe indirildi. Esasında vilayetin sivil
nüfusuna hizmet etmek için kurulmuş olan ve özel vakıf niteliğindeki bu
hastane 1921 Ağustos’undan itibaren tamamen yaralı Yunan askerlerinin
tedavisine tahsis edildi41. Yine Sevr Antlaşması’ndan sonra Maarif Müdürlüğü’nün adını değiştirerek halkta bir İslam kuruluşu olduğu izlenimini
uyandıracak şekilde “Mekâtib-i İslamiye Maarif İdaresi” yaptılar. Esasında
bu kuruluş İzmir Yunan Fevkalade Komiserlik bünyesinde kurulmuş olan
Yunan Eğitim Müdürlüğü’nün İslam Okulları şubesinden başka bir şey
değildi. Ayrıca burada görev alacaklara az çok Yunanca bilme zorunluluğu
da getirildi. Bunun yanı sıra Yüksek Komiserlik Okullara da el attı. Bu
çerçevede kimi okullar kapatıldı. Faaliyetlerine izin verilen okulların ise
leceği öngörülüyordu. Maddeler için bkz. İbrahim Sadi Öztürk, Sevr Antlaşması Tam
Metin, Ankara 2007, s. 69-75.
40
Toynbee, a.g.e., 197.
41
Hastane el konulmadan önce vilayet ahalisine mensup özel şahıslardan oluşan bir
heyet tarafından yönetilmekteydi. Bu el koyma olayından sonra Osmanlı Kızılay Cemiyeti’nin İzmir şubesi, İkiçeşmelik’te bir dispanser açtı. Ayda ortalama 2500 hastaya hizmet
veren bu dispanserde bir hekim bir cerrah, bir ebe ve bir müstahdem hizmet vermekteydi.
Bu durum işgal altındaki bu zor dönemde Türk halkının teşebbüs gücünü, kitlesel ruh haletini ve halkı ile vatanına sahip çıkışını göstermesi açısından son derece önemlidir. Toynbee,
a.g.e., 206.
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müfredat programının değiştirilmesi, Malumat-ı Vataniye dersinin kaldırılması, tarih dersi programlarının değiştirilmesi ve zorunlu Yunanca dersi
okutulmasına kadar eğitim işlerine müdahale edildi. Bu arada Yunan Yüksek Komiserliği’nce kurulan İzmir Maarif-i İslamiye Komisyonu bir takım
hazırlıklara girişerek kimlerin çocuklarının hangi okullara gidecekleri ve
okul için ne miktar para ödeyecekleri dahi tespit edildi. Bu sırada bir de
“İslam Cemaati Heyeti” kuruldu ve bütün ilkokullar bu heyet bırakıldı42.
Bu uygulamaların İzmir şehir merkezi ile sınırlı kalmayıp taşrada da yapıldığı anlaşılmaktadır. Taşradaki yönetim kesinlikle halkı hele özellikle yabancı halkı idare etmek için gerekli vasıflara asla sahip olmayan Yüzbaşı,
Çavuş hatta Onbaşı rütbesindeki Yunan askerleri tarafından çok daha baskıcı ve acımasız bir biçimde yürütülüyordu43. Bütün bunların yanı sıra
1920 Ekiminden başlayarak kademe kademe 1921 Mart ayına kadar tamamlanan bir süreçte tüm memurların maaşları Yunan parası Drahmi ile
ödenmeğe başlandı. Bütün bu uygulama ve girişimlerle birlikte 22 Haziran
1920’de başlayan Yunan harekâtı sırasında başlamak üzere bölgedeki
Müslüman halk göçe zorlandı. Bu şekilde göç eden Müslümanların sayısı
elli bine ulaşmaktaydı44. Bu sayı 1921 İlkbaharı itibarıyla İstanbul Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi tespitlerine göre 200000 ile 325000 arasında
bir sayıya ulaşacaktır45.
Bütün bu gelişmelerle birlikte Ankara TBMM Hükümeti’nin sevk ve
idare ettiği Milli Kuvvetler Güney illerindeki başarılı direnişi sürdürdüğü
gibi Doğu Cephesi’nde büyük bir başarı göstermiş ve Ermenileri mağlup
etmişti. Bu gelişmelerin yanı sıra Batı Cephesi’nde de Yunan ilerleyişini
durdurmayı başardı. Bu durumda Sevr Antlaşması’nı olduğu gibi uygulanmasının mümkün olmadığı ayan beyan ortaya çıkmaktaydı. İşte bu gelişmeler üzerine İtilaf Devletleri’nce 1921 yılı Şubat-Mart ayında Londra
Konferansı toplandı. Ankara Hükümeti temsilcilerinin de katıldığı bu Konferans’ta, Lord Curzon tarafından 12 Mart günü Yüksek Konsey’e sunulan
yeni bir teklifte Sevr Antlaşması’nda yer alan İzmir vilayetiyle ilgili hükümler Türkiye lehine gevşetilmekte idi. Ancak Bölge için getirilmek iste42

Eğitim ve diğer meseleler için ayrıca bkz. Toynbee, a.g.e., 201-205 ve 251-253.
Toynbee, a.g.e., s. 195.
44
Geniş bilgi için bkz. Su; a.g.e., s. 10 v.d.; Sofuoğlu; Yunanlıların Batı Anadolu’ya..., s. 855 v.d.
45
Toynbee, a.g.e., 198.
43
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nen bu yeni uygulama, daha da ileri gidilmeyeceğine dair kesinlik garantisiyle Osmanlı Devleti’ne daha önce kabul ettirilip uygulanan ama nihayetinde Devlet’ten ayrılmış olan Moldovya, Wallachia, Sırbistan, Bulgaristan, Doğu Rumeli, Sisam, Girit ve Lübnan örnekleriyle benzerlik taşımaktaydı. Üstelik İzmir ile ilgili düzenlemede Bölge’de konuşlanan bir yabancı yani Yunanistan garnizonunun varlığı söz konusuydu46. Tabi bu teklifin
Ankara Hükümeti’nce kabul edilmesi mümkün değildi.
Bu gelişmelerin akabinde Yunanlılarla Milli Kuvvetler arasında yeni
çatışmalar vuku buldu. Bu çatışmalardan biri olan Sakarya Muharebesi
esnasında 17 Ağustos’ta Yunan basını Yunan işgali altındaki topraklarda
Yunan Yüksek Komiserinin sivil idaresiyle çalışacak bir Yunan Askeri
İdaresi kurulduğunu ilan etti. Sakarya Muharebesinden sonra ise Yunanlılar, 21 Ekim’de Fransa Hükümetine, 27 Ekim’de İngiliz Hükümetine Batı
Anadolu’da Yunan Sivil İdaresi kurmayı düşündüklerini söylediler47. Nitekim bir müddet sonra İzmir’deki Fevkalade Komiserinin unvanını genel
valiliğe çevirerek işgal altındaki bölgede tamamen Yunan kanun ve nizamlarını uygulamağa başladılar. Bu arada tabi ki yukarıda bir örneğini verdiğimiz şekilde Osmanlı Devleti’ni hatırlatacak kurumların adlarını da değiştirmeyi sürdürdüler48.
Bütün bu girişimler ve uygulamalar yapılırken Yunanistan’da Ekim
1920’de Kral Alexander’ın ölümünün yanı sıra 1920 Kasımında
Venizelos’un seçimi kaybederek İktidar değişikliği yaşanması her ne kadar
Yunan politikasında bir değişikliğe sebep teşkil etmediyse de Venizelos
yanlılarının tavsiyesi akabinde zaten var olan ikiliğin derinleşmesi,49 ayrıca
Anadolu’daki durumun 1921’in sonlarından itibaren yavaş yavaş değişerek
inisiyatifin Ankara Hükümeti’nin eline geçmesi, yerli Rumlar ile Yunanistan’ı ayrıca özellikle Venizelos yanlılarını bölgede yeni arayışlara ve girişimlere sevk edecektir. Bu ortamda 18 Haziran 1921’de Lord Curzon İzmir’re özerklik verilmesini Türk-Yunan savaşına son verme şartlarından
biri olarak Fransa ve İtalya’ya iletti. Bu gelişmenin akabinde 17 Ağustos’ta
Yunan gazeteleri Anadolu’da Yunan Yüksek Komiseri’nin sivil idaresiyle
46

Toynbee, a.g.e, s. 111-113.
Bilal N. Şimşir; İngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan İzmir’e (1921-1922), Ankara
1989, s. 293-294.
48
Sofuoğlu; Yunanlıların Batı Anadolu’ya..., s. 862.
49
Toynbee, a.g.e, s. 93-97.
47
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çalışacak Yunan askeri idaresi kurulduğunu ilan ettiler. Sakarya Muharebesi’nden sonra ise Yunanistan Başbakanı Dimitrios Gounarıs 20 Ekim’de
Fransa’ya 27 Ekim’de İngiltere’ye Batı Anadolu’da Yunan Sivil İdaresi
kumayı düşündüğünü söyledi. Ancak şimdi bunların pek yürümeyeceği de
görülüyordu. Bu durumda Lord Curzon’un yukarıda belirttiğimiz tekliflerine uygun olarak Kasım 1921’den itibaren oluşturdukları Müdafaa-i Milliye Komitesi vasıtasıyla başlattıkları Küçük Asya Hareketi ile Yunanistan
ama özellikle Venizelos yanlıları yerli Rumlarla birlikte bölgede İyonya
Devleti (cumhuriyet) oluşturmaya girişeceklerdir. Bu aşamada Yunanistan
milli bankası İzmir ve Ayvalık’ta şubeler açmış ve İyonya cumhuriyeti
adına bir de ordu kurulmuş ve yerli Rum (Hellen) nüfus askere alınmıştır.
Bu durumda tabi ki Osmanlı tebaası olan Rum nüfusun vatana ihaneti söz
konusuydu50.
Bütün bu uygulamalar ve girişimler esasında daha önce ifade ettiğimiz
gibi Sevr Antlaşmasındaki ilgili hüküm doğrultusunda bölgeyi Yunanlaştırma ve Yunanistan’a bağlamaya yönelikti. Bu Yunanistan’ın enosis politikasının uygulanmasının bir tezahürüydü. Bütün bu gelişmeleri İstanbul
Hükümeti ancak İtilaf Devletlerinin İstanbul’daki Fevkalade Komiserlikleri ile kendi büyük elçileri vasıtasıyla diğer devletler nezdinde protesto edecek, başkaca bir şey yapamayacaktır. Ankara Hükümeti ise İstanbul Hükümetinin imzaladığı Sevr Antlaşmasını kesinlikle kabul etmeyip tanımıyor, İzmir Bölgesinde başlayan ve gittikçe genişleyen Yunan işgaline karşı
da askeri ve diplomatik girişimlerini sürdürerek, bu yönde her türlü tedbirleri almaya çalışıyordu51.
Ancak bu yolla Yunanlıların bölgeye yönelik uygulamalarının yani
enosis girişimlerinin önünü kesmek mümkün gözükmüyordu. Yunanlıların
bu politikalarının önü ancak başarılı bir askeri harekâtla kesilebilirdi. Bu
bakımdan Ankara Hükümeti Sakarya Muharebesinin ardından bir yandan
diplomatik girişimlerini sürdürürken bir yandan da büyük bir gizlilik içinde Yunanlıları Anadolu’dan söküp atmak için askeri hazırlıklarını sürdürmekteydi. Nihayet Türk ordusu tüm diplomatik girişimlerin tıkandığı anda
26 Ağustos 1922’de Yunan kuvvetlerine karşı büyük bir taarruz başlattı.
Kesin bir zaferle sonuçlanan bu Büyük Taarruz sonucunda ki İzmir Metro50
51

Geniş bilgi için bkz. Sofuoğlu; Yunanlıların Batı Anadolu’ya..., s. 865 v.d.
Sofuoğlu; Yunanlıların Batı Anadolu’ya..., s. 862-863.
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politi Hrisostomas “Küçük Asya’da Helenizm, Yunan Devleti ve tüm Yunan Milleti, şimdi artık hiçbir gücün kendilerini kurtaramayacağı bir cehenneme doğru yol almaktadır...”52 diyerek son bir çırpınışla Rumlar adına
Venizelos’tan girişimde bulunmasını isteyecektir, Ancak 2 Eylül 1922’de
İzmir’deki Yunan yüksek komiseri Venizeleo’un valisi Aristidis
Stergiadis, memurlarına arşivleri toplamalarını, önemli kısmını imha etmelerini ve şehri boşaltmaya hazır olmaları emrini verecektir. Ardından Batı
Anadolu, Yunan ordusundan ve onlarla işbirliği yapan yerli Rumlardan
boşalmaya başlayacaktır. Yani Yunanlılar Anadolu’dan Büyük taarruz
sonucu, bilahare Trakya’dan da Mudanya Mütarekesi gereği tamamen
atılacaklardır.
Böylece takriben üç yıl dört ay süren Anadolu’daki işgal tamamen sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte Stergiadis’in başına getirilmesi suretiyle
uygulamaya konulan İzmir’in Helenleştirilmesi programı diğer bir ifadeyle
Yunanlıların Batı Anadolu’ya yönelik Enosis politikası sona erdirilerek
tarihe gömüldü.

52
David Fromkin; Barışa Son Veren Barış, Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı?
1914-1922, Çeviren: Mehmet Harmancı, İstanbul 1994, s.548-549.

SMYRNA’DAN İZMİR’E; BİR AMERİKALI
TANIĞIN GÖZÜYLE 1922 TAHLİYESİ
Yrd. Doç. Dr. Sevtap DEMİRCİ*
Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik olarak ayrılan Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918 de Mondoros Ateşkesini imzalamak zorunda bırakılmış
ve bu tarihten itibaran artık fiilen İmparatorluğun varlığından bahsetmek
imkânsız hale gelmişti. Savaşın galibi Müttefiklerin, yenilen devlet Osmanlı’ya 10 Ağustos 1920 de şartlarını dikte ettirdikleri Sevr Barış Antlaşması ise, 600 yıllık İmparatorluğun sonunu belgelemekteydi. Mustafa
Kemal liderliğinde Anadolu’da yeşeren Milli Mücadele bu süreci tersine
çevirmiş, kazanılan askeri zaferler, Mondoros'un yerine Mudanya Ateşkesini, Sevr Barış Antlaşması’nın yerine de Türkiye'nin uluslararası alanda
milli bir devlet olarak tanındığı Lozan'ı oturtmuştu.
Lozan Barış Görüşmeleri ve bunun sonucunda kurulacak yeni Cumhuriyete giden süreçte en önemli dönemeç, Türk ordularının Batı cephesinde
26 Ağustos 1922 de Yunanlılara karşı giriştiği Büyük Taarruz’dur. Kısa
sürede başarılı olan taarruz İngiltere ve Yunanistanın Misak-i Milli esasları
çerçevesinde barış görüşmelerine başlamalarının da yolunu açmıştır. Oysa
bu olaydan yaklaşık bir yıl önce, Sakarya Savaşını (23 Ağustos–13 Eylül
1921) takibeden süreçte “Türklerin kısa süre içinde İzmir’i Yunanlıların
elinden alacağı” söylentilerinin artması üzerine, İzmir’deki Yunan
Başkomiseri burada muhtar bir devlet kurma isteğinde bulunmuş ve Yunan
Hükümeti de bu isteği dikkate alarak 17 Temmuz’da İonia İdaresi’nin kurulmasına karar vererek 30 Temmız’da bunu ilan etmişti1. Misak-ı Milliyi
*

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Gothard Jaeschke Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz Belgeleri. Türk Tarih Kurumu,
Ankara 1971, s. 93-94.
Aslında Yunanistan’ın Ağustos 1922’de felaketle sonuçlanan Anadolu macerasının
başlangıcını 24 Ocak 1915 de Sir Edward Grey’in Büyük Britanya hükümeti adına Yunanistan’a derhal İtilaf evletlerinin safında savaşa katılması karşılığında, kendilerine “Küçük
Asya kıyılarında önemli tavizler verileceği”ni teklif ettiği tarih oluşturmaktadır.
1
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gerçekleştirmek için mücadelesini sürdüren ve İonia ilanını şiddetle protesto eden Ankara Hükümeti’nin 1919 da başlattığı direnişin 1922 yılı başlarına gelindiğinde temel hedefi, Yunan işgal kuvvetlerinin Batı Anadolu’dan ve Trakya’dan çıkarılmasıydı.
Bu hedefe varmanın önündeki en büyük engelin Avrupalı büyük devletlerin Yunanlılara sağladığı destek2 olduğunu gören dönemin Dişişleri
bakan vekili Rauf (Orbay) bey İzmir’in Türklerin eline geçmesinden sadece birkaç gün önce, 4 Eylül 1922 de "Başkumandan Mustafa Kemal Paşa
Hazretlerine" diyerek çektigi tegrafta "İzmir"i kayıtsız şartsız tahliyeye
karar vermiş olan Yunanlıların İtilaf devletlerinden korunma talep ettiklerine" değinerek şu endişelere yer vermekteydi:
"Yabancıların azınlıkları koruma bahanesiyle İzmir"e asker çıkarmalarının dikkate alınarak buna karşı şimdiden engelleyici siyasi önlemlerin
alınmasına gerek görülmekte olduğundan Ordu'ca bu konuda ne gibi önlemlerin uygun bulunacağına ilişkin görüşlerinizin acele bildirilmesini rica
ederim."
Mustafa Kemal Paşa bu telgrafa 8 Eylül’de Salihli'den verdiği cevapta:

2

Bu destek daha Milli Mücadele’nin ilk günlerinden itibaren açıkça görülecek ve 14
Mayıs 1919 sabahında İngiliz amirali Caltrophe’nin başkanlığında, Amerikan, İtalyan
Fransız ve Yunan Filo komutanlarının katıldığı ve İzmirin ne şekilde işgal edileceğinin
görüşüldüğü toplantıda somutlaşacaktı. 15 Mayıs 1919 sabahı I. Yunan tümeninin İzmir’e
çıkarılması kararını Türklere duyurma görevini Amiral Caltrophe üstlenecek, sabah saat
9.00 da kolordu komutanı mirliva Ali Nadir Paşa ile vali İzzet Bey’e tebliğ ettiği birinci
notasında “İzmir istihkamatı ile civarı müdafaa tertibatını haiz bulunan arazi Mondros
Mütarekesi’nin 7. maddesi gereğince, bugün (14 Mayıs 1919) öğleden sonra saat 14.00 de
İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir” diyecektir. Kolordu komutanı talimat istemek
amacıyla Harbiye Nazırı Şevket Paşa’ya çektiği telgrafa “ işgal vukuuna dair Babıali’ye
verilmiş bir malumat yoktur. Amiralin bu teklifi mütareke şartları hükümleri icabından
olmakla, muvafakat edilmesi lüzumu tabidir.” cevabını alacaktır. Bir Yunan işgaline sebep
olacağı yolundaki uyarısını dile getirdiği ikinci telgrafına ise Harbiye Nazırı “ bu gibi
şayialara ehemmiyet vermeyiniz” şeklinde bir cevap gönderecektir. Vali ise olan bitenden
habersiz görünmeyi seçecek 14-15 Mayıs gecesi Köylü gazetesine verdiği bir tekzibte
“Bazı kötü niyetliler İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği tarzında şayialar çıkarmışlardır, tekzib olunur.” diyecektir ve ne ilgiçtir ki bu tebliğ 15 Mayıs 1919 sabahı Yunan
Komutanının “İşgal Beyannamesi” ile birlikte okunacaktır. Türk İstiklal Harbi. Batı
Cephesi. II. Cilt I. Kısım. Yunanlıların Batı Anadolu’da İstila Hareketine Başlamaları,
İzmir’in İşgali, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması, Milli Mukavemetin Kurulması (15 Mayıs-4 Eylül 1919), Genelkurmay Basımevi, Ankara 1963, s.47-52.
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"İzmir'de hiçbir sebep ve şekilde yabancı savunmasına izin verilmeyeceği, azınlıkların haklarını Türk Ordusunun en iyi şekilde koruyacağını;
dostlarımızdan beklediklerimiz; Yunan Ordusunun yapmış olduğu gibi
İzmir'de ve diğer ele geçirdikleri yerlerde yıkım, yangın ve nüfusu yok
etmekten (katliamdan) kaçınmaları zorunluluğunu Yunanlılara ihtar etmeleridir. Bu hususların gerekenlere bildirilmesi uygun olur efendim"3.
diye yazmaktaydı. Mustafa Kemal’in görmek istediği barışcı yaklaşımı
sağlamak mümkün olmayacak, Yunan işgali ve bu işgalci güçlerin geri
çekilmesi sırasında yaşanan olumsuzluklar4 iki ülke tarihini derinden etkileyecek boyutlara ulaşacaktı.
21 Mayıs 1919 da İzmir’deki Yunan Yüksek Komiserliğine tayin edilen ve 3 yıl boyunca bu görevi sürdüren Aristidis Stegiadis 6 Ocak 1930 da
Yunan Patyris gazetesinin kendisiyle yaptığı mülakatta 1915-1923 arasında Yunan iç politikasının temel taşlarından birini oluşturan Anadolu’da
‘Vaad edilen Toprakların’ elde edilmesi ülküsünü “büyük bir siyasi ve
3
Cengiz Kürşat, “Mudanya Konferansı ve Mudanya Mütarekesi Belgeleri” Belgelerle
Türk Tarihi Dergisi, sayı: 37, Şubat 2000, s. 36-37.
4
Kazım Özalp (Orgeneral) Milli Mücadele 1919-1922, I. Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1971, Seri XVI, Sa. 13, s. 237 ve Milli Mücadele 1919-1922, II. Belgeler. Türk
Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1972, Seri XVI, Sa. 13a, (İzmir ve dolaylarının Yunanlılar
tatarfından işgali sırasında yapılan mezalim hakkında Ali Nadir Paşa –Erkan-ı Harbiye
Heyeti üyesi, 17. Kolordu Kumandanı- ile İzmir Jandarma Komutanının Harbiye Nezaretine gönderdikleri Rapor- Osmanlıca orijinal) Musatafa Turan, Yunan Mezalimi (İzmir
Aydın Manisa 1919-1923). Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1999, s.81-84, 73-94 Çağrı Erhan, Greek Occupation of İzmir and
Adjoining Territories. Report of the Inter-Allied Commisssion of Inquiry. (MaySeptember 1919). (Ankara: Ministry of Foreign Affairs Center for Strategic Research.
Ankara, 1999) Sam Papers No. 299. s.18, 46-47 Ramazan Çalık, Alman Basınında Milli
Mücadele ve Mustafa Kemal Paşa (1919-1923). Özkan Matbaacılık, Ankara 2004, s. 6162, 69 Mustafa Tayla, Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi. Bursa Vilayetinde Yaşanan
Acıların Dokümanter İncelenmesi. Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi. Araştırma Projeleri Dizisi 3, Ankara 2001, s.146-147 Belgelerle Yunan Mezalimi – İşgal
Sonrası Askeri Makamlardan gönderilen Raporla, Tahkik Heyeti Raporları, Uluslararası Tahkik Heyeti Rapor, İstanbulda Yapılan Mitinglerin Bildiri Metinleri ve
Yunan Mezalimine dair Rapor ve Yazılar. (yayına hazırlayan Zekeriya Türkmen), Ankara 2000, s.16-30 Murat Özcan, Tarihin Işığında Yunan Mezalimi. IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2003, s.69, 176-177 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda. Milli
Mücadele Hatıraları. (yayına hazırlayan Atilla Özkırımlı), İletişim Yayınları, İstanbul
1999, s.176-178 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele. Cem Yayınevi,
İstanbul 1976, s.271-276, Michael Llewellyn Smith, Ionian Vision- Greece in Asia Minor
1919-1922. Penguin Books, London 1973, s.79-91.
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coğrafi hata” olarak değerlendirecekti5. Bu türden eleştiriler yalnızca Yunanlılarla sınırlı kalmayacak, İngiliz devlet adamı Winston Churchill’de
“Wilson, Clemenceau, Lloyd George ve Venizelos gibi ileri gelen devlet
adamlarının böyle kötü bir işe nasıl giriştiğini bugüne kadar hala anlayamadım” diyerek başbakan Lloygd George’un önderliğinde ve başbakanın
‘başdanışmanı’ sıfatıyla İngiltere ve müttefiklerinin Ön Asya, Yunanistan’ında Helenizm politikasını finanse eden silah tüccarı Zaharoff’un politikalarını sorgulayacaktı6. Yine aynı şekilde Lord Curzon, 18 Nisan
1919’da hazırlamış olduğu memorandumda Yunan işgali sırasında yaşanan
yağma, soygunculuk ve öldürmeler için “Selanik şehrinin kapılarından beş
mil ötede asayişi devam ettirmekten aciz olan Yunan hükümetine, bütün
İzmir vilayetinde nizam ve asayişi kurmak vazifesi emanet edilebilir mi?”
diye soracak ve 22 Ekim 1919 da yukarıdaki sözlerinin arkasında durarak
“İzmir’in Yunanlılar tarafından istilasına meydan vermek yaptığımız hataların en büyüğüdür. Bunu tasvip etmediğimi daha 18 Nisan 1919 da söylemiştim” diyecekti. İngiliz Genelkurmay başkanı Sir Henri Wilson da bu
konuya anılarında değinecek ve “bütün bu yapılanlar deliliktir, fenadır”
notunu düşecekti7.
Yunanlıların 30 Ağustos’ta kesin yenilgiye uğratılmasını takiben, Türk
orduları 9 Eylül'de İzmir'e girecek, gelişmelerden tedirgin olan Yunanlılar
gruplar halinde İzmir'i terkederek teknelerle, limanın uzağına demirlemiş
olan gemilere ulaşma mücadelesi vereceklerdi8. 9 Eylül 1922 tarihi ile 3
Ekim 1922 tarihli Mudanya Mütarekesi görüşmeleri arasındaki yaklaşık
5
Alexander Anastasius Pallis, Yunanlıların Anadolu Macerası( 1915-1922), Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul 1995, s.23.
6
Winston S. Churchill, The World Crisis- The Aftermath 1918-1928. Vol.V
(London: THornton Butterworth,1929), s. 369 İsmail Çolak, Yunan İşgalinin Gizli Patronu Zaharoff. Okul Yayınları, İstanbul 2004, s.13.
7
Türk İstiklal Harbi II. Cilt Batı Cephesi,.I. Kısım Yunanlıların Batı Anadolu’da
İstila Hareketine Başlamaları-İzmir’in İşgali-Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a
Çıkması-Milli Mukavemetin Kurulması (15 Mayıs-4 Eylül 1919). Genelkurmay Basımevi, Ankara 1963, s.70.
8
İzmirdeki Amerikan Konsolosunun 1922 Eylülünde hükümetine çektiği telgraf Yunanlıların durumunu açıkca göz önüne sermekteydi: “Askeri durum, Yunan ordusunun
bitmiş tükenmiş ve moralinin çökmüş olmasından dolayı son derece ağır ve korkunçtur.
Yunan ordusunun kurtarılmasına artık imkân yoktur. Şehirdeki Hristiyanlar panik içinde
şehri terk etmek istiyorlar. İşittiğime göre Yunanlılar şehri yakmak istiyorlar. Amerikalıların hayatlarını kurtarmak için bir gemi gönderiniz.” Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü IV- Sakarya Savaşı’ndan Lozan’ın Açılışına (23 Ağustos 1921-20 Kasım 1922).
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Tarih Kurumu Yayınları XVI. Dizi,
Ankara 1996, s.622.
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bir aylık sürede Anadolu Rumlarının büyük bir kısmı Türkiye’yi terk etmişti9. Kesin istatistikler bulunmamakla birlikte eski Amerikan büyükelçisi
Morgenthau anılarında “750.000 insanın birkaç hafta içinde Selanik, Atina
ve diğer büyük Yunan adalarındaki limanlara sığır sürüsü gibi döküldüğünü” ve “1 Aralık (sic) 1922 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde başlayan
barış görüşmelerinde mübadeleye tabi tutulacak olan Anadolu Rumlarının
2/3 sinin zaten Türkiye’yi terk etmiş olduğunu” yazacaktı10.
Bu ayrılışın birinci elden tanığı olan Amerikalı gazeteci Mark O.
Prentis’in tuttuğu notlardan oluşan bu son derece ilginç belge, İngiliz Ulusal Arşivleri’nden çıkarılmış ve tercümesi yapılarak aşağıda yayına hazır
hale getirilmiştir. Amerikalı gazeteci Yunanlıların şehri boşaltması esnasında bilfiil görevli olarak bulunmuş ve insanların emniyetli bir şekilde
gemilere bindirilmesine yardımcı olurken yaşadıklarını da “İzmir’deki
Gerçekler”11 adıyla detaylı bir biçimde kaleme almıştır. 1920-22 yılları
arasında 12. ve 23. Tümenler kurmay başkanlığı yapan Fahri Belen de
anılarında “fırsatçıların yağmalarına karşı İzmir’de şiddetli tedbirlerin
alındığına” değinerek “bunları önlemek kolay olmuyorsa da cana dokunan
olmamıştır ki bu hali Amerikan gazete muhabirleri de takdirle görmektedirler” ifadesiyle Amerikalıların bu tahliyedeki tanıklığının altını çizmektedir12.

