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İLK ADIMI: SAMSUN 1919
7 Mayıs 2010
Açılış Konuşmaları

Tüm katılımcılar sempozyumu
Türkiye Barolar Birliği Başkan ı
merhum Avukat Özdemir Özok'un

anısına ithaf etmişlerdir.

Sunucu: Sayı n Vali Yardımcı m, Sayı n Cumhuriyet Ba şsavcı m, Sayın Adalet Komisyonu Ba şkanım, Say ı n Bölge İ dare Mahkemesi Ba ş kan Vekilim, Sayın Rektör Vekilim, Türkiye Barolar Birliği Yönetim, Disiplin, Denetleme kurullar ı üyelerimiz, baro ba şkanlarım ız, değerli konuklar; Türkiye Barolar
Birliği'nin, Atatürk'ü Çağda ş Yorumlama ve Anma Program ı
çerçevesinde Samsun Barosu ile birlikte düzenlemi ş oldukları "Ulusal Bagımsızlık Savaşı 'n ı n ilk Adımı Samsun 1919" konulu
sempozyumumuza ho ş geldiniz.
Teknik bir arıza nedeniyle küçük bir gecikme oldu, hepinizden bu gecikme için özür diliyoruz.
Sempozyum program ı bize ulaştığı nda büyük bir heyecan
ve mutluluk ya şam ıştı k, çünkü uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardı ndan çok değerli Türkiye Barolar Birliği Ba şkan ımız Sayın Avukat Özdemir Özok aram ı za katı lacak ve sempozyumumuzun aç ıl ış konuş ması nı yapacakt ı . Üstelik 19 Mayı sta Türkiye Barolar Birli ği ad ı na Samsun'da bir etkinlik düzenlemek en
büyük hayallerinden birisiydi ve bunu s ık s ı k da dile getirdi ğini biliyorduk. Ancak geçen hafta ald ığı m ı z acı haberle derin bir
kedere bo ğulduk. Yeri doldurulamaz bu özel insan ı kaybetmi ştik. Ne yazı k ki, bu büyük hayali gerçekle ştiğinde bugün aram ı zda olamad ı . Ata'm ızı n, tüm hukuk şehitlerimizin, Türkiye
Barolar Birliği Ba ş kan ım ız Sayı n Özdemir Özok'un an ısı na hepinizi bir dakikal ı k saygı duruş una, ard ı ndan da İstiklal Marşı'na
davet ediyoruz.

Çok te şekkürler. Sempozyumumuzun aç ı l ış konuşmasın ı
yapmak üzere Türkiye Barolar Birli ği Başkan Yard ımc ı sı Sayı n
Av. Berra Besler'i kürsüye davet ediyoruz.

BERRA
BESLER' İ N
KONU ŞMASI

Av. Berra BESLER (TBB Ba şkan Yard ı mcı sı): Sayı n Vali Yard ı mcı m, Sayı n Ba şsavcı m, Çok De ğerli Akademisyenler, Çok
Değerli Baro Ba ş kanları m, De ğerli Meslekta ş ları m, Sayg ı değer
Konuklar, bu anlaml ı ve güzel etkinli ği gerçekle ştiren Samsun
Barosu'nun de ğerli Baş kan ı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Samsunlu meslekta şlarım...
Müdafaa-i hukuk ruhu ve Kuvay ı Milltye ate ş iyle kurtarılan bu benzersiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu şuyla sonuçlanan kutsal şahlan ışı n en güçlü meşalelerinin yand ığı tarihimizde emsalsiz bir yeri olan Samsun'da tekrar sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok gurur ve mutluluk duyuyorum. Az önce
çok değerli meslekta şı m ı n da bahsetti ğ i gibi bizleri derinden
yaralayarak kı sa bir süre önce aram ı zdan ayrı lan Türkiye Barolar Birliği'nin çok de ğerli yiğit başkan ı Say ı n Özdemir Özok'u
saygı , sevgi ve minnetle anarak sizlere Türkiye Barolar Birli ği
ad ı na saygı ları m ı sunuyorum.
De ğerli konuklar, bizlere manevi miras olarak ak ı l ve bilimi
b ı rakan devletimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bilgi ça ğı olarak adland ırı lan XXI. yüzy ı lda onun
ilkelerine ve miras ı na sad ı k kalarak anmay ı ve anlamay ı yerine
getirilmesi gereken önemli bir görev olarak görmekteyiz. Yüce
Atatürk'ü anlayabilmenin tören ve seremoni ortamlar ı nda değil, gerçekçi, adil, cesur ve bilimsel bir dü ş ünce ortam ı nda gerçekle ş ebilece ğine inan ıyoruz, i şte bu anlayışla Türkiye Barolar
Birliği olarak, XXI. yüzy ı lda Atatürk'ü Dü ş ünmek ba şl ığı altı nda
Atatürk'ü Ça ğda ş Yorumlama ve Anma Program ı çerçevesinde