9

Osmanlıların düzenli nüfus istatistiklerine sahip olduğu bölgeler sahil şeridini sahip
olan alanlardır ve Anadolu’da kayıtların en iyi tutulduğu bu bölgelerde de Rumlar yaşamaktaydılar. Bu sebeple “Osmanlının Rum nüfus kayıtlarının istatistikî yönden gelişmemiş
bölgelerde yaşayan Ermenilere ait kayıtlardan daha iyi olduğunu” belirten araştırmacı
Justin McCarty Birinci Dünya Savaşı öncesinde (1912) Rum Patrikhanesinin istatistiğine
göre Anadolu da 1.782.582, 1910 Osmanlı resmi istatistiğinde de 1.777.146 Rumun yaşadığı belirtilmektedir. Görüldüğü gibi veriler her iki belgede de rakamsal olarak örtüşmektedir, hem İngilizler hem de Yunanlılar bu verileri Versailles Barış Konferansında kullanacaklardır. Justin McCarty, Osmanlı Anadolu Topraklarındaki Müslüman Nüfus (Osmanlı Anadolusunun Son Dönemi). çeviren Kur. Kıd. Alb. İhsan Gürsoy, Genelkurmay
Basımevi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı, Ankara 1995. s.84-86.
10
Egeyi Geçerken. 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi. (hazırlayan
Renee Hirschon). Bilgi Yayınevi, İstanbul 2005, s. 128.
11
İngiliz Ulusal Arşivleri (Public Record Office). Dışişleri Bakanlığı Belgeleri
FO1/10216.
12
Fahri Belen (General), İstiklal Harbi Hatıraları, Tenkitler, Tahliller. Doğuş Matbaası, Ankara 1962. s. 96.
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İZMİR’DEKİ GERÇEKLER
I
Anadolu'nun savaştan harap olmuş topraklarında geçirdiğim birkaç
günlük araştırma ve inceleme gezisinin ardından, 22 Eylül de tekrar İzmir'e
geri döndüm. Yangının yerle bir ettiği şehir hala evsiz barksız insanlarla
dolup taşıyordu. Yangından sonraki dokuz gün içinde şehirden yirmi ya da
otuzbin civarında insan kurtarılmış fakat hala geride kalan ikiyüzotuzbin
kişiyi şehir dışına çıkarma görevi gittikçe daha da zor bir hal almıştı.
Esas sorun göçmenlerin şehirden alınıp, artık bir Türk limanı olan İzmir'e girmeye cesaret edemeyen, bu nedenle liman dışına demirlemiş ve
ancak tekneler yardımıyla kendilerine yolcu taşınabilen Yunan gemilerine
transfer edilmesi konusuydu. Limanda çok sayıda gemi olmasına karşın
ancak yarım düzine civarında tekne kalmıştı ve öğleden sonra başlayan
denizdeki aşırı dalga gece yarısına kadar sürmüş ve çalışmalarımızı imkânsız hale getirmişti.
Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri yetkilileri işte bu koşullarda beni
tahliye işlemi ile görevlendirdiler ve bu atama yerel kurtarma komitesi
tarafindan da onaylandı. Bir durum değerlendirmesi yaptık. İş, şimdiki
hızıyla devam ettiği takdirde, şehrin tüm göçmenler tarafından boşaltılabilmesi onsekiz ay gibi bir sürede tamamlanabilirdi. Türk yetkililer ayın
otuzu geceyarısına kadar boşaltmanın tamamlanması konusunda ısrarcı
olmasalar da, bundan daha da kısa bir sürede bu zorlu koşulların doğurduğu açlık ve hastalık herkesin sonunu getirebilirdi.
Gemileri limana getirme ve şehrin kuzeyindeki demiryolu iskelesinin
yanına yanaştırma iznini alabilmek için limanın Türk kaptanına başvurduk.
Unutmamamız gereken bir gerçek vardı: Bunlar Yunan gemileriydi ve
Yunanlılara duyulan bir nefret sözkonusuydu. Fakat Türk yetkili hiç tereddüt etmeksizin gereken onayı verdi. Tek istediği, gemilerin limanda Yunan
bayrağı taşımaması ve hiçbir Yunanlı ve İngiliz'in karaya çıkmamasıydı.
Dahası, Türkler kendi askerlerinden üçyüz kişiyi bize yardım için görevlendirdiler; biz de iki muhrip dolusu denizciyi bunlara katarak işe koyulduk.
Sanırım bu, Türk ve Amerikan silahlı kuvvetlerinin ilk kayda geçen işbirliği örneği idi, üstelik de içinde çelişkiler barındıran bir örnekti: Ameri-
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kalılar meraklı ve çevrelerindeki herşeye yakın ilgi duyan, Türklerse aynı
heyecandan yoksun, yalnızca ellerindeki işi biran önce bitirmeye odaklanmış kişilerdi. Gerçi hiçbir zaman dostluk dışı bir davranış sergilemediler
sadece "şakacı" Amerikalılar onları pek ilgilendirmiyordu bu nedenle de
askerlerin Türkçe öğrenme çabaları, kayda değer bir başarıyla sonuçlanamadı.
Amerikan Deniz Kuvvetleri görevlileri başlangıçta, –belkide birçoğunun beklediği- olası bir kargaşayı önlemek amacıyla limana bir muhrip
getirilerek iskele yakınında bekletilmesini önerdiler fakat ben buna karşı
çıktım. Tarafsız bir geminin varlığı hiçbirşeyi düzeltemeyeceği gibi Türkleri de rahatsız edebilirdi. Herşey yolunda gittiği sürece muhribe gerek
yoktu. Sorun çıktığında Amerikan gemisi müdahale edemezdi. Biz
Tüklerden söz almış, onlara güvenmiştik ve de ortada bu konuda pişmanlık
duymamızı gerektirecek bir neden yoktu.
İzmir'de bu dönemde bol miktarda sevimsiz söylentiler ortalıkta dolaşmaktaydı. Binaların yarısı harabeye dönmüş sokaklar, ya yangın söndürme hortumunu keserken öldürülmüş, ya kişisel kavgada hayatını kaybetmiş, ya Türkler tarafından kurşuna dizilmiş, ya da denizde boğularak
ölmüş insanlarla doluydu. Ben Türkler'in İzmir’de hiç kimseyi öldürmediklerini söylemiyorum. Bir asker olarak çok iyi biliyorum; Türk askerleri
beni duvarın önüne diktiklerinde hayatımın en kötü anlarını yaşadım, hatta
bir an için fazla ömrümün kalmadığını bile düşündüm.
Olay şöyle cereyan etti: Aniden, ellerinde yağmalanmış eşyalar olduğu
halde yürüyen bir grup Türk askeriyle karşılaştım. Türkler şehre geldiğinden beri nerede istersem fotoğraf çekebilen ben, düsüncesizce bu adamların da fotoğraflarını çektim. Çok aptalca bir hareketti. Yüzbaşı bana doğru
koştu, omuzlarımdan tuttu ve beni ittirerek duvara dayadı, adamlarına işaret etti ve geri çekildi. Görünüşe bakılırsa alelacele, hazırlıksız bir infaz
gerçekleştirilecekti. Ben Türkçe bilmiyordum onlar da İngilizce. Tarafsız
olduğumu vücut diliyle anlatabilmem ise hiçte kolay değildi. Mustafa Kemal'le benim daha birkaç gün evvel dostça konuşup ayrıldığımızı nereden
bilebilirlerdi ki?
Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Aptalca bir kabadayılıktı ama işe yaradı.
Sanki mermileri göğüslemek istercesine gömleğimi yırtarak açtım, dramatik bir biçimde selam verdim, sonra yavaşca yüzbaşıya döndüm ve işaret-
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lerle resmini çekmek istediğimi belirttim. Şimdi onu duvara dayama sırası
bendeydi, fotoğraf için hazırlık yaparken mümkün olduğunca uzun bir süre
harcayarak ona poz verdirtmeye çalıştım. Türkler için saçmalığın bu kadarı
da fazlaydı. Bu, hiçte infaz edilmek üzere olan bir adamın davranışı değildi, hepsi birden infazı unuttular. (Tanrı biliyor, ben de hatırlamalarını istemedim). Önce yüzbaşının fotoğrafını çektim ve kendisine bir kopya gönderebilmem için Türkçe olarak adını soyadını ve bölüğünün ismini yazmasını istedim. Sonra uzunca bir süreyi diğerlerinin resmini çekmek için harcadım. Zamanımı bolca kullanarak çok güzel bir sıra oluşturdum. Bir ay
sonra birde baktım ki her bir pozdan üçer tane çekmişim, -kabul ediyorum,
kafam karışıktı-.
Daha sonra yüzbaşı, gömleğinin içinden ezilmiş olan hurmaları çıkartıp ciddi bir ifadeyle bana uzattı. Doğuda ekmeği paylaşmak koparılamaz
bir bağ oluşturur. Kabul etmekte çekimser davrandım ama içimden de oh
çekerek rahatladım. Askerler de bana yiyecek verdiler. İçlerinden biri
büyükce bir ekmek parçası uzattı. Ben beceriksizce ekmeği koparmaya
çalışırken, o da çizmesinden keskin bir bıçak çıkarttı. Hayatımda ilk defa
kendimi deniz tutmuş gibi hissettim: "Allahım yeniden mi başlıyoruz?"
diye düşünürken, ekmeği kesip ciddi bir ifadeyle bana uzattı.
Çocukların oyuncaklarını gösterdikleri gibi bana silahlarını gösterdiler,
ben de beden dilimi kullanarak hayranlığımı belirttim. Adamlardan biri
bana iki uçlu bir bıçak gösterince hayretle başımı sallayarak keskinliğini
vurgulamak istercesine işaret parmağımı bıçağın ucuna dokundurdum.
"Yunanlılar için mi? " diye sordum. "Hayır- İngilizler için!" diye gururla
söylendi sahibi; adeta tüm ordunun duygularına tercüman olur gibiydi.
Tüm öğleden sonrayı o yüzbaşıyla birlikte geçirdik ve çok iyi birer
dost olduk. Bir daha da onu hiç görmedim fakat resmini kendisine postalamayı unutmadım. Nezaket bunu gerektirirdi, ayrıca kendisini çok da
sevmiştim. Fotoğrafin bir kopyasını da unutulmayacak bir anı olması nedeniyle kendime sakladım.
Yunanlı bir esirin öldürülmesine kendi gözlerimle şahit oldum. Muhafızlar tarafından sürüklenirken birdenbire ellerinden kurtuldu ve dümdüz
yere uzandı, kamyonun birinin lastiklerine sıkıca yapışıp çığlıklar atarak
bağırmaya başladı. Muhafız, adamı önce süngünün ucuyla dürttü sonra da
yerden kalkıp devam etmesi için vurdu. Sonuç değişmedi. Yunanlı korku-
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dan çıldırmış bir haldeydi nihayet asker yerde yatarak çığlıklar atmayı
sürdüren adamı vurdu. Bunun yanısıra Kazım Paşa'nın karargâhının penceresinden bağırarak iki askerin kendisine getirilmesini emrettiğine de tanık
oldum. Pencereden dışarı bakarken bu askerlerin bir esiri dövdüklerini
görmüştü.
Eminim ordu ilerlerken dükkânlarda ve sokaklarda gerek yağmalama
gerekse öldürme olayları meydana geldi. Yağmalanmış dükkânlar, sağa
sola saçılmış cesetler neler olup bittiğini açıklıyordu. Türk ordusuna
refaket eden çetelerin ve düzensiz silahlı grupların yapabileceğinden çok
daha fazlası vardı ortalıkta. Olanlar yeteri kadar açıktı. Askerler dükkânlara girmişler ve istedikleri herşeyi almışlardı. Durumu protesto eden Yunanlı ya da Ermeni malsahipleri ise ya tartaklanmış, ya ateş edilerek ya da
süngüyle öldürülmüşlerdi.
Yağmaların bazılarına ben de tanık oldum. Sayısız kristalle bezenmiş
avizeyi taşıyan üniformalı bir asker tam yanımdan geçti. Avizeyi ne yapacaktı ve yürüyüş esnasında nasıl taşıyacaktı bilemiyorum. Ama yapılan hiç
şüphesiz bir yağmaydı. Üç düzine baston ve şemsiye taşıyan bir başka
adam gördüm. Yine Türk subayların, içlerini ipekli kumaşlar, basmalar ve
diğer mallarla doldurdukları otomobillerin ve develerin fotoğraflarını çektim. Bir dikiş makinesi taşıyan Yunanlı papaz bile gördüm. Fakat şehri terk
ettiği için muhtemelen kendi malıydı yanına aldığı. Binlerce sivil ve asker,
bazen yağmalanmış, bazen kurtarılmış bazende geçerken göze ilişerek
alınmış, aklınıza gelebilecek herşeyi taşımakla meşgulduler.
II
Bizim gördüklerimize tanık olmadan zulüm öykülerinin psikolojisini
anlamak imkânsızdır. Doğru ya da yanlış, Türklerin sahip olduğu şöhret
bilinmektedir. Ayrıca acımasızca yakılıp yıkılmış 300 millik vatan toprağını yürüyerek geçip buraya geldikleri de bir gerçekti. Dolayısıyla bu türden bir eziyeti beklemek doğal görünüyordu. Üstelik bir yangın
sözkonusuydu. Yangının yanısıra Yunan yağmacılar, Türk yağmacılar,
kişisel cinayetler, hortumu keserken canına kıyılan adam, yanarak ölenler,
boğulanlar, askeri infazlar gibi sebeplerle sokaklarda biriken cesetlerin
sayısı azımsanamayacak kadar çoktu.
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Sadece zayıf ve güçsüzler değil, aklı başında pek çok kimse için bile
kabullenilmesi zor görüntülerdi. Hayalleri ya da beklentileriyle, tanık olduklarının ayrımına varamayan çocuklar gibiydiler. Bir düşüncenin zihinde canlandırılıp sanki gerçekmişcesine kabul görmesi mümkündü. Bir deniz subayı ve onun birkaç adamıyla birlikte konsoloslukta otururken,
Y.M.C.A (Young Men’s Christian Association- Genç Hristiyan Erkekler
Birliği) 'nın yerel çalışanlarından biri kapıyı kırarcasına iterek içeri daldı.
Yere yıkılmak üzere olan adam tir tir titriyor, elleriyle saçlarını manasız bir
şekilde yolarcasına çekiştiriyordu. Kendisini sakinleştirmeye çalıştık.
Yarı dua, yarı haykırma karışımı bir sesten oluşan "Aman Yarabbim,
Aman Yarabbim" sözlerinden başka birşey duymuyorduk. Zorla bir sandalyeye oturttuk ve yeterince sakinleşince durumu anlamak amacıyla kendisine sorular sorduk.
-"Ne oldu?"
-"Aman Yarabbim, aman Yarabbim!"
- “Bırak şimdi onu, ne oldu?”.
-"Öldürüyorlar - herkesi öldürüyorlar- Y.M.C.A. Adamlarınızı gönderin, denizcilerinizi gönderin! Çabuk!"
-"Kim yapıyor tüm bunları?"
- “Türkler! Türkler! Fırtına gibi geldiler ve gençleri yakaladılar”.
-"Sen kendin mi gördün?"
-"Evet, kendi gözlerimle gördüm. Katlediyorlar onları. Çabuk olun,
çabuk!"
Deniz yüzbaşısı sakin bir şekilde, masanın üzerinde duran elinin üç
parmağıyla işaret etti ve üç asker aceleyle dışarıya koştu. Ben de onlarla
gittim. Zaten bir saat önce fotoğraf makinemi ve dürbünümü orada bırakmıştım ve almam gerekiyordu. Koşabildigimiz kadar hızlı bir biçimde
YMCA’ ya koştuk fakat oraya vardığımızda gördüğümüz, yeni ele geçirdikleri yandaki garajin kapısında sakin bir şekilde nöbet tutan birkaç Türk
askerinden başka birşey değildi. Ne bir Allah’ın kulu yaralanmış ne de
tehdit edilmişti. Üstelik bir çatışma olduğuna dair en ufak bir belirti yoktu.
Herzamanki gergin sessizlik hüküm sürmekteydi.
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Aynı adam bir müddet sonra başka bir hikâyeyle içeri daldı ve altı Ermeni kadının elbiselerinin çıkartılıp şiddete maruz bırakıldıklarını söyledi.
Fakat bahsettiği yere vardığımızda böyle birşeyle karşılaşmadık- üstelik de
hemen gittiğimiz halde. Her iki olayda da adam bunları kendi gözleriyle
gördüğüne yeminler ediyordu ve dışarıdan bakıldığında dürüst, aklı başında biri gibi görünüyordu ama belli ki, aşırı stres ve heyecan aklını başından almıştı.
Sanırım bu türden yüzlerce olay araştırdım ama hiçbiri doğru çıkmadı.
Bir hemşire beni, göğsünün kesildiği ve korkunç bir durumda olduğunu
söylediği bir kadına yardım etmek amacıyla götürdüğünde, kadının kolundaki derin bir kesik dışında hiçbirşey bulamadım.
Otuz yaşlarında aklıselim bir Amerikalı için bu türden bir histeri, Ermeni ve Yunan mülteciler arasındaki çılgınlığa varan korkunun açıklamasıydı. Bu korku, aşırı ve umulmadık biçimlerde tezahür etmekteydi. Amerikan denizcileri güvenliğin simgesi olarak görülen uniformaları nedeniyle
boğulan insanların kurtarıcısına yapışmaları gibi, Yunanlıların da kendilerini yakalayıp yapışma riskiyle karşı karşıyaydılar. Korku içinde bağırıp
çağıran ve bir an önce kurtulmak amacıyla aşağıdaki motora binmeye çalışan Yunanlı ve Ermenilerin sırtına abandıkları askerlerden birinin, ağırlıktan neredeyse beli kırılacaktı. Bu sıradan askerlere önerilen fakat reddedilen rüşvetin boyutu inanılır gibi değildi. Yunanlı bir tüccar, bir muhribe
bindirilmek koşuluyla hemen nakit ödenmek üzere 50.000 Amerikan doları
önermişti. Eğer bu şansı kullanabilmiş olsaydı, pazarlıkta kendisine düşen
payı memnuniyetle karşılayacağı konusunda en ufak bir şüphe yoktu13.
13