düzenlediğimiz, dört y ı l boyunca sürecek etkinlikleri 9 - 14 Kas ı m 2009 tarihinde Ankara'da ba şlattı k.
Değerli konuklar, az önce size sözünü etti ğim program ı n
ikinci etkinliği 8 Ocak 2010 tarihinde Çanakkale'de Çanakkale
Barosu ve Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaş ları Ara ştı rma Merkezi ile birlikte düzenledi ğimiz hepimiz
için heyecan, co ş ku, gurur verici oldu ğuna içtenlikle inand ığı m
etkinlikti. Ulusal Ba ğı ms ı zl ı k Sava şı 'n ı n ilk ad ı m ı n ı n 91. yı ldönümünde bugün üçüncü etkinli ğimizi burada hep birlikte ayn ı heyecan, gurur ve onurla payla ş arak gerçekle ştirece ğiz.

RERRA
BESLERIN
KONU ŞMASI

De ğerli konuklar, sava ştan yeni ç ı km ış darmada ğı n bir imparatorlu ğun subay ıd ı r Mustafa Kemal. Bir devletin yok edilmesini hedefleyen Mondros Antla ş mas ı imzalanm ış, işgaller
ba ş lam ış, galip devletlerin donanmalar ı jstanbul kı yı ları na demir atm ışt ı r. Türk askerleri ise anla ş ma hükümleri do ğrultusunda terhis edilmekte, ordu silahs ı zlanmaktad ı r. Yı llar süren
sava ş larda en yakı nları n ı yitirmi ş Anadolu halk ı , bir yandan i şgal güçlerine, öte yandan çete bask ı nları na ve iç isyanlara karşı
savunmas ı z kalm ıştı r. Kaybedilen topraklardan canları n ı kurtarabilen ler Anadolu'ya göç etmektedir. Uzun süren sava ş s ı rası nda cepheden cepheye ko ş an asker yorgun, halk aç, peri ş an
ve yı lgı nd ır. Her şeye ra ğmen umutları n ı yitirmeyen vatansey erler kendi bölgelerinde küçük gruplar halinde örgütlenmeye ba şlam ışlard ı r, ama birbirinden kopuk bu yerel örgütleri birleştirecek bir güç yoktur. Bu s ı rada Şiş li'deki evinde yakı n arkadaşlarıyla birlikte vatan ı kurtarman ı n çarelerini arayan Mustafa Kemal, halk direni ş ini örgütlemek üzere Anadolu'ya geçmeye karar vermi ştir. Ama nas ı l?
0 Mustafa Kemal ki, ne kadar ate ş li ve idealistse o kadar
da mant ı kl ı, planl ı ve gerçekçidir. Yak ı n arkada ş ları na, "Hiçbir
sıfat ve yetki sahibi olmaksızın Anadolu'ya geçmek ve orada milleti uyandırarak kurtulma çarelerini aramak için en uygun yer ve
beni oraya götürecek en kolay yol hangisidir?" diye sorma ktad ı r. i şte böyle bir ortamda Mustafa Kemal'in Anadolu'ya girdiği şehirdir Samsun. Benzeri görülmemi ş bir direni ş in kap ısı, mucizeye çı kan yolun ba ş langı cı d ı r. Onun direniş çetelerini tespit etmek ve bast ı rmak üzere ordu müfettişi olarak ta-

un

yin edildiği Samsun'a ulaştı ktan üç gün sonra yazd ığı rapor, taBESLER İ N
limatları hiçe saydığını n ve sayaca ğının açı k kan ıtıdır. İstanbul
KONUŞMASI Hükümeti ve i şgal kuvvetlerini çileden ç ıkarabilecek ifadeler
kullanmakta, Yunanlar ın İzmir'i işgale haklarının bulunmad ığını, halkın miilri egemenliğ ini gerçekleştirmeye çal ışacağını söylemektedir. Esasen bunun sonuçlar ını ve büyük direniş i hiçbir
sıfat ve yetki sahibi olmaks ızı n örgütlemek zorunda oldu ğunu
çok iyi bilmektedir.
BERRA