Yakup Kadri Karaosmanoğlu da anılarında tahliye sırasında yaşananların trajik yönünü şu sözleriyle dile getiriyordu: “İzmir yanıyordu ve alevlerin parıltılarıyla karşıki
gemilerin projektör ışıkları başımızın üstünde muttasil çalışıyordu. Kalabalık gittikçe artıyor, kordonboyunda iğne atsan yere düşmez bir hal. Buna rağmen biraz evvel halkın içine
karışıp giden subaylar bu mahşeri kalabalığı yararak dönüp geliyorlar. Onları ilk bakışta
derin bir teesüre kapılmış görüyoruz. Ne oldu dememize kalmıyor, gördüklerini anlatmaya
başlıyorlar: Meğer rıhtımın dibinde dizi dizi duran Rum kayıkçılar peşin para almaksızın
kimseyi bindirmiyorlarmış. Adam başına 10 liradan aşağı olmaz diyorlarmış. Subaylarımızdan biri söyleniyor: Bu ne denaet azizim. Onlarda Rum bunlarda Rum. Bir insan ne
kadar kalpsiz olmalı ki böyle bir felaket anında milletdaşlarına yardımdan çekinsin. Çekinmiş bile de kalmasın, o felaketi bir kar ve kazanç fırsatı telakki etsin.
Öbürü ilave ediyor: Sanki kayıklara binipte nereye gidecekler? Karşıdaki gemilerden
medet umuyorlar. Fakat oraya kadar gidenler bile ters yüzü geriye dönüyorlar. Yahutta
denizde avare avare dolaşıyorlar. Gemiler merdivenlerini kaldırmış, iskelelerini çekmis,
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Türk yetkililer bize askerlik yaşı dışındaki herkesi boşaltma yetkisi
vermişlerdi. Askerlik yaşındakilerin bazıları da beceriksizce kendilerini
gizlemeye çalışmaktaydılar. Uzun boylu, iri yarı ve birkaç günlük sakallarıyla erkekler kurtulmak icin kadın elbiselerinden medet ummaktaydılar.
Hatta yaş sınırını bayağı aşmış, ama ne olur ne olmaz diye yine de kadın
kılığına girmiş, beline kadar uzanan uzun beyaz sakalına aldırmayan bir
din adamı (patrik) bile gördüm.
Kendisini gizlemeye çalışan askerlik yaşında bir adamın, atının üstünde oturarak mültecilerin kapılardan limanda kendilerini bekleyen teknelere
doğru koşmalarını seyreden bir Türk subayı tarafından farkedildiğine tanık
oldum. Herkes koşuştururken, görevli subay aniden insanları gemiye bindirdiğim tarafa doğru eğildi ve Yunanlı kadın mülteci olduğunu sandığımız
kişinin başörtüsünü çekti aldı. Sonra elbisesinin üst kısmını yırtmaya çalıştı. "İşte şimdi birinci elden bir zulüme tanık olacağım" diye geçirdim içimden. Fakat eşarp çıkınca gerçek de meydana çıktı. Yunanlı erkek mülteci,
Türk askerlerince yakalandı ve subay tarafından binici kırbacıyla, ayakta
duramayacak hale gelinceye kadar, acımasızca dövüldü. Adam, darbeler
ardı ardına yağmur gibi inerken, hareketsiz, hiçbir direniş göstermeden,
neredeyse hiç kımıldamadan öylece durdu. Kendisi kılık değiştirmiş bir
Yunan subayıydı ve bir askere yakışır şekilde cesurca cezasına katlanmıştı.
Askerlik çağındaki erkeklerin tümü askeri nizam içinde şehre doğru
yürütüldüler. Şehirdeki Türk yetkililer bana, bunların olaylar sırasında
tahrip edilen yerlerin onarımı ve yol yapımında işçi olarak çalıştırılacaklarını söyledi. Sonunda da nüfus mübadelesi uyarınca değiş tokuş edileceklerdi. Türklerin bu tutukluları şehir dışına sürüp, onlara derin çukurlar
kazdırdıkları daha sonrada makineli tüfekle tarayarak kendi kazdıkları bu
mezarlara gömdükleri hikâyeleri ortalıkta dönüp dolaşıyordu. Büyük bir
dikkat ve özenle İzmir çevresini araştırmama rağmen bu türden bir kanıta
rastlamadım. Dahası bu türden bir kasaplığın saklanamayacağı kadar fazla
hiçbirini almıyor. Zavallılardan bazıları zincirlerle tırmanıp zorla girmeye çalışıyorlarmış
fakat tayfalar uzun sırıklarla ellerine vura vura hepsini denize düşüryormuş. Asil denaet,
medeniliği ve insaniyeti kimseye vermeyen bu Avrupalılarda, Hem biçarelerin başını belaya soktular, hem de şimdi akibetlerine seyirci kalmak istiyorlar." Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda Milli Mücadele Hatıraları. s. 176-178.
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sayıda tutuklu sözkonusuydu. Bu türden olaylara hiç rastlamadım ama
adamlar şehre götürüldükten sonra onları gidip görmeme ve ne olup bittiğini anlamama izin verilmedi.
Korku dolu kalabalığın limana getirilişlerine gözcülük ederken, sıkca
birbirine kenetlenip adeta bir yumak halini almış mültecileri dikkatli bir
şekilde inceleyen Türk askerlerinin oluşturduğu küçük birlikleri gördüm.
Askerler mültecilerin aralarında dolaşırken durduklarında, Yunanlılardan
bir feryat yükseliyordu. Bir tutuklunun alınıp şehre geri gönderildiğini
anlıyorduk. Kendisini kurtarmak için ağlayıp sızlayarak yalvaran, fakat bu
çabaları sonuçsuz kalan aileden koparılıp götürülen adamı görmek yürekleri parçalayan bir olaydı. Bu tutuklamalarda kanunsuz hiçbirşey yapılmıyordu fakat gizemli bir durum var gibiydi. Tüm bunların anlamını ancak
İstanbul’a dönüpte büyük bir Türk Paşasının oğluyla görüşünce kavrayacaktım.
Üç yıl önce Yunanlılar zafer kazanmış olarak İzmir’den ilerlerken
Türk orduları geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Türk ordusunun her biriminin kendine ait bir fotoğrafçısı vardı. Türkler ardı ardına geri çekilmeye zorlandıklarında bu fotoğrafçılar birer birer işi bırakmış ve sivil yaşama
dönerek, köylerde fotoğrafçı olarak işlerine devam etmişlerdi. Yunan birlikleri köye geldiklerinde, hiçbir suçu olmayan bu fotoğrafçıların görevlerini sürdürmelerine izin vermişlerdi.
Resmi görevli ya da sivil halktan oluşan zafer sarhoşu Yunanlılar, evdeki eş, dost akrabaya gösterebilmek için resim çektiriyorlardı. Kendi halinde fotoğrafçılık yapan Türklerden biri, arkasına Yunanlıların davranışlarını not ettiği resmin bir kopyasını da kendisine saklamıştı. Giderek, mezalim yapan Yunanlıların fotoğraflarından oluşan muazzam bir koleksiyon
ortaya çıkmış ve Ankara'da bulunan İstihbarat Servisi dosyalarında toplanmıştı. Ve zaman gelipte Türkler muzaffer konuma geçtiklerinde, bu
suçu işleyen Yunanlılar –ya da Türklerin bu suçu işlediğine inandıkları
kişiler- ortaya çıkarılabilir, yaptıklarıyla yüzleştirilebilir ve bu resimler
kanıt olarak kullanılabilirlerdi.
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III
Sanırım Yakın Doğu’da tanık olduğum bu dehşet verici görüntülerin
birçoğundan Türk İstihbarat Servisi sorumluydu. Birgün kalabalık bir mülteci grubunu kapıdan geçirip limana getirebilmek için yoğun bir çaba
sarfederken, bir Yunanlı kalabalığın içinden çekip çıkarılarak tutuklandı.
Benim yanıma kondu. Bu türden tutuklamalar olağan şeylerdi o nedenle
pek önemsemedim, ta ki yanımda ani bir sıcaklık hissedene kadar. Aşağı
doğru baktım ve giysilerimin kana bulandığını gördüm.
Geri çekildim ve tutuklunun gevşek olan boyun etinden kasten sıkıca
bağlanmış olduğunu farkettim. Kendisini küçük bir bıçakla yaralamaya
çalışıyordu. Olayın korkunçluğunu kavramak açısından yaklaşık 30.000
mülteci, 100 Türk askeri ve onların üslerininde de kayıtsız bir şekilde durup olayı seyrettiğini belirtmem gerekiyor. Hatta Yunanlının başındaki
muhafız bile durup sadece seyrediyordu. İnanılmaz bir kayıtsızlık ve Doğuya has bir duyarsızlığın son kertesiydi. Kendini öldürmek mi istedi?
Pekâlâ- Bırak yapsın!
Biz Amerikalılar bir kez daha çaresiz kalmıştık. Bizim yapacağımız
herhangi bir girişim, bu çaresiz Yunanlıların durumunu daha da vahim hale
getirebilirdi. Hepimiz şunu iyi biliyorduk: Tek ümidimiz Türkleri kızdırmadan mültecileri uzaklaştırmaktı. Bir kez daha düşünmek, hatta çok iyi
düşünmek durumundaydık. Mülteci sayısı ne kadar yüksek olursa başarı da
o denli yüksek olacaktı. Böylece kendimize hâkim olduk.
Bir kez daha kendini kesti ama hiçkimse kıpırdamadı. Bir kez ve bir
kez daha… Ve hala ne bir duygusallık ne de bir acıma... Tutuklu gittikçe
güçsüzleşen bir biçimde orada ayakta dururken göz göze geldik ve gülerek
bana baktı. Akla hayale gelmeyecek birşeydi. İlk tepkim kızgınlık oldu.
"Lanet olsun" dedim içimden, 'neden bunu kişisel bir olay haline getiriyorsun? Ne diye beni buna dâhil ediyorsun? Neden lanet olası dostça bir tutum içindesin bana karşı?
Fakat gösterdiği cesaret karşısında daha fazla dayanamadım, ellerimi
birleştirerek salladım ve ölmekte olan adama gülümsedim. Tüm yapabildiğim buydu.
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Devrilerek fena halde yerdeki tozlara gömüldü fakat sadece kısa bir an
için... Kendini toparladı, oturma pozisyonuna geldi ve sanki oturuyormuş
gibi gerçek bir asker edasıyla beni tekrar selamladı. Ve bir kez daha o gülümseme... O veda sonunda kendimi ona çok yakın hissettim ve yüreğim
acıdı. Sonra arka üstü düştü. Nasıl yaptı bilmiyorum, daha önce çok sayıda
ölüm şekli görmüştüm fakat bu adamın ölmesi, bu kadar kan kaybına karşın, düşündüğümden çok daha uzun sürmüştü.
Hatta bu bile 'son' değildi. Çok kısa bir süre içinde elleri ve ayakları
üzerinde kalktı, sürünmeye başladı, limanın ucuna varacak kadar çaba
gösterip, kendini sulara bıraktı. Cesedi bir müddet su üstünde yüzerek
karadan uzaklaştı. Fakat ölüm anında bile huzurlu görünmüyordu. Merkezden oldukları anlaşılan bazı görevliler arabayla yaklaştılar, emirler
yağdırıp sorular sordular, akabinde bir asker cesedi almak için suya atladı.
Elbiselerini çıkarıp muayene ettiler ve giysilerle birlikte üzerinde bulunan
herşeyi arabaya yükleyip uzaklaştılar. Belki de ele geçirilen bir Yunan
ajanının sonunu görmüştüm, bilemiyorum. Bildiğim tek şey, onun demir
gibi metanetiydi.
Bu türden olaylar, kurtarmaya çalıştığımız insanların panik halindeki
korkularını açıkça gösteriyor. Bir an önce gemiye binme gayretleri yüzünden iskeleye giden küçük demir kapıya doğru aynı anda koşmaya başladılar ki, bu durum hem onlar, hem de bizim açımızdan büyük tehlike
arzediyordu. Onları engelleyen kimse yoktu. Bir keresinde birkaç Amerikan denizcisiyle beraber bu topluca koşuşturmayı beceriksizce engellemeye çalışırken, arkamdan kibar bir sesin mırıldandığını duydum: "Size nasıl
yardımcı olabilirim?" Tek silahı süs amaçlı kullanılan küçük bir kamçı
olan zarif, ufak tefek bir Türk askeriydi bu. Sıra olmuş denizcilerin arkasından öne doğru çıktı. Kamçısını sanki bir kılıçmış gibi sallıyor ve her
sallayışta da avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Bu, ya Türk’ün giydiği
uniformadan kaynaklanan bir korkuydu, ya da söylediklerinden… Ama
her ne idiyse, iki dakika içinde bizim beceriksizce kontrol etmeye çalıştığımız kitle, tek bir Türk'ün önünde, 6 metre kadar geriye çekilmişti. Durumu kontrol altına aldiktan sonra gülümsedi ve teşekkürlerimi kabul ederek sessizce uzaklaştı.
Sonunda, gemilere doğru koşma mücadelesi veren korku içindeki kalabalıkla başetmenin yolunu bulmuştum. İzmir’e gitmeden önce, sıradan
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beyaz koruyucu bir kask edinmiştim ve o tarihte çok az sayıda tarafsız
sivilin bulunduğu şehirdeki tek kask buydu. Her nasılsa yanımda New
York polisinin kullandığı basit, bir de düdük bulunmaktaydı. Bu düdük de
türünün tek örneğiydi. Her ikiside tek olmaları ve birbirleriyle uyumlarıyla
nam saldılar: Koşuşturmanın kontrolden çıktığı her noktada, bir kereste
yığınının üstüne tırmanıp, kaskımı herkesin görebileceği bir konumda tutarak vargücümle sihirli düdüğümü çalıyordum, böylece bu karmaşa mucizevî bir şekilde düzene giriyordu.
Türklerin şehre girişinin üzerinden çok geçmemişti ki bir gece, karanlık bastırdıktan sonra, hastaneden birtakım şeyler almak için dışarı çıktığımda kaskımın değerini bir kez daha anladım. Nöbetçi Türk askerlerinin,
süngülerini karanlıkta sağa sola savurarak gözdağı vermelerine usturuplu
bir şekilde karşılık veremiyordum. Fakat kaskımın uzerinde bulunan el
fenerinin ışığıyla fevkalade güzel idare ettim ve bir askeri noktadan diğerine kolaylıkla dolaşabildim. Ta ki, pil aniden ve bir daha çalışmayacak
şekilde bitene kadar… İşte o andan itibaren başımızın gerçekten dertte
oldugunu anlamıştık. Ve bazen, gerçekten ihtiyacınız olduğunda, şans
yanınızdadır ya, işte öyle oldu ve bizde şansımızın yardım etmesiyle yolumuza devam edebildik.
Gitmek isteyen hiçbir mülteci geride bırakılmadı ve Türklerin belirlediği zaman dilimi içinde - 30 Eylül gece saat onikiye kadar- hepsi şehri
terketmişlerdi. Sekiz gün içinde 230.000 mülteciyi boşaltmıştık ve tahminimize göre, 50.000 kadarı da biz saymaya başlamadan önce kaçmışlardı.
Tüm bu olayın en sinir bozucu tarafı ise, İngilizlerin sahibi olduğu ve işlettiği Aydın Demiryolu Şirketi’nin, tahliye amacıyla kullandığımız rıhtım
için bize göndermiş olduğu faturaydı. "Mültecilerin Rıhtım Ödemeleri" adı
altında bize fatura edilen masrafların bir kopyasını hala saklarım. Adam
başına 25 kuruş olmak üzere, toplam 50.000 Türk Lirası. Gerekçesi ise, bu
zavallı, dehşet ve korku içindeki çeyrek milyon insanın, kaçarken demiryolu rayları üzerinden geçmiş olmalarıydı.
Korku içindeki bu 230.000 Rumu, Kazım Paşa komutasındaki 300
Türk askeri ve zorunlu olarak sürekli benim yanımda bulunan Türk irtibat
subayım Yüzbaşı Hakkı Bey’in yardımı olmaksızın gemilere bindirmek
mümkün olmazdı. Tüm bu olanlara baktığımızda dehşet verici, korkunç,
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komik ya da duygusal herşeyin ilginç bir şekilde iç içe geçmiş olduğunu
görüyoruz. Aşağıdaki olay konunun tipik bir örneğini teşkil etmektedir.
Birgün kalabalığı kapıdan sokup iskeleye götürmekle uğraşırken, çok
çocuklu bir kadının çocuklarından birini kaybettiğini ama bunun farkında
olmadığını gördüm. Üç ya da dört yaşlarındaki ufaklık, biran önce gemilere binip emniyete kavuşmak için adeta bir savaş veren çılgın kalabalığın
ortasında itilip, kakılarak ezilme ve ölme tehlikesi -ki her yaştan birçok
insanın başına gelmişti- geçiriyordu. Ortalıkta öylece kalakalmıştı. Bunu
farkeden bir Türk askeri tüfeğini bırakıp, kalabalığı yararak çocuğa ulaşmış ve annesini bulup teslim edene kadar kendi vücudunu çocuğa siper
ederek onu korumuştu.
Bu Türk askeri geri geldiğinde ona gülümseyip yaptığının doğru birşey
olduğunu onaylarcasına elimle sırtına vurdum. Dil konusundaki yetersizliğim daha fazlasını yapabilmemi engellemişti; ama Türk’ün İngilizce söylenecek birkaç kelimeye de zaten ihtiyacı yoktu. Söze gerek duymaksızın,
el kol hareketleriyle kendisini inanılmaz biçimde iyi ifade etti. Elini küçük
çocuğun boyu hizasında tuttu ve iki parmağını açarak önce kendine sonra
da doğusunda bulunan vatan topraklarına doğru işaret ederek, kalbinin
üzerine koydu ve orada tutarak kafasını salladı. Ne demek istediği son
derece açıktı: Kendisinin de, kurtardığı bu ufaklığın yaşlarında iki çocuğu
var ya da bir zamanlar vardı.
İşte "Korkunç Türk" bu. En azından benim gördüğüm yönlerinden biri
bu!14.

14
Amerikalı gazetecinin gözlemlerini destekler nitelikte Yunan Orduları komutanı
Generel Trikupis’de anılarında en üst noktadaki adamın kendisine nasıl muamele ettiğini şu
sözlerle dile getiriyordu: “ Uşak dışında esir olup o zamanki Türk ordusu kumandanı İsmet
Paşa’nın (bilahare Türkiye Cumhurbaşkanı olmuştur) dairesine götürüldüm o da beni Mustafa Kemal’e götürdü. Mustafa Kemal, odasına girdiğim zaman ayağa kalkarak beni dostane bir şekilde karşıladı ve Fransızca hitap ederek şunları söyledi: “Unutmayın ki koca
Napolyon da esir olmuştu. Siz vazifenizi tam olarak ve sonuna kadar yaptınız, bizde sizi
takdir ve size hürmet ediyoruz. Siz burada esir değil misafirsiniz.” General Trikupis’in
Hatıraları. (çev. Ahmet Angın) Ar Matbaası, İstanbul 1967. s.103.

MİLLÎ MÜCADELE YILLARINDA VELİAHD
ABDÜLMECİD EFENDİ’NİN
MUSTAFA KEMAL PAŞA İLE İLİŞKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Ali SATAN*
4 Temmuz 1918’de Sultan Vahdettin’in tahta geçmesiyle beraber 50
yaşında Veliaht olan Abdülmecid Efendi, 18 Ocak 1919 tarihinde Padişah’a verdiği ilk muhtırasında Tevfik Paşa hükümetinin zayıflığından şikayet etti ve Saltanat Şurasının toplanmasını istedi1. Padişah’a veliahdın
muhtıra vermesi Osmanlı devlet geleneğinde pek görülmeyen bir uygulama idi.
26 Mayıs 1919 tarihinde Yıldız Sarayı’nda Saltanat Şurası toplanırken
henüz Osmanlı Paris Barış Konferansı’na davet edilmemişti ve Veliahd
Abdülmecid Efendi; İngiltere ve İtalya Kralı’na ve Fransa Başbakanına
telgraf göndererek; Türk haklarının korunmasını istemişti. Bazılarına göre
Veliahdın bu telgrafı Osmanlı Devleti’nin Barış Konferansı’na çağrılmasında etkili olmuştu2.
4 Haziran 1919 tarihinde Veliahdın Fransız Başbakanına gönderdiği
telgrafa Fransız Dışişleri Bakanı Pichon imzalı cevap İstanbul basınında
yer aldı. Cevapta “Osmanlı Devletinin hayati menfaatlerine temas eden
hiçbir hususu ihmal etmeyeceğiz” deniyordu3. 7 Haziran 1919’da İngiltere
Başbakanı Lloyd George, Veliahd Abdülmecid’in mektubuna cevap ver* Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
1
Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü I, Ankara 1993, s. 100.Abdülmecid’in İzmir’in yunan işgaline uğramasının hemen sonrasında Anadolu’ya geçmek için İstanbul’daki
Kemalistlerle temasa geçtiği bilgisi de vardır. Bkz. Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde
Arkası, Haz.S.N.Tansu,İstanbul 1957, s.318-319 Zikreden Mustafa Oral, “Veliahd
Abdülmecid’in Ankara’ya Davet Edilmesi Meselesi” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı 61, XXI,Mart 2005, s. 3 (Sayfa numaraları www.atam.gov.tr/index.php?Pa.g.e.
çıktısına göredir)
2
Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya I, Ankara 1977, s. 256. Zeki Sarıhan,
Veliahdın mektup gönderdiği devlet başkaları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ni de
saymaktadır. a.g.e. Bkz. I, s.276 .
3
Sarıhan, Savaş, I, s.301.
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dikleri için Clemanceau’ya çıkışmış ve cevabın yersiz “highly improper”
olduğunu söylemişti. Clemenceau da mevkidaşından özür diledi4.
Veliahd’ın mektubuna İtalya “çok dostça” bir cevap verirken, ABD’den
gelen cevapta ise, telgrafın alındığı ve Paris’te Osmanlı temsilcilerinin
dinlenmesine karar verildiği bildiriliyordu5.
Abdülmecid 12 Haziran 1919’da Sultan’a gönderdiği yazıda Devletin
bunalımlı bir zamanda izlenmekte olan yanlış politikaları eleştirip düzeltilmesini istirham etti. Osmanlı Devletine sunulan barış şartlarını Türkiye
için “idam fermanı” olarak gören Veliahd, Padişah’tan Müttefiklere, “bu
şartlar altında Saltanat ve Hilafet görevlerini yerine getiremeyeceğini ifade
etmesini” ve İslam alemine bir beyanname yayınlayarak kurtuluşuna kadar
“Hilafet makamının askıda olduğunu duyurmasını” istiyordu. Abdülmecid
Efendi Anadolu’daki milliyetçilerle İstanbul hükümeti arasındaki mücadelenin sona erdirilmesinde şehzadelerden faydalanılmasını ve Anadolu’ya
şehzadelerden birinin başkanlığında bir heyetin gönderilerek tarafların
yakınlaştırılması gerektiğini söylüyordu. Ayrıca Veliahd’a göre basın ve
kişi özgürlüğünü çiğneyen baskılara son verilmeliydi. Basın halkın sesi idi.
Öte yandan tecrübesiz bir sadrazamın, hem zayıf hem parti tutkuları içinde
hem de milletin desteğinden yoksun bir kabineyle, hükümet etmesi doğru
değildi. Abdülmecid Efendi son olarak; Devletin konferansta çok bilgili ve
tecrübeli bir devlet adamı tarafından yani Tevfik Paşa tarafından temsil
edilmesini, yanında da devlet adamları ve ulemadan bir heyetin bulunmasını teklif ediyordu. Veliahdın bu mektubunu bir ultimatom olarak değerlendiren İngiliz Yüksel Komiserliği Abdülmecid’in İttihat Terakki kalıntısı
milliyetçiler tarafından kandırılıp kendilerinin temsilcisi yapıldığını ileri
sürüyordu6.
Veliahd Abdülmecid’in bu mektubundan sonra Fransız diplomatik
kaynakları Abdülmecid’in Anadolu’daki “ulusal” veya “hükümete karşı”
olan harekete açık bir ilgi gösterdiğini ve Vahdettin’le görüşmelerinde ve
birçok önergesinde bunu savunduğunu belirtirler. İstanbul’daki General
Franchet d’Esperey’nin 3 Temmuz 1919 tarihli şifreli bir mektubuna
4

Gotthard Jaeschke Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Ankara 1989, s.41.
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele (Mutlakiyete Dönüş 19181919) I, İstanbul 1992, s.369.
6
Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, Ankara 1975, s.141-2, Akşin, a.g.e..
Aynı yer.
5
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Abdülmecid’i, gözden düşen Vahdettin’in yerine geçecek aday olarak gösterir7.
Damat Ferid’in Paris’ten mağlup bir şekilde dönmesi Veliahdı haklı
çıkarmıştı. 16 Temmuz 1919’da Sultan’a bir mektup daha gönderdi. Mektupta; Anadolu’da merkezi hükümetin tanınmaması gibi şekavetten yakınılmakla beraber bunun sorumluluğu hükümete mal ediliyordu. İzmir,
Edirne ve Şark vilayetlerinde halkı tatmin edecek uygun tedbirler almamak, halkın milli haklarını korumak için yaptıkları çalışmaları himaye
etmemek, özellikle İzmir faciaları karşısında uyanan vatanı kurtarma duygularını “hüsnü idare” ve birleştirmeye kalkışmamak, üstelik Dahiliye
Nezaretinin bunları yağmacılık gibi göstermesi halkta gönül kırıklığı hasıl
ettiğini vurgulanıyor ve Sadrazamın, Doğu’da Ermenistan’a özerklik konusunda demeç vermesi ve Barış Konferansına sunduğu muhtıralar da
eleştiriliyordu.
Veliahda göre durum pek ağırdı. Osmanlı heyetine verilen cevaptan,
Türk olmayan hiçbir unsurun Osmanlı egemenliğine bırakılmayacağı anlaşılıyordu. ABD için Ermenistan ve İstanbul mandasının söz konusu olması,
öte yandan İtalyan emelleri Osmanlı ülkesinin parçalanabileceğinin işaretleri idi. Barış Konferansının hak ve adalete uyacağına inanmak zordu.
Devlet ve millet ancak yek vücut olarak göstereceği kudret ve kabiliyet ile
gayeye ulaşabilirdi8. Abdülmecid Efendi mektubunun sonunda yedi maddelik bir plan öneriyordu:
“1. Milletle devletin dayanak noktası olan hilafet ve saltanat makamının hiçbir partiye meyilli görünmeyip yüksek mevkiinde tarafsız bir şekilde genel dengeyi koruması. Böylelikle sadece çeşitli fikir akımlarını ve
genel hareketleri dengeleyip idare etmesi.
2. Bu önemli dönemde milletin iradesinden kaçılamayacağından ve
özellikle bütün sorumluluğu üzerine almak akıl ve mantığa sığmayacak
derecede tehlikeli olacağından, derhal seçimlerin yapılmasına çalışılması.
3. Parti düşmanlıkları tamamen ortadan kaldırılarak ve siyasi temelleri
sağlam olmayan partilere iltifat edilmeyerek adalet ve dirayetle milletin
7

Jean-Louis Bacqué-Grammont, “Veliaht Abdülmecit: Kemalist Bir Osmanlı Prensi
Mi?” Çev. Azmi Süslü, IX.Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1989, s.1619.
8
Akşin, Mutlakiyete Dönüş, s.418-419.
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itimadına sahip, tecrübeli ve işleri bilen devlet adamlarından bir merkezi
hükümet kurulması.
4. Dışardaki durum yeterli açıklıkla belirginleştiği için tecrübe ve iktidar sahipleriyle devlet ricalinden bir danışma kurulu oluşturulması ve bugünkü şartlar dahilinde ortaya konabilecek olan maksadı sağlayacak açık
ve makul bir teklifin hemen düşünülüp dünya kamuoyuna duyurulması ve
bu suretle memleketin hayati çıkarlarına aykırı bir geleceğe engel olunması.
5. Gerekli icraatı hızlı bir şekilde yerine getirerek bu konuda geçmişle
ilişkilerin kesilmesi ve böylelikle uygun olmayan bir takım durumlara son
vermek üzere genel af ilanı.
6. Anadolu’da kurulan cemiyetlerin isteklerinin incelenerek duruma
göre genel yarara elverişli ve faydalı olanlarının kabulü ve yerine getirilmesi.
7. Ahali arasında gittikçe artan genel nefretin giderilmesi için güç kullanılarak İslam milletinin tek bir kitle haline getirilmesi ve bütün dünyaya
tek bir emele ve tek bir menfaate sahip bir millet olarak görünülmesi9.
Prof.Dr. Sina Akşin Veliahdın önerilerini; ulusal, partiler üstü, meşruti
bir yöneliş olarak değerlendiriyor ve Türklük esasına dayalı ulusal taleplerle ortaya çıkıldığını belirtmektedir. Padişah’a karşı Veliahd apayrı bir
ideolojinin sözcüsü olarak ortaya çıktığını söyleyen Akşin, Anadolu’daki
milli hareketle Abdülmecid’i “ülküdaş” olarak nitelemektedir10.
Abdülmecid’in faaliyetleri bunlarla sınırlı değil. 29 Temmuz 1919’da
Saray’a giderek Vahdettin’in Damat Ferid hükümetinden sakınması ihtarında bulunur. Ertesi gün 30 Temmuz 1919’da Damat Ferid Calthorpe’a,
Abdülmecid’in kendisini azlettirmek istediğini bildirecektir. Calthorpe, 5
Ağustos 1919 günkü son raporlarında Abdülmecid’e ihtarda bulunacaklarını yazar11.
Sadrazam Damat Ferid Paşa, İngiliz Komiserden başka Fransız Yüksek
Komiserlerine de Veliahd’ı şikayet eder. Bunun üzerine İngiliz Yüksek
9

Murat Bardakçı, Şahbaba, İstanbul 1998, s.185-186.
Akşin, Mutlakiyete Dönüş, s.421.
11
Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Ankara 1989, s..54-55.
10
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Komiserliği baş tercümanı Ryan, 8 Ağustos 1919 tarihinde Abdülmecid’i
uyarmak için kendisine gönderilir. Abdülmecid Efendi, Ryan’a Ferid Paşa’nın İzmir işgalindeki hatası ve Paris Konferansındaki fiyaskosuna rağmen Sultan Vahideddin tarafından iktidarda tutulmasına karşı çıktığını
söylüyor ve şunları ekliyordu; “Halk, halkı Türk olan topraklarda Türk
yönetimi görmek istemektedir. Buna karşılık Anadolu’nun bölünmesi lafları, İzmir faciası var ortada. Kısa zamanda Rumlar 20 bin Türkü kasaplar
gibi doğradılar. Halk Mustafa Kemal, Rauf Bey ve arkadaşlarına itibar
ediyorsa, bunun sebebi, arzularına Hükümetçe itibar olunmamasıdır.”
Veliahd, şikayet konusu olan mevzuya sözü getirerek hiçbir milliyetçi
hareket veya teşkilatla ilişkisinin olmadığına dair namus sözü veriyordu12.
Ünlü tarihçi Jaeschke, Abdülmecid’in bu son sözünü İngilizleri başından
savmak maksadıyla söylediğini yazmaktadır13.
Ankara’ya Davet Ne Zaman?
İstanbul’da Anadolu’daki milli hareketle paralel politikalar takip eden,
Damat Ferid’e karşı amansız mücadele eden Veliahdın Anadolu’ya davet
edilmesi şaşırtıcı değildir. Ancak konuyla alakalı bilgi veren kaynaklar
kesin tarih belirtmemektedirler. İngiliz kaynakları da farklı tarihler vermekle beraber, 1920 yılının yaz aylarında Ankara ile Veliahd arasında
irtibat sağlandığı anlaşılmaktadır14.
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa, Hamdullah Suphi ve
Dahiliye Vekili Cami Bey'in üç ayrı mektubu Veliahd Abdülmecid Efendi'ye eski yaverlerinden Yarbay Yümni (Üresin)Bey tarafından getirildi15.
Mektuplar şehzadeyi Anadolu'ya davet ediyordu. Abdülmecid Efendi bu
davetten memnun oldu. Ancak karar vermek için bir iki gün müsaade istedi. Bu arada eski Sadrazam Ahmed İzzed Paşa, eski Dahiliye Nazırı Şerif
Paşa ve Halil Paşa ile istişare etti. İki gün sonra kendisini ziyarete gelen
12

39.

13

Taner Baytok, İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, Ankara 1970, s.38-

G.Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Ankara 1971, s.15 nakleden Tansel, II, s.51.
14
Metin Hülagü’nün dayandığı İstanbul’dan yazılan İngiliz istihbarat raporlarına göre
bu irtibat Temmuz 1920’dir.Bkz. Yurtsuz İmparator Vahdeddin, İstanbul 2008, s.60-65.
Yine Mustafa Oral da aynı kanaattedir. Bkz. a.g.m. s.5.
15
Yümni Bey o tarihlerde Yüzbaşıdır sonra Korgeneralliğe kadar yükselecek Ulaştırma Bakanı olacak ve Üresin soyadını alacaktır. Bkz. İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin
Kadrosu 1912-1922, Ankara 1993, s.282.
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Yümni Bey'e; ''Anadolu'ya geçmeyi ve bu mücadeleye katılmayı çok isterdim. Fakat bu karar ve hareketimin ailevi vaziyetimizle, yani hanedan
vaziyetinde nasıl bir değişiklik göstereceğini, bunun millet ve memlekete
faydalı olup olmayacağını sarahatle anlayıncaya kadar beklemenin müreccah olduğunu düşünmekteyim'' diyordu16. Veliahd Abdülmecid Efendi'nin Anadolu'ya gitmeme sebebi hakkında oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi babasından şu cümleyi naklediyor; ''Mustafa Kemal herşeyi yapacağımdan şüphe etmesin. Oraya gelirdim. Lakin benim de hilâfetim ilan edilecek,
ben ikilik yapamam, bunu benden beklemesin''17.
Abdülmecid Efendi'nin Mustafa Kemal Paşa'nın iç isyanlar dolayısıyla
sıkışık durumda olduğu bir zamanda davetini reddetmesi BMM ile hanedan arasında var olan soğukluğun artmasına neden oldu. Bu olay BMM
nezdinde hanedan'ın itibarını fevkalade zedeledi ve saltanatın ilga fikrinin
doğmasına sebebiyet verdi18.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki; padişahın veya hanedan mensubu
bir kişinin Anadolu'ya geçerek milli hareketin başı olması İtilaf Devletleri'nin uzun zamandır korktukları bir konu olmuştur. Dolayısıyla hanedan
ile Ankara ilişkisi sürekli takip edilmiştir. 24 Haziran-1 Temmuz 1920
tarihlerini kapsayan İngiltere istihbarat servisi İstanbul şubesince hazırlanan raporlarda Mustafa Kemal Paşa ile Veliahd Efendi'nin haberleştikleri
ve en son 9 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'nın bir mektup gönderdiği
bildiriliyordu19. 5 Ağustos 1920 tarihinde General Milne'den İngiltere Savaş Bakanlığı'na geçilen şifrede Abdülmecid Efendi'nin Fransız veya İtalyan yardımıyla Anadolu'ya kaçmak istemediği, ancak Mustafa Kemal'in
kendisine yardım ederse Anadolu'ya kaçacağını söylediği bildiriliyordu.
Bu haber üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Veliahdın Ankara'da
Padişah ilan edileceği, onun Anadolu'ya geçişinin Mustafa Kemal'e yara16

“General Yümni Üresin'den naklen Kandemir, 'Abdülmecid Efendi Anadolu'ya Nasıl Geçti” Yakın Tarihimiz, II, 289-290.
17
Mehmet Ataker, 'Milli Mücadele'de Şehzade Faruk Efendi Anadolu'ya Nasıl Gitmiş
ve Dönmüştü',(Ö.Faruk Efendi ile İskenderiye'de yapılan mülakat), Resimli Tarih Mecmuası, III, sayı, 29, Mayıs 1952 s.1498-1501,ve sayı, 30, s. 1556-1558.
18
Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım (Sansürsüz Tahşiyeli), II, Frankfurt, 1982, s. 572-3
Ayrıca Rıza Nur, Abdülmecid’in Bolu isyanları sırasında davet edildiğini, Anadolu’ya
kaçırılması için Sinop'ta kaçakçılıkta mahir Trabzonlu motorcu ile bizzat kendisinin anlaştığını yazmaktadır. Bkz. a.g.e.., II, 571-2.
19
Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, II, s.197, Belge No.68.
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mayacağı notu düşülüyordu20. 13 Eylül 1920 tarihine gelindiğinde Damat
Ferid'in Mustafa Kemal tarafına geçeceğinden şüphelendiği için Veliahdın
yat gezilerini sınırladığı bunun da İngilizlerin isteği ile yapıldığını göstermek istediği bildiriliyordu21. 16 Eylül 1920 tarihinde İstanbul'daki İngiliz
karargahından İngiltere Savaş Bakanlığı'na gönderilen şifreli telde Ankara'daki milliyetçi liderlerin Veliahd Abdülmecid'in Anadolu'ya geçmesini
sağlamak için 150 bin lira harcamağa hazır olduklarını haber veriyordu22.
12 Ekim 1920 tarihinde ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul'da
İngiliz Yüksek Komiseri Amiral De Robeck'e gönderilen şifre telde padişahın istifa etmesi ve Veliahdın da Ankara'da olması halinde çok zor durumda kalacaklarını, bu yüzden veliahdın firarını önlemesi için Damat
Ferid'in teşvik edilmesi ancak tedbirlerin hükümetçe alınmış gösterilmesi
talimatı veriliyordu23.
İngiliz kaynaklı bu bilgileri dikkate aldığımızda Veliahd Abdülmecid
Efendi'nin 1920 yılı yaz aylarında Mustafa Kemal Paşa'nın davetini kabul
etmeme sebepleri arasında İngiltere unsurunu da gözönünde tutmamız
gerekmektedir. Yine Yümni Bey'in, Naşit Hakkı Uluğ'a anlattıklarına bakılırsa kendisi veliahddan nihai cevabı alacağı gece sarayın etrafı sarılmış ve
kendisi ancak nöbetçilere hediye/rüşvet vererek dışarı çıkabilmişti. Bu
durumda kendisini alnından öperek uğurlayan Veliahd Efendi, ''Vaziyeti
görüyorsunuz, bu şerait altında benim ayrılmamın maddeten de mümkün
olmadığı anlaşılıyor. Mustafa Kemal Paşa'ya hürmetlerimi ve muvaffakiyet
temennilerimi söyleyin. Beni mazur görsün, vaziyetin salah bulmasına ve
inkişafına intizar edelim; inşallah hayırlı olur.''24 diyordu.
Veliahd Abdülmecid ile Milliyetçiler arasında vuku bulan irtibat ve
bunların haber alınması üzerine Abdülmecid, Dolmabahçe Sarayı Veliahd
dairesinde göz hapsine alınır. 7 Eylül 1920 tarihinden itibaren 38 gün boyunca Veliahdın dışarı ile irtibatı kesildi. Hatta dairesine doktor ve ilaç
girmesine dahi izin verilmedi25.

20

Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, s. 248, Belge No. 88.
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, s. 306-7, Belge No. 112.
22
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, s.337, Belge No.127.
23
Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, s.351, Belge No.136.
24
Naşit Hakkı Uluğ, Halifeliğin Sonu, İstanbul 1979, s.45.
25
Bardakçı, Şahbaba, 195.
21
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16 Eylül 1920’de Veliahd, Sultan Vahdeddin’e ağır bir mektup gönderdi. Kendisinin haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu bu muamelenin
hanedana bir hakaret olduğunu ve sorumlusunun da Damat Ferid olduğunu
çok açık ve sert ifadelerle belirtti26. Bu mektuba rağmen Abdülmecid’in
kuşatması kaldırılmadı ve bir ay kadar devam etti. Bu sırada yapılan muhtelif görüşmelerden sonra veliahd dairesinin ilerisinde devriye gezen İngiliz gemileri geri çekildi, kara tarafındaki dikenli tellerle sivil ve asker kordonu 16 Ekim günü kaldırıldı. Sultan Vahdeddin ile veliahdı’nın ilişkileri
bir daha düzelmemek üzere bozuldu.
Veliahd Abdülmecid Efendi’nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi, 26
Nisan 1921 tarihinde İnebolu’ya geçmiş ancak hüsn-ü kabul görmeyip geri
dönmesi istenmiştir. Ömer Faruk Efendi 1 Mayıs’ta İstanbul’a geri döndü.
Babası Veliahd Abdülmecid Efendi Mustafa Kemal Paşa’ya bir mektup
göndererek Hanedanın tüm üyelerinin Ankara’ya gitme ve cephedeki Türk
ordusunu ziyaret etme hakkı bulunduğunu söyledi27.
Fransız kaynaklarına göre bu tarihe kadar Mustafa Kemal Paşa ile
Veliahd arasında ilişkiler faal bir şekilde devam ediyordu. Yeni Fransız
Temsilcisi General Pellé, Şubat 1921 tarihli telgrafında Mustafa Kemal’in
Veliahda tahtı teklif eden bizzat gönderdiği bir mektubunun Fransız Haber
alma Örgütleri tarafından “geçici olarak” ele geçirildiğini bildiriyordu.
Ancak bu mektup bulunamadı. Pangaltı Askeri Okulu mezunu olan
Abdülmecid Efendi Anadolu’daki askerler tarafından da iyi tanınıyordu.
Veliahdın en gözde yaveri Kadri Bey Mayıs 1921’de onun onayı ile Anadolu’ya geçmiş ve Kazım Karabekir Paşa’nın kurmaybaşkanı olmuştu.
Yine eski bir yaveri Hasım Bey de Anadolu’ya geçip İsmet Paşa’nın kurmayı olacaktır28.
Abdülmecid Efendi TBMM reisi Mustafa Kemal Paşa’ya Aralık 1921
tarihinde bir mektup daha göndermiş ve bu mektup 24 Aralık 1921 günü
TBMM’nin gizli celsesinde müzakere edilmiş ve söz alan milletvekilleri
26
Orhan Koloğlu, Sorularla Vahidettin, İstanbul 2007, s. 144-147 (Mektubun orjinali
de Koloğlu’ndadır.)
27
Bardakçı, Şahbaba, 202-208.
28
Jean-Louis Bacqué-Grammont, “Veliaht Abdülmecit: Kemalist Bir Osmanlı Prensi
Mi?” Çev.Azmi Süslü, IX.Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1989, s.1622. Bu
konuda Alexandr Jevakhoff, Kemal Atatürk:Batı’nın Yolu, Çev.Zeki Çelikkol, İstanbul
1998,s.188-190; Zikreden Oral, a.g.m, s.6.

VELİAHD ABDULMECİD EFENDİ’NİN MUSTAFA KEMAL PAŞA İLE İLİŞKİLERİ

495

Şehzadenin Temmuz 1920 tarihinde Anadolu’ya geçmesi için yapılan teklife olumsuz cevap vermiş olduğundan şimdi TBMM’ye mektup yazmasını
şüpheyle karşılamışlardı. Mektubun tamamını bilmemekle beraber gizli
celse zabıtlarından Abdülmecid’in Anadolu’ya geçmek için Meclis’ten
müsaade istediği anlaşılıyor. Bazı mebusların da Veliahdın Ankara’ya
gelmesini tasvip ettiği de görülüyor. Ancak netice itibariyle Meclis
Abdülmecid’e yazdığı cevabi mektup ile onun geçişini onaylamamıştır29.
Abdülmecid Efendi, Anadoludaki milli mücadeleye çeşitli gerekçelerle
katılamamış ancak İstanbul’da Fahri Başkanı bulunduğu Hilal-i Ahmer
Cemiyeti aracılığı ile Anadolu’daki askerlerimize, gazilerimize, göçmenlere, madur olmuş binlerce insanımıza yardım konusunda hep ön sıralarda
olduğunu görüyoruz. İlk Sultanahmet mitinglerinden son Zafer Bayramına
kadar Milli Mücadelenin kutlama, miting, mevlid, yardım kampanyalarının
hepsinde hem kendisi hem oğlu ile yer aldığını bazı kampanyalara eşi adına da bağışlar yaptığını görüyoruz30.
Bu ilişkiler; Abdülmecid Efendi’ye Padişahlık değil ama Halifelik yolunu açacaktır.

29

TBMM GZC II, s.522-527. Bu zabıtlara bizden önce Mustafa Oral dikkat çekmiştir. Bkz. a.g.m., s.13.
30
Metin Ayışığı, “30 Ağustos Zaferi ve İstanbul’daki Yankıları”, Tarih ve Toplum,
sayı 105, Eylül 1992, s. 41-49.

DARÜLFÜNUN VE YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN
MİLLÎ MÜCADELE’YE DESTEK FAALİYETLERİ
Arş. Gör. Mustafa SELÇUK
Giriş
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra başlayan işgaller ve
gelişen olaylar karşısında memleketin ileri gelenleri devletin ve milletin
içinde bulunduğu durumdan kurtuluşu için çareler aramaya başlamışlardı.
13 Kasım 1918’de Başkent İstanbul’un İtilâf kuvvetlerince fiilen işgal
edilmesi yöneticileri ve aydınları ciddi endişelendirmiştir. Memleket meseleleri ile yakından ilgilenen ve dönemin tek yükseköğretim kurumu olan
Darülfünun mensupları da gelişen olaylar karşısında sessiz kalmamışlardır.
“Selamet-i vatan mesaisi” için “heyet-i faale” isminde bir temsilci grubu
oluşturarak bazı girişimlerde bulunulmuştur1. Derslerde milli direnişi öğütleyen hocalarını örnek alan üniversite gençliği, Türk halkına yapılan haksızlıklar karşısında gençlik hislerinin verdiği cesaretle yapılanları kabul
etmemiş ve İtilâf Kuvvetlerinin gözü önünde haksızlığı dünya kamuoyuna
duyurmuştur.
Üniversite ve Yüksekokul gençliğinin milli mücadeleye verdiği destekler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Öğrenciler yapılan işgalleri
önce derslere girmeyerek ve mitingler düzenlemek suretiyle protesto etmiştir. İzmir işgali ile başlayan ve gün geçtikçe batı Anadolu ve Marmara
havalisinde genişleyen işgal ve artan mezalim sonrasında öğrenciler İzmir
muhacirlerine yardım için bir araya gelerek kurdukları dernek vasıtası ile


İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü: mustafasell@gmail.com
İtilaf Donanmasının şehre girişinden bir hafta sonra 20 Kasım 1918 tarihinde toplanan Edebiyat Fakültesi Meclis-i müderrisîni bazı kararlar almıştır: Mecliste bulunan hocalar
“efkar-ı umumiyeyi tenvir ve buradaki Itilaf heyetleriyle temas etmek ve icabında hükümetle anlaşarak milli ve tarihi mevcudiyet ve hukukumuzu müdafaa için icab eden mesai-i
fikriye ve kalemiyeyi idare eylemek üzere bir Heyet-i Faale teşkilini teklif” etmiş ve bu
heyet Hukuk ve Tıp fakültesinden üyelerin de katılımı ile çalışmalarına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Meclis-i Müderrisîn Defteri (II. Defter), 20 Kasım 1918 ve 27 Ocak 1919 tarihli içtima’lar. (Meclis-i Müderrisîn karar defterleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sekreterliğinde bulunmaktadır.)
1
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yardım toplamışlardır. Yine aynı öğrenciler yapılan katliamlar karşısında
sessiz kalmayıp dünya üniversitelerinde okuyan “kardeşlerinin” vicdanlarına seslenmişlerdir. Yunan ve Rum mezalimini belgeleri ile dünya kamuoyuna duyurmuşlardır. Öğrencilerin bu tepkileri ve Milli Mücadeleye katkıları dönemin kaynakları ışığında değerlendirilecektir. Üniversite ve Yüksekokul öğrencilerinin toplumsal olaylar karşısındaki tavırlarını daha iyi
görmek için tarihsel sürece kısaca göz atmak yararlı olacaktır.
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Darülfünun ve Yüksekokul öğrencileri “Hürriyet” ortamından yararlanarak toplumsal olaylar içersinde sıkça yer
almaya başlamışlardır. Özellikle meşrutiyetin ilanını takip eden günlerde
basının da etkisiyle İstanbul’da yapılan “nümayiş”lerde öğrenciler ön saflarda yer almıştır. Bu dönemde üniversite öğrencilerinin örgütlenmesinde
kanunen bir sakınca yoktu2, hatta yetkililer tarafından teşvik edilmekteydiler. 1910 yılında “Darülfünun Talebe Cemiyeti” kurulmuş daha sonraki
tarihlerde her fakülte kendi derneğini kurmuştur. 1911 yılında ise bütün
fakülte derneklerini çatısı altına alacak olan bir “Darülfünun-ı Osmanî Talebe Cemiyet-i Müttehidesi” teşkil edilmiştir.
Teşkilatlı bir şekilde örgütlenen öğrenciler dış siyaseti de etkileyecek
ilk büyük protesto ve mitinglerini Balkan savaşları öncesinde gerçekleştirmişlerdir. “Harp mitingleri”3 diye adlandırılan ve basında genişçe yer
alan bu gösterilerde öğrenciler; hükümetin üzerinde baskı kurarak savaş
kararının alınmasında etkili olmuşlardır. Balkan savaşlarının ikinci aşamasında zor günler geçiren Edirne halkının yardımına koşanlar arasında yine
Darülfünun öğrencileri bulunmaktadır. Muhacir ve muhtaç halk için başkent İstanbul’da “iane” kampanyası düzenleyen ve topladıkları yardımları
özel bir program dahilinde merasimle4 Edirne’ye ulaştıran Darülfünun öğrencilerinin bu davranışları büyük takdir toplamıştır.