Değerli konuklar, 25 Mayı sta daha güvenli bir bölge olan
Havza'ya çekilen Mustafa Kemal, Samsun'a hareketinden bir
gün önce İ zmir'in i şgalinin halkta uyandı rdığı isyan duygusunu
hissetmiş ve 28 Mayı sta bütün askerCi ve sivil makamlara gönderilen bildirilerde, i ş gali protesto etmek için her yerde mitingler yapılmas ını talep etmi ştir ve bu ça ğrıya en güzel cevab ı almış, ülkenin dört bir yan ında ı oo'e yakın miting yap ılm ış ve yok
edilmeye çal ışan bir ulus yaş amak için ölmeye yemin etmi ştir.
Görevden al ınmadan önce ordu müfetti şliğinin sa ğlad ığı
imkan ve yetkileri kullanmakta acele eden Mustafa Kemal, 12
Haziranda geçti ği Amasya'da haz ırladığı bir bağımsı zlık bildirisi anlam ını taşı yan genelgeyi Anadolu'daki bütün makamlara
şifreyle bildirmi ş, "Milletin bağımsızlığını yine milletin kesin kararı ve direnişi kurtaracakt ır." demi ştir. 8 Temmuz 1919 günü
kaçın ı lmaz emir gelmi ş, görevden al ı ndığını bildiren ve derhal
İ stanbul'a dönmesini isteyen İstanbul Hükümeti'ne de istifayla cevap vermiştir.
Değerli konuklar, Samsun'dan aç ı lan kapı dan Anadolu'ya
giren Mustafa Kemal ve arkada şları nın etrafı nda kilitlenen
halk direniş inin her ilimizde, her kasabam ızda, her köyümüzde
romanlara s ığamayacak öyküleri vard ır. Bu yüzden Samsun ve
19 Mayıs, Cumhuriyet'in ilk yılları nda bir simge olarak görülmemiştir. Bunu en yak ın arkada şlarına hatırlatan da 1927 yılındaki Büyük Nutuk'una "1919 yı l ı Mayısın ın 19. günü Samsun'a ç ıktım." diye ba şlayan Mustafa Kemal'dir.
Saygıdeğ er konuklar, Mustafa Kemal Atatürk, gerçekten
yüzyı lların nadir olarak yeti ştirdiği bir dahiydi. Onun değ erini
her gün hâlâ ba ğnazlı ktan ve karanl ı ktan ç ıkmam ış toplumla-

rı, toplulukları gördükçe çok daha iyi anl ıyoruz. Bu topraklarda
yaşamış, ya şayan ve ya şayacak olan herkesin ona minnet borcu olduğunu biliyor ve bunun unutulmamas ını diliyoruz. Onun
açtığı aydınlık yolda yürüyebilenlere ve onu anlayabilenlere ne
mutlu. Ulu önderimiz ve silah arkada şlarının dünyada benzeri olmayan fedakrl ıkları ve Türk halkının yaşlısı, genci, kadını,
erkeği, çocuğuyla gösterdikleri kahramanl ıklarla gerçekle ştirilen kurtulu ş ve ilan edilen Cumhuriyetimizin paha biçilmeyecek bir nimet oldu ğunu herkesin bilmesi gerekmektedir. Büyük Atatürk'ün kurdu ğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sonsuza kadar barış içinde yaşamasını istemesi, onun ve Cumhuriyet'in iln ında emekleri geçenlerin ödenemeyecek haklarıdır. Cumhuriyetimizi, kurumlar ı, kavramları, kuruluş felsefesini yaşatmak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmak da Türk
insanının önde gelen görevidir. Türkiye Barolar Birli ği olarak
sonsuzluğa uğurlayışımızın 71. yılında bağı msızlık savaşımızın
önderi, laik, demokratik, ça ğdaş Cumhuriyetimizin kurucusu,
eşsiz devlet adam ı Mustafa Kemal Atatürk'ün an ısını minnet,
şükran ve saygıyla selaml ıyoruz.

BERRA
BESLERIN
KONU ŞMASI

Büyük Atatürk,
Akl ın ve ilmin rehberliğinde en büyük eseriniz Cumhuriyeti yüceltmek, en büyük hedefiniz ça ğdaş uygarlığı yakalamak,
ilke ve devrimlerinizi ödünsüz gerçekleştirmek için sarsılmaz
bir inançla çal ışacağımızı ve bu hedefler yolunda bizi geriye götürmeyi amaçlayan her türlü giri şimi göğüsleyeceğimizi bütün
dünyaya bir defa daha tekrar ediyoruz. Sayg ılarımla.
Sunucu: Berra Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İ kinci konuşmayı yapmak üzere Samsun Barosu Ba şkanı Sayın Av. Necat An ıl'ı kürsüye davet ediyoruz.