2

Ali Arslan, “Türkiye’de Üniversitenin Kuruluşu ve Yönetimindeki Değişiklikler
(1869-1946)”, Yeni Türkiye Dergisi, C.23-24, Ankara 1998, s. 414.
3
II. Meşrutiyet devri öğrenci olayları ve talebe cemiyetleri için bkz, Yücel Aktar, II.
Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları (1908-1918), İstanbul 1992.
4
Darülfünun öğrencilerinin 7 Ağustos 1913 tarihinde İstanbul’da başlayan Edirne seyahati ve bu yolculuğun programı için bkz, Emre Dölen, “Darülfünun Öğrencilerinin Balkan Savaşı Eylemleri ve Edirne Seyahati”, Osmanlı Bilim Araştırmaları, Sayı:1, İstanbul
2004, s. 65-73.
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Üniversite öğrencileri Birinci Dünya Savaşı yıllarında eğitimlerini yarıda bırakıp seferberlik emrine uyarak cepheye koşmuşlar ve vatan savunması için canla başla savaşmışlardır. Birçoğu geri dönme imkânı bulamayan bu gençler yüzünden Darülfünun fakültelerinin bir kısmı iki yıl mezun
verememiştir5.
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonraki günlerde gelişen
olaylar karşısında Darülfünun ve Yüksekokul öğrencilerinin tavır ve davranışları Milli Mücadele tarihi içersinde özel bir yere sahiptir. Öğrencileri
haklı bir galeyana sevk eden olayların gelişim sürecini özellikle de İzmir
işgali ve sonrası yaşananları kısaca özetlemek gerekmektedir. Belirtilmesi
gereken diğer bir husus ise bu dönemde yapılan protesto ve diğer faaliyetlerde Darülfünun öğrencileri hep lider ve örnek konumunda olmuş, diğer
Yüksekokul talebeleri ise darülfünunlu arkadaşlarına yardımcı olmuş ve
onların izinden gitmişlerdir.

a) İzmir’in İşgali Karşısında Öğrencilerin Tepkisi
Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlûp sayılan Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda bırakılmıştı. İtilâf Devletleri Mütareke’nin 7. ve 12. maddelerine dayanarak Kasım 1918 başlarından itibaren
yurdun çeşitli bölgelerini işgal etmeye başladılar. Bu işgal hareketlerine
karşı Türk milleti, kendisine reva görülen mezalim ve haksızlıklara karşı
bir tepki olarak memleketin en ücra köşelerine kadar her tarafta protesto
mahiyetinde toplantılar düzenlemiştir6. Bu miting ve toplantıların sonunda
çeşitli makamlara protesto telgrafları gönderilmiştir. Gün geçtikçe işgallere
yenisi eklenmiş ve ordusu terhis edilen Türk halkı savunmasız bırakılmak
istenmiştir. Yükseköğrenim gençliğini derinden yaralayan işgallerden birisi de şüphesiz İzmir’in haksız yere, Mondros mütarekesine ve Wilson
prensiplerine aykırı bir şekilde hem de savaşta muhatap olmadığımız Yunanlılar tarafında işgal edilmesi olayıdır, bu işgal adeta bardağı taşıran son
damla olmuştur. İzmir’in işgali son ana kadar şehir halkından ve Osmanlı
hükümetinden olası bir Türk direnişini önlemek için gizlenmiş son gün
5

Savaşın şiddetle devam ettiği 1916 ve 1917 yıllarında Edebiyat Fakültesi hiç mezun
verememiştir.
6
Mehmet Şahingöz, “Millî Mücadele’de Protesto ve Mitingler” Türkler, C. 15, Ankara 2002, s. 726.
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İtilâf Kuvvetlerince işgal edileceği haber verilmiştir. İzmir vatanseverleri
tarafından kurulan Redd-i İlhak Cemiyeti ve İzmir telgraf memurlarının
14-15 Mayıs gecesi ve gündüzü hiç durmadan çalışarak haber verdikleri
telgraflar sayesinde Yunan işgali7 tüm memlekete duyurulmuştur8.
Mustafa Kemal Paşa da Samsun’a çıktığı gün İzmir’in işgalini öğrenmiş ve Sadaret’e gönderdiği bir telgrafta “ne millet ne de ordu, mevcudiyete karşı yapılan bu haksız tecavüzü hazm ve kabul etmeyecektir”9 diyerek
tepkisini dile getirmiştir.
İzmir’de yapılan işgal ve mezalim başkentte de infial derecesinde tepkiye sebep olmuş, büyük halk kitleleri meydanları doldurmuştur. İzmir’in
Türklerden alınamayacağı İtilâf Devletlerinin gözü önünde tüm dünyaya
ilan edilmiş ve vatanı savunmak için her yola başvurulacağı gerekirse tekrar silahlı mücadele yapılacağı yüksek sesle ifade edilmiştir.
Paris Barış Konferansı’nda İzmir’i işgal etmek iznini elde eden Yunanlılar, işgal için gerekli hazırlıklara başlamışlardır. İşgalden bir gün önce
İzmir valisine ve Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya bir nota ile durum bildirilmiştir. İşgal kararını İtalyan konsolosluğundan öğrenen Maliye Müfettişi
Menemenlizade Muvaffak Bey10, haberi şehrin ileri gelenlerine bildirmiştir. İzmir halkı harekât başlamadan önce Yunan işgalini protesto etmek için
miting hazırlıklarına başlamıştır. Öncelikle miting için “Ey Bedbaht Türk”
diye başlayan bir bildiri11 hazırlanmış ve bu bildiriler İzmir’in gençleri tarafından şehrin her yanına dağıtılarak “vatanını seven Yahudi maşatlığına
gelsin” nidaları ile halk mitinge davet edilmiştir. Nihayet binlerce kişinin
katılımıyla 14-15 Mayıs gecesi maşatlık mitingi başlamıştır. İzmir limanında bulunan İtilâf donanmasının gözleri önünde sabaha kadar devam
eden mitingde halk ateş yakmış ve “gözyaşları içersinde, tekbirler getire-

7

Yunan işgali ve mezalimi için bkz, Mustafa Turan, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın,
Manisa, Denizli: 1919- 1921), II. Baskı, Ankara 2006; Zafer Çakmak, İzmir ve Çevresinde Yunan İşgali ve Rum Mezalimi (1919- 1922), İstanbul 2007.
8
Bu telgraflar karşısında ayağa kalkan Anadolu halkının tepkisini gösteren protesto
telgrafları için bkz, Haluk Selvi, İşgal ve Protesto, İstanbul 2007.
9
R. Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C: I, III. Baskı, Ankara
1995, s. 60.
10
Nurdoğan Taçalan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, İstanbul 1981, s. 183-184.
11
Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını, (Haz.) Z.Güner-O.Kabataş,
Ankara 1990, s. 77-78.
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rek” Yunan işgal kararını protesto etmiştir12. Redd-i İlhak Heyeti ve telgraf
memurlarının gayreti ile işgal kararı sabaha kadar ve gün içersinde telgraflar çekilerek tüm Anadolu şehirlerine ve İstanbul’a duyurulmuş, işgalin
mitingler ve telgraflar vasıtasıyla protesto edilmesi istenmiştir. Redd-i İlhak Cemiyeti tarafından hazırlanan ve tüm merkezlere gönderilen ve Hadisat gazetesinde ancak 19 Mayıs 1919 tarihinde yayınlanabilen beyanname
şu şekildedir13:
“Bilumum Vilayet, Sancak, Kaza, Nahiye, Belediye Riyasetlerine,
İzmir ve havalisi Yunana ilhak ediliyor. İşgal başladı. İzmir ve mülhakatı kâmilen ayakta ve heyecanda, İzmir son ve tarihi günlerini yaşıyor. Son imdadımız
sizin göndereceğiniz muavenete bağlıdır. Mitingler telgraflarla her yere başvurunuz. Ve vatan ordusuna iltihaka hazırlanınız vakar ve sükûnetinizi son derece muhafaza ederek kimsenin incinmemesine itina ve dikkat ediniz.”

İzmir halkının bu haklı talebi tüm yurtta etkisini göstererek mitingler
düzenlenmiş ve işgal İtilâf Kuvvetleri ve hükümet nezdinde protesto edilerek alınan kararlar telgraflarla Padişah, Sadaret ve Yüksek komiserlikler
başta olmak üzere tüm yetkililere bildirilmiştir14.
İşgal haberini öğrenen İstanbul halkı, ilk anda üzüntü ve şaşkınlıkla ne
yapacağını bilememişti, yetkililerden bir açıklama15 bekleyen insanlar tat12

M.Turan, a.g.e., s. 257-258.
Hadisat, nr.139, 19 Mayıs 1335-1919, s.1.
14
Memleketin dört bir köşesinden Sadarete çekilen protesto telgrafları için Bkz. Haluk
Selvi, İşgal ve Protesto, İstanbul 2007, s. 35-394.
15
15 Mayıs’ta gazetelerde işgale dair bir haber yer almamış, ertesi gün (16 Mayıs) ise
sadece hükümetin yayınladığı Tebliğ-i Resmi yer almıştır. İzmir’in işgali ancak 17 Mayıs
tarihli nüshalarda genişçe yer alabilmiştir. İşgalden bir gün sonra Matbuat Müdüriyet-i
Umumiyesi tarafından İtilaf Devletlerinin temsilcileri tarafından Damat Ferit Paşa’ya verilen nota hakkında tebliğ yayınlanmıştır: “Dün sabah saat 11:00 raddelerinde Nişantaşı’nda
Sadrazam Ferit Paşa Hazretlerine konaklarında Amiral Webb tarafından verilen notada
Paris Konferansı kararına atfen İzmir Kalâ’ının Kuva-yı İtilafiye tarafından işgal edileceği
bildirildiği gibi İngiliz Kuvayi Bahriyesi kumandanı Amiral Calthorpe cenabları tarafından
da Aydın vilayetine dün sabah tebliğ olunan nota da Paris Konferansı’nın mukarreratına ve
Mütarekename’nin 7. maddesine istinaden İzmir istihkamlarının işgal edileceği ve ondan
sonra verilen ikinci bir nota da dahi yine Mütarekename ahkâmına müsteniden İzmir şehrinin Yunan askeri tarafından işgaline Düvel-i Mutelifçe karar verilmiş olduğu bildirilmiştir.
Hükümet bu babda milletin hukuku ve devletin muhafazası için ahd-ı tertib eden görevleri
ifaya teşebbüs eylemiş ve muhafaza-ı vakar ve sükunet edilmesi lüzumunun münâsib lisan13
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min edici cevap alamayınca önce küçük gruplar halinde toplanmaya başlamışlar ve memleketin kurtuluşu için çare aramaya başlamışlardır. Esnaf
ve tüccar dükkânlarını kapatırken Üniversite ve Yüksekokul öğrencileri de
derslerine girmemişlerdir. 17 Mayıs Cumartesi günü Darülfünun koridorları tarihi bir güne tanıklık etmiştir. Bütün kız ve erkek öğrenciler diğer
okullardan gelenler ile beraber bu üzücü işgal haberi üzerine tezahüratta
bulunmuşlardır. İkdam gazetesi öğrencilerin heyecanlı toplantılarını “genç
talebenin hissiyat-ı vatanperveranesi” başlığı ile aktarmıştır16. Burada yapılan toplantıda Dr. Rıza Tevfik, eski Darülfünun Müdür-ı umumisi Ahmet
Naim, Muslihittin Adil, İsmayıl Hakkı (Baltacıoğlu), Dr. Âsaf Beylerden
ve Darülfünun Talebe Cemiyetinden seçilen birer üyeden oluşacak bir cemiyet teşkili ve bu cemiyetin kaleme alacağı protesto metninin İtilâf Devletlerine gönderilmesine karar verilmiştir17.
Dönemin tanıklarından ve bizzat toplantıları düzenleyen heyetler içerisinde yer alan Şukufe Nihal Hanım Darülfünun toplantılarında yaşananları hatırlarında şöyle anlatmaktadır18:
“Dersler zaten o günlerde intizamını kaybetmişti, … Bir gün yine dersi bırakıp Darülfünuna gittim. Orada gördüğüm heyecan beni baştanbaşa sarstı; toplantıya gelenlerin çoğu, büyük harpten dönmüş, yarım kalan tahsillerini tamamlamak
için yeniden mektebe gelen hukuk talebesiydi; arkadaşlarının çoğunu ölüm meydanında bırakarak geriye dönmüş gözlerinde hâlâ o kanlı günlerin alevi, seslerinde
hâlâ topların, güllelerin gümbürtüsü ve kalplerinde, yanı başlarında can veren
dostların hasreti sezilen dertli, isyanlı çocuklardı… Çoğu işsizdi. Elbise değiştirecek paraları olmadığı için hâlâ zabit urbaları ile dolaşıyorlardı. Lâkin bu gençlerin
kendi dertlerini, yoksulluklarını düşünecek vakitleri yoktu; birer volkan halinde
memleket ateşiyle etrafa alev saçıyorlardı. Arkadaşlarını bu memleket uğruna
vermişler, kendi tahsillerini, hayatlarını, istikballerini mahvetmişlerdi. Birçokları
hâlâ kollarından, bacaklarından yaralı idi. Kimisi dirsekten kesilmiş koluna ceketin yeniyle bir düğüm basmış; kimisi tâ dipten kopan bacağını bir tahta değnekle
la ahaliye tavsiyesi zımmında Dahiliye Nezareti Celilesi tarafından Vilayat-ı Osmaniyeye
tebligat-ı lazime ifâ kılınmıştır” Bkz. İkdam, nr. 7998; İleri, nr. 106-488, 16 Mayıs 13351919; Hadisat, nr. 137, 17 Mayıs 1335-1919.
16
İkdam, nr. 8000,18 Mayıs 1335-1919.
17
İkdam, nr. 8000, aynı tarih; M. Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele BaşlarkenMondros Mütarekesinden Sivas Kongresine, I.Kitap, Ankara 1959, s. 89.
18
Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız, (Haz.) İ. Enginün- Z.Kerman- S.İleri, İstanbul
1998, s.39- 40.
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sürüklemeye uğraşıyor. Hâlâ kalplerinin, kafalarının bir köşesinde saplanıp çıkamayan kurşunun ıstırabı ile dolaşanlar var. Bütün bu gençler bütün bu sonsuz fedakârlıktan sonra yurda döndükleri zaman onu yabancı ayakların istilasında bularak çıldırmışlardı…”

Şair Şukufe Hanım, üniversitede toplanan gençlerin ruh halini ve vatanları için yaptıklarını tasvir ettikten sonra sözlerine şöyle devam eder:
“Darülfünun’daki toplantılar, çok gürültülü ve heyecanlı oluyordu. Hepsi aynı
dertle yanan gençlik haykırıyor, bağırıyor, isyan ediyor; salonlar, dershaneler bu
karmakarışık isyan seslerinin aksiyle acı acı inliyordu: En kıymetli arkadaşları bu
yurt uğruna ateşe verdik; gidenlerin dörtte üçü geri dönmedi; dönenler de işte,
meydanda! Bir avuç sakat, aç, umutsuz insan!.. bu kadar fedakarlıktan sonra memleketi bu halde mi görecektik?.
(…)
O sıralarda Yunanlılar tarafından İzmir işgal olunmuştu. İstanbul’a her gün
facialarla dolu haberler geliyor; bunların arasında yüzümüzü kızartacak başımızı
eğdirecek kalbimizi parçalayacak kadar acı ve hakaretli olanlar var. İzmir en küçük halkına kadar süngü ve kılıç altında…
Darülfünun’da heyecan son dereceyi buldu; talebe ile temas eden halk kütleleri de bazı gazeteler de bu heyecanı körüklüyordu. Mektep idaresi, hocalar, talebenin bu toplantısına müsamaha gösteriyorlar, hatta talebe istemezse ders de yapmıyorlardı. Lakin bir gün mektebe gittiğim zaman ortada kimseyi bulamadım; salonlarda tuhaf bir sükûnet vardı; sınıflarda ders yapılıyordu. Dersten sonra bir arkadaş
benim mektebin alt katında loş, küçük bir odaya götürdü; ne oldu? Birden bire bu
durgunluğun manasını anlayamadım nihayet öğrendim: İngilizler Darülfünun idaresine bir ültimatom vermişler; bu toplantılar devam ederse mektebi kapatacaklarmış… Bunun üzerine mektep idaresi taşkınlılık yapmamak üzere talebenin ancak alt katta gizlice toplanmalarına müsaade etmiş…
Akşama doğru küçük oda, daha kalabalıklaştı; ihtiyat zabiti elbiseleri giymiş
birçok genç yine çoşup taşmaya başladı. Her biri kendi ihtisasına göre bir vazife
alacak, memleketteki bu şerefsiz vaziyetten kurtulmak için lazım gelen şeyi yapacaktı, kimisi Taşkışla’daki mitralyözleri elde ederek idare edecek, kimisi bombalarla lazım gelen yerleri havaya verecekti…
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Gençler: ‘Ya ölüm ya şeref… Bu yurtta yaşarsak biz yaşarız; yaşamazsak onu
düşmana bir kül yığını halinde bırakırız!’ diye gürlüyorlardı. Bu heyecana kız talebe de karışıyordu; bu tehlikeli işlerde rol almak isteyenler de eksik değildi; ben
de üstüme bir iş aldım; Ayasofya’ya bombayı ben koyacağım, bu iş benim! dedim.
Yavaş yavaş bu programsız toplantılar, heyecanlar sükûn buldu; bir intizam,
bir teşkilat altında çalışılmaya karar verildi. Fatih’te bir miting yapmak için hükümete müracaat olundu. Çoğu hukuk talebesi olmak üzere aralarında genç kızlar
da bulunan bir heyet miting için polise beyanname verdiler.
Müsaadeyi almak o kadar kolay olmadı; talebeden bu iş için mesul bir heyet
istediler; en küçük bir asayişsizlik, taşkınlık olursa idam cezası vardı... Miting bir
günde acele ile hazırlandı; buna rağmen duyan halk, İstanbul’un en uzak köşelerinden koşup geldi; Fatih meydanı binlerce insanla doldu.”

Daha önce de bahsettiğimiz gibi üniversite gençliği harp zamanında
üzerine düşen fedakârlığı fazlası ile yapmıştı. Bizzat cephelerde düşman ile
mücadele eden gaziler olarak memleketin içine düştüğü durumdan en çok
onlar müteessir olmakta idiler.
Şukufe Nihal’ın de zikrettiği gibi onlar kendi dertlerini unutmuş milletin kaderi ile meşgul olmakta idiler. Cephede muhatap olmadıkları bir devlet tarafından memleketin kalbi olan İzmir’in Yunanlılar tarafından haksız
yere işgal edilmesini kabullenemiyorlardı. Mütareke ve Wilson ilkelerinin
ahkâmına aykırı olarak gerçekleşen işgal ve katliamlar karşısında üniversite gençliği daha fazla bir şeyler yapmak istiyordu. Öncelikle hocalarının
gözetiminde ve onların da katılımı ile 18 Mayıs Pazar günü çoğu genç talebelerin oluşturduğu yaklaşık dört bin kişi Darülfünun konferans salonunda toplandı19. Burada hocalarını sükûnetle dinleyen öğrenciler, kendi görüşlerini ifade etmesi için Servet isimli öğrenciyi seçmişlerdir. Kürsüye
gelen Servet Bey arkadaşlarının duygularına tercüman olacak ateşli bir
konuşma yaptıktan sonra taleplerini ve yapılması gerekenleri şu şekilde
sıralamıştır20.
- İşgalleri protesto etmek
19
20

İkdam, nr. 8001,19 Mayıs 1335-1919.
Kemal Arıburnu, Millî Mücadelede İstanbul Mitingleri, Ankara 1975, s. 9.
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- Vazifesinin kutsiyetini bilen etkin bir heyet teşkil etmek
- Müderris ve muallimlerini örnek olarak görmek
- Milletin vicdanı için hakiki seferberlik ilan ederek hudutta, içeri girmişse orada mücadele etmek
- Okulları kapatmak
Öğrenciler bu taleplerini hocalarının nezdinde dile getirerek daha sonra
yapacakları faaliyetlerin esaslarını belirlemişlerdir. Çalışmamızın ilerleyen
bölümlerinde de görüleceği üzere burada bahsedilen hususların hemen
hemen bütünü hakkında çalışma yapılmış ve eyleme geçilmiştir. Mitinglerin hazırlık aşamasında öğrencilerin gayretleri göz ardı edilemez, yine çekilen protesto telgraflarında öğrencilerin de imzaları bulunmaktadır. Ayrıca burada bahsedilen “amil bir talebe heyeti” İzmir muhacirlerine yardım
konusunda teşkil edilmiş ve etkin bir şekilde faaliyet yürütmüştür.
Pazar günü Darülfünunda yapılan toplantı ertesi günü gazetelerin çoğunda yer alır; “İstanbul Gençliğinin Dünkü Tezahüratı21, Darülfünunda
Heyecanlı İçtima22, Gençlik Vazifesini Hissediyor23” gibi başlıklarla verilen haberlerde toplantıda konuşan hocaların sözlerine yer veriliyor, öğrencilerin milli tezahüratları anlatılıyordu. Bu arada toplantıda yerlerini alan
İnas Darülfünunu24 öğrencileri de söz isteyerek kendilerinin de erkeklerle
birlikte olduklarını ve “kendilerine isnat edilen aczden külliyen münzir”
bulunduklarını ifade etmişler ve verilecek görevlere talip olduklarını vurgulamışlardır. Zaten kız öğrencilerin gerek içersinde yer aldıkları kadın
dernekleri sayesinde gerek basın yolu ile toplumsal hayatın içinde aktif
olarak yer aldığını görmekteyiz25.
Darülfünunda gerçekleştirilen toplantıya tüm fakültelerle birlikte
Darülmuallimîn-i Âliye, Mühendis Mektebi, Halkalı Ziraat Mektebi, Baytar Mektebi, Kondüktör Mektebi, Sanayi-i Nefise, Ticaret Mektebi, Posta
ve Telgraf Mektebi ve Mektebi Mülkiye öğrencileri konferans salonunda
21

İkdam, nr. 8001,19 Mayıs 1335-1919.
Vakit, nr. 560, 19 Mayıs 1335-1919.
23
İleri, nr. 109-491, 19 Mayıs 1335-1919.
24
İnas Darülfünunu hakkında daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Mustafa Selçuk, “Osmanlı
Son Döneminde Kızların Yüksek Öğretimi ve Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme”
25
Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul 1996.
22
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yerlerini almışlar ve fikirlerini beyan etmişlerdir26. Yüksekokul öğrencileri
bu tarihten sonraki toplantılarda da Darülfünun öğrencileri ile birlikte hareket etmişler ve temsilcilerini göndermişlerdir.
18 Mayıs toplantısında alınan -işgalleri miting düzenlemek suretiyleprotesto kararı hemen uygulamaya konmuş ve bir gün içersinde bütün şehre haber verilerek Fatih mitinginin duyurusu yapılmıştır. Öğrenciler sokak
sokak dolaşarak ve basın ile işbirliği yaparak elli bine yakın insanı Fatih
Belediye Dairesi önündeki parka toplamayı başarmıştır. Daha sonra Darülfünun öğrencileri Belediye binası önünde dalgalanan bayrağın üzerine siyah bir şal örtmüşlerdir27. Hadisat gazetesi muhabiri meydana yaklaşan
İnas Darülfünun öğrencilerinin durumunu şöyle tasvir etmektedir28:
“Her biri vazifeyi milliyelerini erkekler kadar, belki daha ziyade takdir ederek
büyük bir tehalük içinde mahalli içtimaa gidiyorlardı. Sevgili darülfünunlu hemşirelerimiz, çarşaflarının sol tarafına beyaz bir rozet iliştirmişlerdi. Bu rozetlerde şu
kısa fakat pek manidar cümle okunuyordu: ‘İzmir Kalbimizdir’, bilhassa şunu
kadınlarımıza kemal-i memnuniyetle haber verelim ki mitinge iştirak edenlerin
hemen nısfını; kadınlarımız: O muhterem, güzide, sevgili validelerimiz hemşirelerimiz teşkil ediyordu.”

Kız öğrenciler göğüslerine “İzmir kalbimizdir” yazılı rozetleri takarak
meydanı doldurmuş ve konuşmaları gözyaşları içersinde dinlemişlerdir.
İngiliz uçaklarının havada tehdit turları attığı bir ortamda gerçekleşen miting, Halide Edip Hanım’ın nutku ile başlanmıştır, duygulu konuşmalar
yapıldıktan sonra miting heyetince hazırlanan âriza Padişah’a takdim
edilmiş; ayrıca Amerikan başkanına gönderilmek üzere bir protesto metni
hazırlanmıştır29.
Fatih mitinginden bir gün sonra Darülfünun gençliği imzasını taşıyan
bir bildiri ile halk Üsküdar Doğancılar parkına davet edilir. Öğrencilerin
hazırladığı metinde şunlar yazılıdır30:
26

M. T. Gökbilgin, a.g.e, C.I, s. 88-89.
T. Mümtaz Göztepe, Osmanoğullarının Son Padişahı Vahidettin Mütareke Gayyasında, İstanbul 1969, s.157.
28
Hadisat, nr. 140, 20 Mayıs 1335-1919, s.1.
29
Mitingde yapılan konuşmalar ve hazırlanan protesto metinleri için bkz. Arıburnu,
a.g.e, s. 13-22.
30
M. Şahingöz, a.g.m., s. 742. (10 numaralı dipnot)
27
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“Memleketimizden her gün bir parça düşman ayakları altında çiğnenirken biz
Türk ve Müslümanlar bu aziz topraklarımızı kurtarmak çareleri düşünüyoruz. Bunun için bütün İslâm namını taşıyan kardeşler ve hemşirelerimizin bu gün saat
üçte Üsküdar Parkı’na gelmelerini bekleriz. İmza: Darülfünun Gençleri ”

Üsküdar parkında toplanan kalabalık halk kitleleri karşısında kürsüye
son konuşmacı olarak Darülfünun adına Hamdi isimli öğrenci çıkmıştır.
Hamdi Bey konuşmasına şöyle başlamıştır31:
“Denizden uzanan kara bir el sizin ecdadınızdan miras kalan Anadolu’ya dokununca bütün dünya ayağa kalktı. Bu heyecan ve asabiyet karşısında sizin kalplerinize ümit ve azim vermek istiyorum, bakınız bu heyecanı böyle duyan bir millet
hiç ölür mü? Ben bir köylü çocuğuyum, bugün zan ediyor musunuz ki yalnız İstanbul ayaktadır, hayır her taraf aynı haldedir; Anadolu ayaktadır…”

İkdam gazetesi Hamdi Beyin nutkunun halk üzerinde “derin bir teessür
vücuda getirmişti” diyerek konuşmanın İstanbul halkı üzerinde bıraktığı
etkiyi vurgulamıştır. 21 Mayıs’ta Muallimler Cemiyeti üç bin kişilik üyeleriyle Darülfünun konferans salonunda toplanarak işgali protesto etmişlerdir. 22 Mayıs Perşembe günü ise Haydarpaşa’da eğitimlerini sürdüren Tıp
Fakültesi öğrencilerinin öncülüğünde tertiplenen Kadıköy mitingi yağmurlu havada gerçekleştirilmiştir. Hadisat gazetesi bu mitinge on beş bin kişinin katıldığını belirtmektedir32.
23 Mayıs Cuma günü Sultanahmet Meydanı’nda yapılan miting, şimdiye kadar yapılanların en kalabalık olanıdır. Bu mitinge yaklaşık 200 bin
kişi katılmıştır. Sultanahmet Meydanı’ndaki parkın her tarafı siyah bayraklarla donatılmış, parkın duvarlarına pankartlar asılmış, bazı pankartları da
Darülfünun öğrencileri ellerinde tutmuşlardır. Bu pankartlarda şu ifadeler
yer almaktaydı: “Müslümanlar ölmez, öldürülemez”,“Bayrağımıza Ecdadımızın Namusuna Hıyanet Etmeyeceğiz” “Yaşamak isteriz”, “Hak isteriz”, “İki yüz bin Müslüman Türk, iki yüz yirmi Rum’a feda edilemez”,
“İzmir Türk’tür, Türk kalacaktır”. Bu sözcükler ertesi gün gazetelerde alt
başlıklar halinde yer almıştır. Miting günü meydanın Sultanahmet Cami
şerifi tarafındaki duvarın kenarına hitap kürsüsü yerleştirilmiş, kürsünün
31

Hadisat, nr. 141; İkdam, nr. 8003, 21 Mayıs 1335-1919, s.1. Gazetelerde yer alan
konuşmalarda bazı farklılıklar vardır, ancak bu farklar genel kanaati bozacak seviyede değildir.
32
Hadisat, nr. 143, 23 Mayıs 1335-1919, s.1.
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önüne de siyah bir çerçevenin içerisinde Wilson Prensiplerinin 12. maddesi yazılmıştı33. İstanbul halkının bu kadar kalabalık bir toplulukla ve kararlılıkla işgali protesto etmesi İtilâf Kuvvetlerinin temsilcilerini tedirgin etmiştir. Darülfünun toplantıları ve mitingler yasaklanmıştır. Bir sonraki
cumaya denk gelen 30 Mayıs tarihli ikinci Sultanahmet mitingi namaz çıkışı dua adı altında gerçekleştirilmişti. Mitingde konuşan hatipler arasında
öğrencilerin hocaları olan İsmayıl Hakkı (Baltacıoğlu) ve Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Beyler de yer alıyordu. Onların ateşli konuşmalarından sonra Şukufe Nihal de “Ey sevgili İstanbul, güzel vatanım; alil talihsiz toprağım; seni kayıp etmek korkusunun ruhuma yaptığı derin zehirnâk acıyı
bilmem bununla kaçıncı defadır duyuyorum!.” sözleri ile başlayan hisli bir
konuşma yapmıştır34.
İzmir Redd-i İlhak Heyeti’nin ‘miting düzenleyin’, ‘işgali protesto
edin’ çağrısına hemen cevap veren İstanbul halkı, İzmir’i zor gününde yalnız bırakmamıştır. Kendi aralarında teşkilatlanan öğrenciler İstanbul’u karış karış gezerek insanları meydanlara çağırmışlardır. Mitingler aynı zamanda millî ruhun ve heyecanın oluşturulmasında da önemli rol oynamıştır. Bu ruh ve heyecanın Kuvâ-yı Milliye’nin ortaya çıkmasında ve kuvvetlenmesinde büyük tesiri olmuştur. Ayrıca, mitinglerin yapılmasında önemli
gayelerden birisi de halkı gelişen hâdiselere karşı uyandırmak ve teşkilâtlandırmaktı35. Darülfünun ve Yüksekokul öğrencilerinin girişimleri ile İstanbul’da İzmir’in işgalini müteakip Mayıs ayı sonuna kadar beş büyük
miting yapılmıştır. Bu mitinglerdeki konuşmalar ve düzenleme heyetlerince kaleme alınan protesto metinleri İtilâf Devletlerine, Amerikan Birleşik
Devletleri başkanına, Osmanlı hükümetine ve basına olmak üzere tüm ilgililere ulaştırılmıştır. Miting ve protestolarda dile getirilen hususlar şunlardır: ‘Ülkenin bütünlüğü ve istiklâlinin korunması, milletin birlik ve beraberliğinin temini, yüzyıllarca Türk idaresi altında yaşayan yerlerin yine
Türk kalması, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, kabul edilebilir
barış şartları ve Wilson prensiplerinin uygulanması’.
33

İkdam, nr.8006, Sabah, nr. 10605, Hadisat, nr. 144, 24 Mayıs 1335-1919;
M.Şahingöz, a.g.m., s.728; Arıburnu, a.g.e., s. 28-33.
34
İkdam, nr. 8013, 31 Mayıs 1335-1919, Ş.Nihal hakkında daha ayrıntılı bilgi ve buradaki konuşmasının tam metni için bkz. Hülya Argunşah, Bir Cumhuriyet Kadını: Şukufe Nihal, Ankara 2003, 52-54.
35
M.Şahingöz, a.g.m., s.735.
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Görüldüğü üzere burada dile getirilen hususların birçoğu Milli Mücadele’nin özünü oluşturmuştur. Genç öğrenciler, memleketin istiklali için
her şeyi göze alarak haklı davalarını imkânları ölçüsünde Türk ve dünya
kamuoyuna duyurma gayreti içinde olmuşlardır.
b) İzmir Muhacirlerine Yardım Çalışmaları
Öğrencilerin organize ettiği Miting ve protestolar ve çekilen telgraflar
Yunan askerini ve yerli Rum çetelerini durduramaz. İşgal ve “sistematik
imha siyaseti” gün geçtikçe ağır sonuçlar doğurmaya devam eder. Katliamlarda ölenlerin yanında hayatta kalmayı başarıp, güçlükle kaçabilen ve
bir köşeye sığınan -sayıları 140 bini bulan- muhacirler bulunmaktadır. Bu
insanlar toprağını, malını, ailesini kaybetmiş bir halde; aç, sefil ve her şeylerini yitirmiş olarak dağlara sığınırlar. Ancak yaklaşan kış şartlarında yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değildir. İzmir muhacirlerinin durumu ile
ilgili basında önemli haberler çıkar. Sultan Vahdettin, Sadrazam Damat
Ferit Paşa’dan muhacirlerin durumu hakkında bir rapor hazırlanmasını emretmiş, ayrıca İzmirli 200 yetim çocuğun Beykoz Kasrı’na yerleştirilmesini
istemiştir36. Dâhiliye Nezaretine bağlı Muhacirîn Müdüriyet-i Umumiyesi
tarafından düzenlenen rapor, 24 Kasım 1919 tarihinde gazetelerde yayınlanmıştır37.
Raporda belirtildiği gibi, muhacirlerin bulunduğu bölge kuzey ve güney diye iki kısma ayrılmış; kuzey bölgesinde 17.220 kişi, güney kısmında
ise 33.644 kişi muhacir konumunda bulunmaktadır. Muhacirîn Müdüriyeti
önce Aydın havalisine teftiş ve tahkik heyetleri göndermiş; bölgeden alınan bilgiler doğrultusunda muhacirler için battaniye, yorgan, kilim, fanila,
gömlek gibi giyecek ve barınma malzemesi ulaştırılmış ayrıca merkezi
yerlere 200 yataklı seyyar hastaneler kurularak gerekli tıbbi malzeme ve
sağlık personeli gönderilmiştir. Evlerinden olan halk geçici olarak kışla,
cami, mektep gibi kamu binalarına yerleştirilmiş bir kısmı da kiralık evlere
ve çadırlara yerleştirilmiştir. Yaralı muhacirler başta olmak üzere halk sağlık kontrolünden geçirilip salgına karşı aşılanmıştır. Yine günlük olarak
iaşe ve erzak dağıtımı yapılmıştır38. Ancak sayı çok fazla olduğu için tüm
36

M.T.Gökbilgin, a.g.e, C. II, s. 173.
Vakit, nr.737, 24 Teşrin-i Sani 1335-1919, s.2.
38
Bölgede yapılan çalışmaların ve yardımların tümü için bkz. Muhacirîn Müdüriyet-i
Umumiyesi’nin Raporu: Vakit, nr.737, 24 Kasım 1919, s.2.
37
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imkânlar seferber edildiği halde hükümetin gücü yetmemiştir. Bir de raporda muhacirlerin sayısı 50.000 civarında gösterilmiş oysa basında bu
sayının 140 bine ulaştığı belirtilmektedir. Bu sayı bölge dışına göç edenleri
kapsamamaktadır, aynı zamanda dağlara sığınmış insanlara devletin yardım eli henüz ulaşmamıştır. Tüm bu sebepler ve günden güne artan muhacir sayısı karşısında yetersiz kalan yetkililer İstanbul halkından yardım istemişlerdir. Gazeteler de böyle bir yardımı teşvik etmekte ve yayınları ile
destek olmaktadırlar. Bu arada 18 Kasım 1919 tarihinde İzmir- Aydın bölgesinde meydana gelen deprem felaketi, halkın durumunu daha da kötüleştirmişti, özellikle Soma kazasında şiddetli bir şekilde hissedilen depremde
birçok can ve mal kaybı yaşanmıştır39. Yaklaşan kış şartları İzmir muhacirleri için hayatı daha da yaşanmaz kılmaktaydı, hayatta kalma mücadelesi
veren bu zavallı insanlara İstanbul halkının mutlaka yardım elini uzatması
gerekiyordu.
Bölgeden gelen haberler ve raporlar muhacirlerin durumunun gün geçtikte ağırlaştığını göstermektedir. Yaşanan felaket karşısında harekete geçen Fen, Edebiyat ve Hukuk fakültesi öğrencileri 23 Kasım 1919 tarihinde
Darülfünun konferans salonunda bir araya gelirler40. O gün Darülfünun’da
dersler idare tarafından tatil edilmiş, Darülfünun hocaları da öğrencileri
desteklemiştir. İzmir muhacirleri için yapılan toplantıda önce Edebiyat Fakültesi öğrencisi Hikmet Bey, muhacirlerin durumunu anlatan bir konuşma
yapmıştır, ardından Hilal-i Ahmer, İzmir Müdafaayı Hukuk Cemiyetlerinin
ve Muhacirîn Müdüriyet-i Umumiyesinin hazırlamış olduğu raporları ve
Anadolu’dan gelen telgrafları okumuştur41. Hikmet Bey, Darülfünun talebesinin önemli bir “vazifeyi vataniye” karşısında bulunduğunu belirtmiş ve
zavallı muhacirleri kurtarmak için acilen yardım yapılması konusunda bir
teşkilat oluşturulmasını teklif etmiştir. Bu teklif bütün öğrenciler tarafından müttefikan kabul edilerek “Darülfünun İzmir Muhacirleri İane Derci
Heyet-i Müteşebbisesi” adı altında bir yardım heyeti kurulmuştur. Heyet
için fakülte müdürleri ve öğrencilerden oluşan dokuz kişilik bir yürütme
kurulu oluşturulmuştur. Yardım heyetinin başkanlığına Darülfünun Emini
39

M.T.Gökbilgin, a.g.e, C. II, s. 174.
Vakit gazetesi 24 Kasım tarihli nüshasında bu toplantıyı “Darülfünun Talebesinin
Hayırlı Bir İçtima’ı” başlığı ile haber vermiş ve toplantıda alınan kararları ayrıntılı bir şekilde yazmıştır. Bkz. Vakit, nr.737, 24 Teşrin-i Sani 1335-1919, s.2; Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü II, Ankara 1994, s.244,245,247,250.
41
Vakit, nr.737, aynı tarih, s.2. “Darülfünun Talebesinin Hayırlı Bir İçtima’ı”.
40
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Besim Ömer Paşa getirilmiştir. Görüşmeler sonunda heyetin genişletilmesi
için ertesi gün (24 Kasım) öğleden sonra tekrar toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. Saat 2’de Hukuk Darülmesaisinde başlayan toplantıya Fen,
Edebiyat, Hukuk, Tıp Fakültelerinden, Mülkiye, Baytar, Mühendis, Eczacı
ve Dişçi mekteplerinden üçer temsilci katılmıştır. Bu toplantıda önemli
kararlar alınmıştır42: Öncelikle İstanbul 30 bölgeye ayrılmış her bölge için
5 erkek ve bir kadın üyeden oluşan gruplar görevlendirilmiştir. Hilal-i
Ahmer Cemiyeti ile birlikte hareket eden öğrenciler, cemiyetin yardım
sandıklarını bu bölgelerdeki merkezi noktalara yerleştirmişlerdir. Ayrıca
İzmir muhacirlerinin feci ve acıklı durumunu gösteren fotoğraflar ve yazılardan oluşan kartelalar yine gençler tarafından işyerlerine ve resmi dairelere dağıtılmıştır43. Bir yandan da bütün faaliyetler basın yolu ile halka duyurulmuştur. Darülfünun ve Yüksekokul öğrencileri 26 Kasım Çarşamba
günü tekrar bir araya gelmişler ve öğrencilerin seçtiği temsilciler grubu
“makbuzat”, “matbuat”, “müsamere” ve “müessesat” isimleriyle dört alt
komisyon teşkil etmişlerdir, böylece yardım çalışmalarının daha organize
ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesi düşünülmüştür. Darülfünun konferans
salonunda yapılan bu toplantıda 28 Kasım günü Cuma namazını müteakip
yardım kampanyasının başlatılması kararlaştırılmıştır. Çalışmalarına başlayacak olan alt komisyonlar şehirde görev paylaşımı yaparak, yardımı
olabildiğince geniş kitlelere yaymak ve bütün halktan destek almayı planlamışlardı. Matbuat, resmi daireler, okullar ve işyerleri gezilerek yardım
hakkında bilgilendirilmişler ve bu bilgilendirme ziyaretleri ile kurumların
ve esnafın yardıma katkısı en üst seviyeye çıkarılmak istenmiştir. Öğrenciler bu toplantıda İstanbul halkının dikkatlerine sunduğu bir de beyanname
yayınlamışlardır44. Beyannamede Yunan askerlerinin ve yerli Rumların
yaptığı mezalim sonucu ortaya çıkan durum, muhacirlerin çektiği sıkıntılar
ve yaklaşan kış mevsiminin dağlarda yaşayan insanlar için yapacağı yıkım
dile getirildikten sonra “altına girecek çatısı, yiyecek bir lokma ekmeği
olan herkes bu bedbaht masumlara insanlık namına varının yarısını verme”si istenmiştir.
42

“Darülfünun Teşebbüsü: Hilal-i Ahmer İle Tevhid-i Mesai ediyorlar” başlıklı haberde yapılan toplantının detayları yer almaktadır. Daha geniş bilgi için bkz. Vakit, nr.738, 25
Teşrin-i Sani 1335-1919, s.2.
43
İşyerleri ve resmi daireler ziyaret edilirken öğrencilere Zühtü ve M.Emin (Erişirgil)
Beyler gibi hocalar da yardımcı olmuştur. Bkz. M.T.Gökbilgin, a.g.e, C. II, s. 173.
44
Vakit, nr. 740, İkdam, 27 Kasım 1919, s.1.
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Beyanname ile başkent halkı, Darülfünun ve Mekâtib-i Âliye talebesi
tarafından Cuma günü (28 Kasım) Hilal-i Ahmer Cemiyeti namına başlayacak yardıma katılmaya davet edilmiştir. Yardım kampanyasının Cuma
günü başlatılması ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile işbirliği yapılması İstanbul halkının çoğunluğuna ulaşılmak istendiğini göstermektedir. Basın da
yardımı teşvik etmiş halkın yaptığı bazı yardımları açıktan ilan etmiştir.
Böylelikle İzmir muhacirleri için hem nakdi hem de elbise ve iaşe gibi ayni yardım toplanarak muhtaçlara ulaştırılması hedeflenmiştir. Besim Ömer
Paşa’nın Darülfünun emini olması yanında, aynı zamanda Hilal-i Ahmer
Cemiyetinde aktif görevlerde yer alması öğrencilerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Yetkililer öğrencilere her türlü kolaylığı göstermiş ve onlara öncülük etmişlerdir. Böylece Milli Mücadele’nin en sıkıntılı günlerinde üniversite ve Yüksekokul gençliği topladığı yardımlarla İzmir halkının yanında olduğunu bilfiil göstermiştir.
c) Yunan Mezalimi Karşısında Öğrencilerin Protestosu
Öğrencilerin İzmir’in işgali karşısında ortaya koyduğu tavır halkın
uyanmasına sebep olur. Daha sonra genişleyen işgal ve katliam sonucu
“muhacir” konumuna düşen İzmir halkının yardımına bir sivil toplum hareketi olarak yine öğrenciler koşmuştur. Kurdukları yardım heyetleri aracılığı ile evlerinden topraklarından ayrılmak zorunda bırakılan binlerce masum halkın yanında olduklarını göstermişlerdir. Ancak Batı Anadolu’da
işgal, katliam ve yağma artarak devam eder. Öğrenciler bir kez daha Avrupa üniversitelerinde okuyan arkadaşlarının dikkatini çekmek için harekete
geçerler; “Megali İdea” uğruna Yunan ordusu ve yerli Rumlar bölgenin
demografik yapısını kökten değiştirmek istemektedirler. Ege ve Marmara
bölgesinde sistemli bir şekilde uygulanan katliamın tahkik edilmesi için
Osmanlı Devleti talebi doğrultusunda İtilâf Devletleri tarafından uluslar
arası bir komisyonun bölgeye gönderilmesi sağlanır. Bu görevlendirme
doğrultusunda çalışmalar yapan Beynelmilel Tahkik Heyeti45 raporunu tamlayarak 7 Ekim 1919 tarihinde Paris Barış Konferansına sunar. Uluslararası tarafsız bir heyetin raporu ile de belgelenen katliam Avrupa kamuoyundan saklanmış ve unutturulmak istenmiştir. Ancak Rum çetelerinden ve
Yunan askerlerinden kaçabilenler bu katliamın canlı şahitleri olarak yaşa45
M.Turan,a.g.e. s.319-329; Selçuk Ural, “Yunan Mezaliminin Uluslar Arası Alanda
Tescili” Türkler, C. 15, Ankara 2002, s. 792-799.
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nanların gün yüzüne çıkmasını sağlamışlardır. Dağlara sığınanlar dışında
az bir kısmı da zor şartlar altına İstanbul’a ulaşmayı başarabilmiştir. Yaşanan facianın görgü şahidi olan bu muhacirlerin anlattıkları ve yerel idareciler kanalıyla merkeze ulaştırılan dilekçelerde ve fotoğrafları çekilen katliam görüntüleri vahşetin boyutları hakkında bir fikir vermektedir. Osmanlı
Devleti -barış zamanında tazminat talep edebilmek düşüncesiyle- derlediği
bu vesikaların bir kısmını yayınlamıştır. İzmir valiliği tarafından belirli
aralıklarla merkeze raporlar ve istatistikî veriler gönderilir. Dahiliye Nezareti Muhacirîn Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından 1337 (1921) senesinde
Türkiye’de Yunan Fecayî46 ismiyle yayınlanan iki ciltlik eserde; yapılan
katliamlar belge ve fotoğrafları ile ortaya konmuştur. Darülfünun öğrencileri buradaki belgelerden ve gazete haberlerinden yola çıkarak Yalova,
Gemlik ve Orhangazi gibi yerleşim merkezlerine bağlı köylerde meydana
gelen baskınlardan derledikleri listeyi ve protesto metnini Fransızca olarak
Avrupa darülfünunlarında okuyan genç arkadaşlarına 6 Haziran 1921 tarihinde göndermişlerdir. “Talebe Efendiler” diye başlayan protesto metninin
yazılış sebebi şöyle anlatılmaktadır47:
Bir milletin tarih boyunca yaşayabileceği felaketlerin en büyüğüne maruz kaldığı için böyle bir metin hazırladıklarını belirtmişlerdir. Mütarekeden dolayı silahlarını teslim eden Türk ordusu ve halkı savunmasız bulunmaktadır. Bunu fırsat bilen Yunan ordusu ve yerli Rumlar bölgede eşi benzeri görülmemiş bir katliam yapmaktadırlar ve bu üç yıldan beri yapılan ve
hâlâ devam eden sistemli bir soykırım hareketi karşısında Avrupalı medeni
milletlerin darülfünunlarına seslenmek istediklerini belirtmişlerdir. Onların
(Avrupalı gençlerin) saf vicdanlarına seslenen öğrenciler Batı Anadolu’da
gerçekleştirilen katliamın örneklerini bir liste halinde ve fotoğrafları ile
birlikte derleyip göndermiştir. Bu suretle daha önce Avrupa kamuoyundan
gizlenmek istenen tahkik heyeti raporunda anlatılan olayların benzerleri,
Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği imzası ile tekrar Avrupa kamuoyunun
dikkatine sunulmuştur48. Avrupalı gençlere “Katliam devam etmektedir,
Yunan askerlerini durdurun” mesajı verilmek istenmiştir.

46

Türkiye’de Yunan Fecayî, I. ve II. Kitaplar (Neş: Dahiliye Nezareti Muhacirîn
Müdüriyet-i Umumiyesi), Matbaa-ı Ahmed İhsan ve Şürekası, İstanbul 1337.
47
Aynı eser, C.II, s. 143.
48
Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü III, Ankara 1995, s. 558.
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Batı cephesinde Yunan ordusuna karşı varlık göstermeye başlayan düzenli ordunun kazandığı II. İnönü Zaferi’nden sonraki günlere rastlayan bu
protesto metninin hazırlanma safhası Haziran ayının ilk haftasına rastlar.
Öğrencilerin Fransızca olarak yazdıkları metnin tamamını incelediğimizde
mütarekeden itibaren Ege ve Marmara sahillerinde üç yıldır devam eden
facianın bütün boyutları ile ortaya çıkarıldığı görülmektedir. Türk milletine
yapılan haksızlıkları kabullenmeyip cesaretle haykıran gençliğin bu davranışları her türlü övgünün üstündedir49. Uzun süren savaşlarda vatanları için
cepheden cepheye koşturan gençlerin, Milli Mücadele döneminde bütün
imkânsızlıklara rağmen yaptıkları fedakârlıklar modern dünyanın gençliği
için anlamlı bir davranış biçimi olmalıdır. Bu protesto metni tarihi vesika
olmasının yanı sıra Türkçenin kullanımı itibariyle de taşıdığı edebi zenginlik ve değer; metni ayrıca önemli kılmaktadır. Metnin tamamına vâkıf olmak için günümüz harfleri ile buraya aktarmak gerekmektedir50.
Talebe Efendiler,
Bir milletin düçar olabileceği felaketlerin en büyüğü içinde, bugün püyan olan
bir kısım beşeriyet namına sizin insanlığınıza ve merhametinize müracaat ıztırarında kaldık. Türk milletinin Harb-i Umumiyi itmam eden mütarekeden sonraki
siyasi vaziyetinden bahs etmeyeceğiz. Size bildirmek istediğimiz; üç sene süren
mütareke esnasında Anadolu’da bir kısım insanların kadınlarıyla, çocukları ile
duçar olduğu sistematik imha siyasetidir. İşittiniz ki iki sene evvel İzmir’e Yunan
ordusu çıktı ve Adalar denizinden Marmara sahillerine kadar Türk topraklarını
istila etti. Büyük devletlerle akd edilen mütarekede silahlarını tamamen teslim
eden Türk milletine karşı tarihin şimdiye kadar kayd etmediği derecede denîce bir
harp açtı.
Türk milletinin içinde çırpındığı felaket ve ıstırapları fırsat telakki ederek istifadeye kalkışan Yunanlılar her türlü propaganda ile esasen Türkler hakkında pek
az malumatı olan cihan efkarı umumiyesini iğfale teşebbüs ettiler. Pek mahirane
49

Gençlerin protestosu, Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde de duyrulmuştur; “İstanbul
Darülfünunun Protestosu” başlığı ile verilen haberde öğrencilerin bu faaliyetinden övgüyle
bahsedilmektedir. Bkz. Hakimiyet-i Milliye, nr. 227, 5 Temmuz 1337-1921, s.1.
50
Protesto’nun baş tarafında metnin ne zaman kaleme alındığına ve nereye gönderildiğine dair bilgi bulunmaktadır: “Yunanlıların Türkiye’de işgal eylediği yerlerdeki mezâlim
ve cinayâtı hakkında (İstanbul Darülfünunu Talebe Derneği) tarafından Fransızca olarak
bütün memalik-i mütemeddine Darülfünunlarına gönderilen 6 Haziran sene (1)337 tarihli
beyannamenin suret-i mütercemesidir”.
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propaganda ile bu iğfalkarlar bir derece muvaffak olduktan sonra Anadolu’da vahşiyane bir İslam katliamına giriştiler.
Biz, Türk Darülfünunluları ve münevver gençliği Anadolu’da Yunan süngüleri ile parça parça edilen, boğazlanan; köylerde, camilerde diri diri ihrak edilen
babalarımız; kardaş ve dindaşlarımız namına vicdanınıza ve hissiyatı
insaniyetkeranenize müracaat ediyoruz. Halen Anadolu’da cereyan etmekte olan
ve vesaik ve fotoğrafları ile size ancak pek cüz’i bir kısmını arz edebildiğimiz
mezalim ve cinayât, din ve milliyet nazarı dikkate alınmadan her insanın tüylerini
ürpertecek mahiyettedir.
Bu fecayii İngiliz Generali “Franks” ile Fransız namına Miralay “Vigh” ve
İtalyan Mösyö “Ruletto”dan mürekkep ve mahallinde tetkikatta bulunan Tedkik-i
Fecâyi Heyeti’nce de teyid olunmuş ve ita eyledikleri raporda Yunan 10. fırka
kumandanı General Leonordopulos’un mesuliyeti ileri sürülmüştür. Her türlü
ısdırap ve mahrumiyet içinde sırf ilim ve irfan aşkı ile çalışmakta olan Türk Darülfünunlu kardeşleriniz bu müthiş kıt’alleri sizin pek saf ve ulvî olan vicdanlarınıza
arz etmeyi bir vazife telakki eyler. 6 Haziran (1)337, İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği51.

Öğrencilerin samimi duygularını ifade eden satırlar, yaşanan dramı
gözler önüne sermektedir. Yaşananlar karşısında din, milliyet ayrımı olmaksızın herkesin vicdanını sızlatan olayların cereyan ettiği belirtilmektedir.
Sonuç
Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonraki günlerde halkın psikolojisi bir araştırmacı tarafından şu şekilde değerlendirilmektedir52; “Seferberliğe son verileceği, genel bir af çıkarılacağı, herkesin işiyle meşgul
olacağı, devletin istiklali ve saltanatın hukuku ile milletin izzet-i nefsinin
51

Bu protesto metni ekleri ile birlikte Hariciye Nezareti evrakı arasında Fransızca olarak yer almaktadır. Bkz. BOA, Hariciye Nezareti (HR.) Siyasi Kısım Katalogu (SYS.)
Dosya nr. 2383, Gömlek nr. 5, lef 8-9, 24.04.1921) Ayrıca Osmanlıcası da Türkiye’de Yunan Fecayî isimli eserin ikinci cildinde bulunmaktadır. Bkz. Türkiye’de Yunan Fecayî, II.
Kitap, (Neş: Dahiliye Nezareti Muhacirîn Müdüriyet-i Umumiyesi), Matbaa-ı Ahmed İhsan
ve Şürekası, İstanbul 1337, s. 143-144; Fransızca belgelerin tercümesinde değerli katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. İsmail Mangaltepe’ye teşekkür ederim. Karşılaştırma yapmak
için protestonun Fransızcası da ekte verilmiştir.
52
Salih Tunç, “İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İstanbul Basınına Yansımaları
(15-26 Mayıs 1919)”, Türkler, C. 15, Ankara 2002, s. 765.
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tamamıyla kurtarıldığı” ümidiyle yaşayan bir halk. Ancak mütarekeden
hemen sonra başlayan işgaller Türk halkını derinden üzmüştür. Bu işgaller
içersinde İzmir’e Yunan askerinin çıkması bardağı taşıran son damla olmuştur, tüm Anadolu ve İstanbul ayağa kalkmış ve işgali şiddetle protesto
etmiş, vatanın savunulması için her şeyin yapılacağı vurgulanmıştır. Yapılan mitinglerde İstanbul’da halkın organizasyonu genelde üniversite gençliği vasıtası ile gerçekleşmiştir. Öğrenciler en samimi duygularla halka
öncülük etmiş ve Türk milletine yapılan haksızlıklar İtilâf Kuvvetlerinin
gözü önünde tüm dünyaya ilan edilmiştir. Gençliğin verdiği heyecan ve
enerji ile devletin çaresiz kaldığı İzmir muhacirlerine yardım konusunda,
yine öğrenciler başkent halkını heyecana getirip insanların yardım elini
uzatmasını sağlamışlardır. Genişleyen işgal ve yaşanan katliamın bir an
önce durdurulması için Darülfünun öğrencileri Avrupa’daki arkadaşlarının
vicdanlarına seslenmişlerdir.
Milli Mücadelenin en zor günlerinde milletin fertleri kurtuluş için çare
arayışları içerisinde olduğu bir dönemde; öğrenciler kalplerinde taşıdıkları
en saf duygularla ve gençliklerinin verdiği heyecanla Türk milletini Anadolu’dan atmak isteyenlere karşı en güzel cevabı vermişledir. Düzenledikleri mitinglerle halkta milli bilincin uyanmasını sağlarken, devleti yönetenlere de cesaret kaynağı olmuşlardır. Yine halktan topladıkları yardımları
ilgili dernekler vasıtasıyla katliama maruz kalmış, İzmir halkına ulaştırmayı başarmışlardır. Bütün bu yaptıkları faaliyetlerle öğrenciler vatanın kurtuluşu için üzerlerine düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirdikleri söylenebilir. Son olarak belirtilmesi gereken bir husus şudur ki Yükseköğrenim
gençliğinin Milli Mücadele dönemindeki destek faaliyetleri bunlarla sınırlı
değildir. Özellikle İstanbul’un Türklerin elinden alınacağı söylentilerinin
çıkması ve daha sonra resmen İstanbul’un işgali günlerinde öğrenciler,
İtilâf Kuvvetlerini protesto etmekten geri durmamışlardır. Yine Darülfünun öğrencileri Milli Mücadele’nin zafere yaklaştığı günlerde Anadolu’daki milli direniş hareketini kabul etmeyen ve bu hareketi küçük gören,
eleştiren hocalarına karşı da tavır almaktan çekinmemişlerdir. 1922 yılının
İlkbahar – Yaz aylarında Üniversitenin kapanması ve bahsi geçen öğretim
üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılması ile sonuçlanan bu süreçte öğren-
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ciler istediklerini elde etmişlerdir53. Öğrencilerin bu iki olay karşısında ki
davranışları çalışmanın sınırlarını aştığı için burada bahsedilmemiştir.

53

Belgelerde “milli hisleri rencide edenler” şeklinde ifade edilen olay; Edebiyat Fakültesinde ders veren beş hoca üzerinde yoğunlaşmıştır. Hocaların isimleri şunlardır: Dr. Rıza
Tevfik, Dikran Barsamyan, Cenab Şahabettin, Ali Kemal, Hüseyin Daniş. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. K. İsmail Gürkan, Darülfünun Grevi, İstanbul 1971; T. Mümtaz Göztepe, Osmanoğullarının Son Padişahı Vahidettin Mütareke Gayyasında, İstanbul 1969,
s. 405- 415.
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Ek 1-A : Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği’nin Telgrafı (6 Haziran 1921)

Kaynak: BOA.HR.SYS. Nr.2383-5
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Ek 1-B : Protesto Metninin İkinci Sayfası

Kaynak: BOA.HR.SYS. Nr.2383-5
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İŞGAL İSTANBUL'UNDA FRANSIZ-İNGİLİZ
İLİŞKİLERİ
Abdurrahman BOZKURT, MA*
XIX. yüzyılın sonları XX. yy. başlarında dünya bir paylaşım savaşına
girmişti. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında
kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Türk topraklarının paylaşılması konusunda bir mutabakata varmışlardı. Ancak, savaşın sonlarına doğru gelişen olaylar yapılan hesapları bozmuş üç büyük devlet arasında varılan mutabakat sarsılmaya başlamıştı. Bu dönemde İngiliz Fransız ilişkilerinde görülen değişim Osmanlı Devleti'nin ve dolayısıyla Ortadoğu'nun
kaderi üzerinde son derece etkili olmuştur.
Savaş sırasında askeri gücünü ispatlama imkanı bulan İngiltere, Mondros Mütarekesi müzakereleri esnasında siyasi ve diplomatik gücünü de
göstermişti. Sonradan İngiltere'nin ilk İstanbul Yüksek Komiseri olacak
İngiliz Amirali temsilcisi Somerset Arthur Gough Calthorpe, Osmanlı Devleti'ne mütarekenin kabul ettirilmesinde başrolü oynamıştı.
İtilaf Devletleri donanmasının 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelmesinden sonra yaşanan olaylar İngiliz Fransız ilişkilerinde gergin bir dönemin
habercisi olmuştur. İstanbul'a gelen müttefik donanması dışarıdan bakıldığında Calthorpe'un kumandasında tek elden yönetilen birleşik bir donanma
gibi görünmesine rağmen gemilerden inen işgal kuvvetleri karaya ayak
bastıkları andan itibaren İstanbul'un farklı bölgelerine dağılarak birbirlerinden bağımsız hareket eden kuvvetler haline gelmişlerdi.
İngiliz Hükümeti tarafından İstanbul Yüksek Komiseri olarak atanan
Calthorpe'a askeri görevlerinin dışında siyasi ve diplomatik görevler de
verilmişti. Bu arada Anadolu'daki yeni sorumluluğunu icra etmesi ve o
sıralarda Batum'a hareket eden İngiliz Birliklerini denetlenmesi gerekçesiyle Karadeniz Müttefik Orduları Başkumandanı General Milne karargâhını İstanbul'a taşımıştı. Bundan sonra İngilizler adına siyasi ve diplomatik
*

İstanbul Üniversitesi.
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meselelerden Yüksek komiser olarak Calthorpe, askeri meselelerde Başkumandan olarak Milne sorumlu tutulmuştur1. İngilizler yaptıkları bu görev dağılımı ve düzenlemelerden müttefiklerini haberdar etmemişlerdi.
Fransız ve İtalyanlar bu gelişmeleri öğrendiklerinde benzer düzenlemeler
yaparak bu açığı kapatmaya çalışmışlardır.
Calthorpe'a gönderilen 9 Kasım 1918 tarihli talimattan İngiliz Hükümeti'nin müttefiklerine danışmadan Yüksek Komiser atanmasının Fransa'nın şikayetlerine neden olabileceğini önceden tahmin ettiği anlaşılmaktadır2. Yaşanabilecek sorunlar tahmin edilmesine rağmen İngilizler İstanbul'a
hakim olmak ve müttefiklerinden daha etkili olmak adına bu riski göze
almışlardı. Bu noktada İngilizlerin müttefiklerine oranla daha sistematik ve
profesyonel, müttefiklerinin ise daha acemice hareket ettikleri göze çarpmaktadır.
İngiltere'nin İstanbul'a gelir gelmez Yüksek Komiserlik teşkilatı kurduğunu öğrenen Fransızlar birkaç gün gecikmeli olarak 18 Kasım 1918
tarihinde Amet'i İstanbul'a Fransız Yüksek komiseri olarak atamışlardır.
İstanbul İngiliz Yüksek Komiser Vekili R. Webb'in Amet'e yaptığı nezaket
ziyareti oldukça soğuk geçmiş, İngilizler, Fransızlarla yakın bir şekilde
çalışma ve bağdaşabilme olasılığından endişe etmeye başlamışlardı3. Bundan kısa bir süre sonra yaşanan kumanda krizi bu endişeleri haklı çıkarmış
işgal İstanbul'unda İngiliz Fransız rekabeti başlamıştır.
Askeri Kumanda Krizi
Fransızlar da Yüksek Komiserlik teşkilatını kurduktan sonra İngilizlerin yaptığı gibi üst düzey bir kumandanı İstanbul'a göndermeye karar vermişlerdi. Bu amaçla Başkumandan rütbesiyle Franchet d'Esperey İstanbul'a
gönderildi4. d'Esperey'in İstanbul'a gelmesinden sonra yaşanan belisizlikler
Yüksek komiserlerle Müttefik başkumandanlarının yetki sahalarına ilişkin
karışıklıklar yaşanmasına neden oldu.
1

“İngiliz Hükümeti'nden İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği'ne 10 Aralık 1918 tarihli
şifre telgraf”. Public Record Office Foreign Office (F.O.), 371/3416, 201612.
2
“İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği Hakkında İngiliz Savaş Bakanlığı tarafından
hazırlanan 9 Kasım 1918 tarihli ek Talimat, P.l", F.O., 371/3415, 186801.
3
“İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği'nden İngiliz Hükümeti'ne 5 Aralık 1918 tarihli
telgraf”, F.O., 371/3415, 210533.
4
“Paris Konferansı İngiliz Heyeti'nden İngiliz Hükümeti'ne 12 Şubat 1919 tarihli memorandum" F.O., 371/3418, 51844.
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İstanbul'a atanan Müttefik Yüksek Komiserlerin yetki sahaları birbirlerinden farklı olduğundan büyük sorunlar yaşanmamakta idi. Yüksek
Komiserler Mütarekeden sonra işgal edilen bölgelerin yönetimi ile ilgili
kararlar almak ve aldıkları kararları uygulamak maksadıyla haftalık toplantılar düzenliyorlardı5. Bu sayede Yüksek Komiserler arasında bir konsensüs
sağlanmış ve resmi bir iletişim mekanizması kurulmuştu.
Fakat askeri kumanda meselesinde böyle bir uzlaşma ve iletişim mekanizması söz konusu değildi. Çünkü başkumandan unvanına sahip Milne
ve Desperey'in yetki sahaları birbirleri ile çelişmekte idi. İstanbul'un işgali
ile başlayan bu sorunlar Müttefikler arası dengelerin derinden sarsılmasına
neden olmuştur.
Franchet d'esperey Müttefikler arasında üne sahip muzaffer bir kumandan olarak biliniyordu. d'Esperey'in İstanbul'a gönderileceğini öğrenen
İngilizler, en az onun kadar ünlü ve muzaffer bir kumandan olan Allenby'i
İstanbul'a göndermeye karar vermişlerdi6. Franchet d'Esperey'den bir gün
önce 7 Şubat 1919 tarihinde Allenby İstanbul'a gelmişti7. Esasında İngilizler Allenby gibi üst düzey bir kumandanı d'Esperey'den önce İstanbul'a
göndererek duruma hakim olduklarını göstermek istemekteydiler.
Franchet d'Esperey, karargâhını da İstanbul'a sevk etmeye karar vermişti. Bu amaçla General Milne'e bir mektup göndererek İstanbul'a girişi
sırasında büyük bir karşılama töreni yapılmasını istemişti8. Milne Franchet
d'Esperey'in isteklerini dikkate almamışsa da Rum ve Ermenilerin desteğiyle d'Esperey'in İstanbul'a girişinde muazzam bir tören yapılmıştır.
d'Esperey, bu töreni Hadisat Gazetesinde "Kara bir gün" başlıklı makalesi
ile tenkit eden Süleyman Nazif’i9 ve bu yazıya engel olmadığı gerekçesiyle
sansür idaresinde çalışan nöbetçi Türk subayını idam ettirmeye kalkışmıştı10.
5

“5 Aralık 1918 tarihli Yüksek Komiserler Toplantısından", F.O. 371/4155, 510.
“M.1.2'den B.1/2058 kodlu İstihbarat görevlisinin 3 Şubat 1919 tarihli raporu”, F.O.
371/4172, 19184.
7
“Akdeniz Orduları Başkumandanlığı’ndan İngiliz Amiralliği’ne 9 Şubat 1919 tarihli
Telgraf”. F.O. 371/4172,23151.
8
“Selanik İtilaf Ordusu Kumandanlarından General Bridges'den General Milne'e telgraf”, F.O., 371/4172, 19184.
9
Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, II. basılış, T.T.K; Yayınları, Ankara 1995,
s. 109-110.
10
Galip Kemali Söylemezoğlu, Başımıza Gelenler, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1939,
6
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d’Esperey belediye tuvaletlerinden, yüksek komiserlerin Türk hükümeti
ile ilişkilerine kadar her türlü duruma müdahale ediyordu. 1919 yılı sonlarına doğru bu müdahalelerin artması üzerine İngiliz Yüksek Komiseri
Robeck, Hükümeti'nden d’Esperey’in yerine daha uzlaşmacı bir şahsın
ataması için teşebbüslerde bulunulmasını istemiştir11.
Bunun üzerine harekete geçen İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon Fransız
Dış İşleri Bakanı Cambon ile yaptığı görüşmede İstanbul'daki kumanda
sorununu gündeme getirince hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.
Fransızlar savaş sırasında İstanbul'a saldıran ordunun başındaki komutan
olan Franchet d'Esperey'in İstanbul'a Başkumandan olarak gönderildiğini,
3 Aralık 1918 tarihinde Londra'da yapılan son antlaşmaya göre, boğazlar
ve İstanbul dahil olmak üzere Avrupa Türkiyesinin yani Trakya'nın tamamının Fransızların, Asya tarafının ise İngilizlerin kumandası altına verildiğini ileri sürmekteydiler. Buna karşılık Curzon Mütareke'nin İstanbul'u
özel bir saha olarak belirleyerek İngilizlerin denetimine bıraktığını iddia
etmiştir. İngilizler İstanbul'daki işgalin sorumluluğunu tamamen İngiliz
kuvvetlerinin üstlendiğini dolayısıyla kumandanın kendilerinde olması
gerektiğini de savunuyorlardı. Curzon, Franchet d'Esperey'in bölge kumandasını İngiliz generallere bırakarak görevden alınmasıyla yükselen
krizin önlenebileceğini ileri sürmüşse de Cambon Hükümeti'nin böyle bir
çözümü kabul edeceğini düşünmediğini, buna yakın düzenlemeleri dahi
tartışmayacağı cevabını vermiş kumanda krizine bir çözüm bulunamamıştır12.
Bunun üzerine Fransız Hükümeti’ne bir nota veren İngiliz Dış işleri
Bakanı Curzon, Franchet d'Esperey'in derhal görevden alınmasını istemiştir13. Böylece iki ülke arasındaki ilişkiler İstanbul'daki kumanda krizi ile
kopma noktasına gelmişti.
Kumanda krizinin giderek daha ciddi bir soruna dönüşmekte olduğunu
kavrayan Fransız Hükümeti Franchet d'Esperey'i görevden alarak krizi
s.32-33.
11
“İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği'nden İngiliz Hükümetrne 10 Kasım 1919 tarihli telgraf”, F.O. 371/4160, 154340.
12
“İngiliz Hükümeti'nden İngiltere'nin Fransa Büyükelçisi Lord Derby'e 17 Mart 1920
tarihli telgraf”, F.O., 371/5218, E 1800.
13
“İngiliz Hükümeti'nden Fransız Büyükelçisine 18 Mart 1920 tarihli nota”, F.O.,
371/5218, E 1901.
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önlemeye çalışmışsa da İstanbul'un kumandası konusundaki tezlerinden
vazgeçmemiştir14.
Bu sıralarda İstanbul'un resmen işgali gündemde olduğundan Franchet
d'Esperey, Hükümeti tarafından yapılan uyarıları ve hatta görevden alındığına dair bildiriyi görmezden gelerek bir süre İstanbul’un tek yetkili kumandanı gibi davranmaya devam etmiştir.
İlişkilerin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla Londra'da bir araya gelen İngiliz ve Fransız temsilcileri yaptıkları görüşmeler sonrasında İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransız generallerin tamamen eşit yetkiye sahip
olmaları görüşü prensip olarak kabul ederek sorunu çözmeye çalışmışlardır. Bu yaşanan krize bir çözüm getirebilir, kumandanlar arasında yaşanan
bazı anlaşmazlıkları çözebilirdi. Fakat böyle bir yetki dağılımı istenmeyen
sonuçları da beraberinde getirebilirdi. Bütün kumandanların aynı yetkiye
sahip olması halinde iletişim sağlanamayacak ve her fırsatta sadece başkumandanlar arasında değil İstanbul'da alt rütbedekilerle diğer yetkililer
arasında yeni anlaşmazlıklar çıkabilecekti. Bu nedenle İngiliz Savaş Bakanlığı varılan uzlaşmayı tatmin edici bulmamıştı15. Aslında iki taraf da
İstanbul'da kumandayı ele geçiremediğinden memnun değildi. Ancak taraflar gelinen noktada belirlenen statükoya razı olmak zorunda kalmışlardır.
İstanbul'un Kumandasının kimde olacağı tartışmaları sürerken
Franchet d'Esperey'in daha fazla direnemeyerek Hükümetinden gelen bildiriye boyun eğmesi ve Paris'e dönmesiyle sorun kendiliğinden çözülmüştür16. Franchet d'Esperey geri dönecekmiş gibi beyanatlar vermişse de
Fransızlar bu konuda bir açıklama yapmadıklarından ve İstanbul'da askeri
alanda en yetkili Kumandan olarak kalan İngiliz Generali Milne kontrolü
Fiilen eline geçirmeyi başarmıştır17.
Bir süre sonra Milne'nin yerine atanan Charles Harrington da aldığı
tedbirlerle İstanbul'daki müttefik kuvvetlere hakim olmayı başarmıştır18.
Resmen olmasa da fiili olarak askeri alandaki kumandayı İngilizlere kaptı14

“Franchet d'esperey'in görevden alınmasına dair Millerand'ın bildirisi”, F.O.,
371/5218, E 1901.
15
“İngiliz Savaş Bakanı'nın Bildirisi”, F.O., 371/5218, E 2170.
16

“General Bridge'den İngiliz Savaş Bakanlığı'na 10 Nisan 1920 tarihli mektup”, F.O., 371/5218, E 3037.
17

“General Milne'den İngiliz Savaş Bakanlığı'na 24 Nisan 1920 tarihli mektup”. F.O.,
371/5218, E 5333.
18
“İstanbul Müttefik Kuvvetler Başkumandanlığımdan İngiliz Savaş Bakanlığı'na 22
Eylül 1921 tarihli mektup”, War Office (W.O.), 32/5136.
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ran Fransızlar bundan sonra yüksek komiserleri aracılığıyla siyasi alanda
söz sahibi olmaya çalışmışlardır. İstanbul'un resmen işgali ve Sevr Antlaşmasından sonra kurulması tasarlanan komisyonların hangi devletin
kontrolünde olacağına ilişkin tartışmalar kumanda meselesini arka plana
itmiştir. 19 Haziran 1921 tarihinde İngiliz ve Fransız temsilcileri arasında
yapılan müzakereler neticesinde Fransızlar, Harrington'un İstanbul İşgal
Kuvvetleri Komutanlığını tanıyacaklarını bildirmişlerse de19 Fransız Hükümeti Harrington'un kumandasını resmi olarak kabul etmemiştir20.
Osmanlı Devleti'nin Paris Konferansı’na Davet Edilmesi
Paris'te düzenlenen Konferansa Osmanlı Hükümeti'nin davet edilme
tarzı da İngiliz Fransız ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir.
8 Kasım 1919 tarihinde yaptığı açıklamada İngiliz Başbakanı Lloyd
George hedeflerinin Rum, Arap ve Ermenilerin yaşadığı topraklarda
"Türklerin kötü idaresine" son vermek olduğunu net bir şekilde dile getirmişti. Lloyd George Karadeniz'in ise bütün devletlere açık hale getirileceğini ancak, Almanlarla işbirliği yaparak Karadeniz'in kapılarını İtilaf Devletleri'ne kapatan Osmanlı Devleti'ne bu kapıların emanet edilemeyeceğini
ifade etmişti21. Rum, Arap ve Ermenilerin yaşadığı topraklardan kastedilen
bölge İtilaf Devletleri'nin insafına kalmış görünüyordu.
11 Aralık 1919'da Paris'te bir araya gelen İngiltere Başbakanı Llyod
George ile Fransa Başbakanı Clemenceau başta İstanbul ve Boğazlar meselesi olmak üzere Osmanlı Devleti'nin geleceği konusunda farklı fikirleri
savunmuşlardır. Clemenceau, İstanbul ve Boğazlar meselesinin ayrı ele
alınmasını ve Padişahın İstanbul'da oturmasına izin verilmesini savunmaktaydı. Buna karşılık Llyod George, İstanbul ve Boğazlar meselelerinin birlikte ele alınarak uluslar arası bir otoritenin idaresine verilmesini teklif
etmişti. Bu durumda Padişah İstanbul'dan çıkarılacak22 İstanbul'daki Türk
egemenliği son bulacaktı.

19

“Hardinge'den İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na 19 Haziran 1921 tarihli telgraf”, W.O.,
32/5777.
20
“İngiliz Savaş Bakanlığı'ndan İngiliz Dışişleri Bakanlığrna 31 Aralık 1921 tarihli
mektup”, F.O., 371/6482, E 64.
21
“Milne'den İngiliz Savaş Bakanlığı'na 14 Kasım 1919 tarihli telgraf”, F.O.,
371/4160, 153782.
22
Fahir Armaoğlu, İngiliz Belgelerinde İstanbul'un İşgali, Belleten, C. LXII, 1998, S.
234, s. 469.
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İngiliz görüşünün yavaş yavaş şekillenmeye başlaması Osmanlı Hükümeti'nin Fransızlara yanaşmasına vesile olmuştur. Bu sıralarda Hükümet
Paris Konferansı’na bir heyet göndermek için teşebbüslerde bulunuyordu. İngiliz Başbakanı'nın bu tavrı nedeniyle Hükümet Fransız Yüksek
Komiserine müracaat ederek Paris'e heyet gönderme teklifini iletmişti23.
Ferit Paşa Paris Konferansı’na davet edilmeyi bir başarı kriteri olarak
kabul ediyordu. Konferansa katılabilmek amacıyla doğrudan Paris Konferansı'na müracaat eden Ferit Paşa'ya bir cevap verilmemişti. İngilizlerin
etkili olduğu konferanstan umduğunu bulamayan Ferit Paşa İzmir'in işgali'nden sonra doğrudan Fransız Başbakanı Clemenceau'ya müracaat etmişti24.
Ferit Paşa'nın Fransızlar nezdinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde Paris'te bulunan Müttefikler Konseyi Osmanlı Hükümeti'nin konferansa davet
edilmesini kararlaştırmıştı. İstanbul Fransız Yüksek Komiseri Defrance
meslektaşlarına haber vermeden hükümetinin bir lütfuymuş gibi Osmanlı
Devleti'ni Paris Konferansı'na davet etmişti25. İstanbul'da daha baskın bir
rol oynayan İngilizler Defrance'ın kendilerine haber vermeden Osmanlı
Hükümeti'ni konferansa davet edilmesi karşısında hayrete düşmüşler
Defrance'ı protesto etmişlerdi26. Böylece, Fransız İngiliz ilişkilerinde Osmanlı faktörü yeniden devreye girmişti. Bundan sonra İngilizler Fransızlarla yaşadıkları rekabetin etkisiyle Türkleri hiçe sayan politikalarını gözden
geçirme ihtiyacı hissetmişlerdir.
Polis ve Jandarma Tcşkilatı'na Hakim Olma Mücadelesi
İngilizlerle Fransızlar arasındaki önemli meselelerden biri de Polis ve
Jandarma Teşkilatı'na hakim olma mücadelesidir.
İstanbul'a işgal kuvvetlerinin gelmesinden sonra asayiş bozulmuştu. Bu
durum Türk Hükümeti kadar Müttefik kuvvetlerinin de prestijini sarsmaktaydı. 1918 yılı Kasım ve Aralık aylarında hızla artan asayiş sorunları nedeniyle İngiliz Yüksek Komiser Vekili Webb Osmanlı Hükümeti'ni ikaz etmişti. Oysa sorun Müttefik kuvvetlerinin gelişine paralel olarak devlet oto23
“27 Kasım 1919 Tarihli Yüksek Komiserler Toplantısından”, F.O., 371/4156,
165711.
24
F.O., 371/ 4215, 78496.
25
F.O., 371/4180, 83458, 371/4229, 92736.
26
F.O., 371/ 4229, 87679., Armaoğlu, a.g.m., s. 490-491.
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ritesinin çökmeye başlamasından kaynaklanmaktaydı. Bundan sonra İngiliz
ve Fransız Yüksek Komiserleri Osmanlı Hükümetinin düzeni sağlayamaması halinde şehrin güvenliğine el koyma niyetinde olduklarını açığa vurmuşlardı27. Ancak bu konuda iki ülkenin de birbirlerine güveni kalmamıştı28.
Fransızlar, Polis ve Jandarma teşkilatına hakim olabilmek amacıyla I.
Dünya Savaşı'ndan önce Türk Jandarması ile ilgili çalışmalar yapan Albay
Foulon'u yeniden polis ve jandarma kuvvetlerinin umumi durumunu tahkik
etmek üzere görevlendirmeyi düşünüyorlardı. Sadrazam onayıyla Foulon
Osmanlı Jandarması Umumi Müfettişi olmuştu29. Fransızlar, Jandarma
üzerinde kontrol sağlayarak polis ve diğer devlet kurumlarındaki etkilerini
arttırmayı tasarlıyorlardı. Bunu fark eden İngilizler hemen harekete geçmişlerdir.
İstanbul Fransız Yüksek Komiseri Amet, Türkiye'de kamu güvenliğini
sağlamak üzere ülkesinden polis memuru gönderilmesi için çalışmalar yürütüyordu. İngilizler, Fransızların sadece kendi denetimine verilen Doğu
Trakya'da bunu yapabileceğini İstanbul ve Anadolu için polis getiremeyeceklerini düşünmekteydiler30. Çünkü İngilizler mütarekenin bu hakkı yalnız kendilerine verdiğini iddia ediyorlardı.
Bundan sonra İngilizlerin Polis idaresine el koymak için hazırlık yaptıklarını öğrenen Fransızlar, Jandarma idaresini kendi kontrollerine almak için
sürdürdükleri faaliyetlere hız vermişlerdir. Selanik'te bulunan d'Esperey
İstanbul'un güvenliğine yardım etmek üzere, 1 subay ve 79 jandarma göndermiş 2 subay ve 119 jandarma daha göndermek için hazırlıklar yapmıştır31. İngilizlerin Osmanlı Polis idaresinin kontrolünü ele geçirmesinden
Fransızlar nasıl rahatsız olmuşlarsa, Fransızların Osmanlı jandarmasının
kontrolünü ele geçirmesinden de İngilizler rahatsız olmuşlardır32.
27

“İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği'nden İngiliz Hükümeli'ne 17 Aralık 1918 tarihli telgraf”, F.O. 371/3420, 206799.
28
“İngiliz Hükümeti'nden İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği'ne 21 Aralık 1918 tarihli telgraf”, F.O. 371/3420, 206799.
29
“İngiliz Yüksek Komiserliği'nden İngiliz Hükümeti’ne 13 Aralık 1918 tarihli telgraf”, F.O., 371/3420, 205182.
30
“İngiliz Hükümeti’nden İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği'ne 31 Ocak 1919 tarihli
şifre telgraf”, F.O., 371/4164, 14659.
31
“Savaş Bakanlığı'ndan Dış İşleri Bakanlığıma 3 Şubat 1919 tarihli telgraf”, F.O.,
371/4164, 19185.
32
“İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği'nden İngiliz Hükümeti'ne 25 Şubat 1919 tarihli
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Fransızların bu hamlesiyle eş zamanlı olarak İngiliz askeri yetkilileri
polis idaresine el koymuşlar, iki devlet arasında paylaşıma dayalı bir uzlaşma sağlanmıştır. Aynı uzlaşma el konulan Telsiz ve Telgraf İstasyonları
için de geçerlidir.
Telsiz ve Telgraf İstasyonlarına El Konulması
İtilaf Devletleri Mondros Mütarekesine dayanarak telsiz ve telgraf istasyonlarını işgal etmişlerdi. İngiliz ve Fransız birliklerinin müşterek operasyonu ile işgal edilen istasyonların hangi devletin denetimine verileceği
de bir mesele halini almıştır. Fransızlar telsiz istasyonlarının denetiminin
kendilerine verilmesini talep etmiş fakat İngilizler buna karşı çıkmışlardır.
Bu sadece bir denetim meselesi değildi. İngiliz ve Fransızlar yapacakları
görüşmeler ve gönderecekleri mesajları birbirlerinden gizli tutmak adına
istasyonların denetimlerinde kalmasını istiyorlardı33. Fransızların ısrarı ile
bir orta yol bulunmuş ve yeni program çerçevesinde telsiz istasyonlarını
günün 12 saatinde İngilizlerin kalan 12 saatinde de Fransızların işletmelerine karar verilmiştir34.
Malta Sürgünleri Konusunda Yaşanan İhtilaflar iki devlet arasındaki
ilişkilerin yeniden bozulmasına neden olmuştur.
Malta Sürgünleri Konusunda Yaşanan İhtilaflar
Savaşın ardından işgal kuvvetlerinin telkin ve talepleri doğrultusunda
çok sayıda vatansever şahıs tutuklanmıştı. Tutuklanan şahısların bir kısmının firar etmesi, bir kısmının da tahliye edilmesi üzerine Webb tutukluların
bulunduğu Bekirağa Bölüğü'ne bir Fransız ve bir İngiliz Nöbetçi birliği
yerleştirmişti35. Kendisine istediği takdirde tutukluları Malta'ya gönderebileceğine dair bir talimat verilmiş olan Calthorpe, Bekirağa bölüğünden 63
tutukluyu alarak bunların 12'sini Mondros'a, 51 'ini Malta adasına göndermişti36. Bu sevkıyattan Calthorpe sadece Osmanlı Hükümeti'ni değil müttefiklerini dahi haberdar etmemişti37.
telgraf”, F.O., 371/4164, 25902.

“İngiliz Savaş Bakanlığı'ndan İstanbul İngiliz Başkumandanlığı:na 10 Ocak
1919 tarihli telgraf”, F.O. 371/4164, 7167.
33

34

“İstanbul İngiliz Başkumandanlığından İngiliz Savaş Bakanlığı’na 22 Mart 1919 tarihli telgraf”, F.O. 371/4165, 4958.
35
F.O. 371/4173, 76582.
36
“29 Mayıs telgraf tutuklu listesi”, F.O. 371/4173, 81368, F.O. 371/4174, 88761,
102588.
37

“İngiliz Hükümeti’nden İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği’ne 5 Haziran
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Calthorpe'un başına buyruk bu hareketi 29 Mayıs 1919 tarihinde düzenlenen Yüksek Komiserler toplantısında Fransız Yüksek Komiseri
Defrance ve İtalyan Yüksek Komiseri Sforza'nın tepkisine neden olmuştur.
Hangi yetki ile bu tutukluların Malta'ya sürüldüğünü soran Fransız Yüksek
Komiseri Defrance'a cevap olarak Calthorpe, bu kararı müttefik hükümetlerinin verdiğini iddia etmiştir. Defrance'ın buna itiraz ederek kendisine
bununla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadığını ifade etmesi üzerine söz alan
İngiliz siyasi temsilcisi Hohler ise Yüksek Komiseri’nden farklı olarak bu
tutukluların kaçışlarını önlemek maksadıyla böyle bir tedbir aldıklarını ileri
sürmüştür. Bu açıklama da Defrance'in öfkesini dindirmemişti. Bundan
sonra tutukluları kimin yargılayacağını, tutukluların gıyabında mahkemelerinin nasıl yapılacağını sorgulayan Defrance her şeyden önce bu karar hakkında kendilerine önceden bilgi verilmesi gerektiğini sert bir şekilde dile
getirmiştir. İtalyan Yüksek Komiseri Sforza da Defrance'ı desteklemiş, bu
tür "siyasi meselelerde" Yüksek Komiserlerin ortak kararına müracaat
edilmesi hiç değilse danışılması gerektiğinin altını çizmiştir38. Calthorpe'un
bu keyfi uygulaması İngiliz Fransız ilişkilerinde yaşanan güvensizliği daha
da arttırmıştır.
İstanbul'un Resmen İşgali
16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un resmen işgali ve sonrasındaki gelişmeler İngiliz Fransız ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştır.
İstanbul'un resmen işgali gündeme geldiğinde Franchet d'Esperey işgalle ile ilgili tüm operasyonu kendi kontrolüne almaya çalışmıştı. İngiliz
Yüksek Komiseri Robeck ve Karadeniz Müttefik Orduları Başkumandanı
Milne'in kumandayı ona kaptırmaya değil onu operasyona bulaştırmaya
dahi niyetleri yoktu. Franchet d'Esperey işgal sonrasında ilk olarak el konulacak Osmanlı Harbiye, Bahriye ve Posta idarelerinin her birine bir İtalyan, bir Fransız ve bir İngiliz subayının atanarak denetlenmesini önermişti.
İngiliz yetkililer ise bunun zaman kaybına ve yeterli sonucun alınamamasına neden olacağı görüşündeydiler. Onlar Mütarekeye göre Fransızların
değil İngilizlerin Mütarekenin askeri şartlarını denetlemekle yetkili olduklarında ısrar ediyorlardı. Bu nedenle İngilizler işgal için İtalyan ve Fransız1919 tarihli telgraf”, F.O.371/4155, 79394.

38
“29 Mayıs 1919 tarihli Yüksek Komiserler toplantısından”, F.O. 371/4155, 88771,
F.O., 371/4173, 81880,84188, 102558.
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lardan yardım dahi istememekte, operasyonu tamamen İngiliz kuvvetleri
ile yapmayı düşünmekteydiler39. Ancak ingilizler son anda karar değiştirmiş böylesine geniş çaplı bir operasyonu müttefiklerinden ayrı yapmamaya
karar vermişlerdi.
Fransız Yüksek Komiseri Defrance işgale olumlu bakmakla birlikte
Fransız Hükümeti İstanbul'un işgal edilmesi halinde Türkiye çapında bir
tepki ortaya çıkabileceğini ve Türklerin Hıristiyanları katledeceklerini ileri
sürerek olumsuz görüş bildirmişti. İtalyanlar ise Osmanlı Devleti ile yapılacak antlaşma şartlarının hafifletilmesini teklif ederek İstanbul'un işgaline
alenen muhalefet etmişlerdi40. Bu noktada Fransızlar iki seçenekle karşı
karşıya kalmışlardı. Ya bütün riskleri göze alarak İstanbul'un işgaline katılacaklardı. Ya da İtalyanlarla birlikte hareket ederek işgale karşı çıkacaklardı. Bu da İngilizlerle zayıflayan bağların tamamen kopması demekti.
İngilizlerin oldukça etkili olduğu Müttefikler Konseyi 5 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un işgal edilmesine karar vermişti41. Bu karar Müttefik Yüksek Komiserlerine bildirilmesine rağmen İtalyan ve Fransız Yüksek Komiserleri onay vermediğinden işgal gerçekleştirilememekteydi42. Sabrı taşan
İngiliz Hükümeti 13 Mart 1920'de Yüksek Komiserine bir telgraf göndererek İngilizlerin sorumluluğunda işgale başlanmasını istemişti43. Bu karar
Fransız Hükümeti'ne de aynen bildirilmişti. Müttefikleri destek vermese de
İngilizlerin İstanbul'un resmen işgali konusunda son derece kararlı olduğunu anlayan Fransız Hükümeti Yüksek Komiserine İngiliz meslektaşı ile
birlikte hareket etme talimatı vermiştir. Bu talimatın ardından 16 Mart
1920'de İstanbul resmen işgal edilmişti44. İşgalden sonra kurulması düşünülen komisyonlar da müttefikler arasında tartışma konusu olmuştur.

39

“Milne'den Savaş Bakanlığı'na 17 Mart 1920 tarihli telgraf”, F.O., 371/5218, E

1901.

40

“Amiral J. De Robeck'ten Earl Curzon'a 5 Mart 1920 tarihli telgraf”,
Correspodence Respecting Eastern Affairs, Part IV., F.O., 406/43, no.96.
41
“Earl Curzon'dan Amiral J. De Robeck'e 6 Mart 1920 tarihli telgraf”,
Correspodence Respecting Eastern Affairs, Part IV., F.O., 406/43, no.95.
42
“Amiral J. De Robeck'ten Earl Curzon'a 7 Mart 1920 tarihli telgraf”,
Correspodence Respecting Eastern Affairs, Part IV., F.O., 406/43, no.99.
43
“Earl Curzon'dan Amiral J. De Robeck'e 13 Mart 1920 tarihli telgraf”,
Correspodence Respecting Eastern Affairs, Part IV., F.O., 406/43. no. 120.
44
“Amiral J. De Robeck'ten Earl Curzon’a 16 Mart 1920 tarihli telgraf”,
Correspodence Respecting Eastern Affairs, Part IV., F.O., 406/43, no. 124.

Further
Further
Further
Further
Further

532

ABDURRAHMAN BOZKURT

İstanbul'un resmen işgalinden önce Osmanlı Devleti'ni kontrol altında
tutabilmek amacıyla çeşitli komisyonlar kurulması gündeme gelmişti. Kurulması tasarlanan en önemli komisyonlar askeri ve mali komisyonlar ile
Boğazlar Komisyonu idi. İngilizler bu komisyonların kurulabilmesi için
öncelikle Harrington'un başkumandanlığının tanınmasını şart koşmaktaydılar. Zira İngilizler askeri komisyon, Fransızlar mali komisyon başkanlığına
razı olmuşlardı. 1921 yılına gelindiğinde komisyonların kurulması için
hazırlıklar ve hatta atamalar yapıldığı halde Fransızlar, Harrington'un kumandasını kabul etmediklerinden bu komisyonlar kurulamamıştı45. Ancak
Fransız Hükümeti’nin Harrington'un fiili kumandasına razı olmasından
sonra bu komisyonlar kurulabilmiştir46. İngiliz ve Fransızlar arasındaki
anlaşmazlıklar ve Milli Mücadelenin başarıyla sonuçlanması iki devletin de
bu komisyonlardan beklediklerini alamamalarına neden olmuştur.
Sonuç
I. Dünya Savaşı sonrasında galibiyetin getirdiği nimetlerden daha fazla
yararlanma hırsı İngiliz Fransız ilişkilerinde derin yaralar açmıştır. İngilizler büyük ortak olmanın verdiği avantajları sonuna kadar kullanarak en
büyük payı almak istemekteydiler. Fransızlar ise savaş sırasında kurulan
ortaklığın İngiliz ve Fransızlara eşit pay sağladığını düşünmekteydiler. Bu
düşünceler iki devletin politikalarına hakim olduğundan işgal yıllarında
İngiliz Fransız ilişkilerinde gerginlik yaşanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.

45
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371/6482, E 1778.
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