-

I-i--

NECAT
AN İ L'IN
KONU ŞMASI

(Samsun Barosu Ba şkan ı ): Say ı n Vali Yard ı mcı m, Say ı n Ba ş savc ı m, Say ı n Adalet Komisyonu Ba ş kan ı m,
Say ı n Bölge idaresi Mahkemesi Ba şkan Vekilim, Say ı n Rektör
Yard ı mc ı m ve mensubu olmakla gurur duydu ğ um Türkiye Barolar Birli ği'nin Ba şkan ve üyeleri ve bu etkinli ğimize kat ı lmak
için zaman ay ı np yan ı m ı za gelen, bize kuvvet veren çok de ğerli baro ba ş kanları ve sevgili e şleri...
Av. Necat ANIL

Bu kürsüde bugün Türkiye Barolar Birli ği Ba şkan ı , dürüst,
yilmaz, sözünü esirgemeyen, hukukun üstünlü ğ üne, e ş it olarak uygulanmas ı na, kesinsiz demokrasiye inanan ve bunu yaş ayan büyük insan, büyük hukukçu, cumhuriyet evlad ı, çok değerli Av. Özdemir Özok'un olmas ı n ı isterdik. 0, Samsun'da bu
etkinliğin olmas ı nda son derece istekliydi. Samsun'un seçilmesinde bizzat kendisinin önerisi ve ı srarı vard ı . Vefat ı ndan 15
gün kadar önce kendisiyle görü ştüğümde, buradaki toplant ıyı ,
burada yapaca ğı konu ş mayı çok önemsiyordu. Biz onun yolundayı z. Unutmayaca ğı z. 0 her zaman içimizde.
Değerli misafirlerim, de ğerli bas ı n mensupları ... Türkiye
Barolar Birliği Ba ş kan Vekili Say ı n Av. Berra Besler Han ı m, çok
anlaml ı , çok güzel prensipler ihtiva eden konu şmas ı n ı yaptılar. Ben, sizlere Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Ba ğıms ı zl ı k Savaşı 'nda ilk ad ı m ı attığı Samsun'da Türkiye Barolar Birli ği ve Samsun Barosu'nun
Atatürk'ü Çagdaş Yorumlama ve Anma Program ı içerisinde birlikte haz ırlad ığı "Ulusal Bagıms ızlık Savaşı'nı n ilk Adımı Samsun
1919" konulu sempozyuma hoş geldiniz diyor ve te şekkür ediyorum. Hepinize sayg ı lar sunuyorum:

Özdemir ÖZOK
1945-2010
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Sunucu: Sayı n Baro Ba ş kan ı m ı za çok teşekkür ediyoruz.
Sayı n Av. Özdemir Özok'un an ı sı na kı sa bir slayt gösterimiz var. Kendisini sevgiyle an ıyoruz.

Slayt gösterimi yap ıldı

Yeri doldurulamaz çok özel insan Av. Özdemir Özok'u,
avukatl ı k mesleğinin onuru, hukukun üstünlü ğü ve ça ğda ş demokrasiye katkı ları ndan dolay ı asla unutmayaca ğız.
"Ulusal Bagımsızlık Savaşın ın tık Adım ı Samsun 1919" konulu sempozyumumuzun birinci oturumunu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Say ı n Av. Ahmet Gürel yönetecektir,
kendisini sahneye davet ediyoruz.

Av. Ahmet GÜREL (TBB Yönetim Kurulu Üyesi): Say ı n Vali
Yard ı mcı m, Türkiye Barolar Birli ği Ba şkan Vekilim, Cumhuriyet
KONU ŞMASI Ba ş savcı m, Adalet Komisyonu Ba ş kan ı m, Bölge idaresi Ba şkan
Vekilim, Rektör Vekilim, De ğ erli Yönetim Kurulu üyeleri, baro
ba ş kanları m, değ erli konuklar, de ğerli meslekta ş larım...
AHMET

GUREL'IN

Atatürk'ü Ça ğdaş Yorumlama ve Anma Program ı 'n ı n üçüncü etkinliği olan "Ulusal Bağımsızlı k Savaşın ın İlk Adımı: Samsun
1919" konulu sempozyumu, Türkiye Barolar Birli ği ve Samsun
Barosu birlikte gerçekle ş tiriyor. Bir hukuk kurumunun tarihle
ilgili böyle bir sempozyum yapmas ı n ı n nedeni nedir diye akla
soru gelebilir. Bildiğ iniz üzere tarih, geçmi şteki olayları yer ve
zaman itibariyle sebep-sonuç ili ş kileri içinde irdeleyen bir bilim dal ı . Bu yönüyle tarih, geçmi ş le gelecek aras ı nda bir köprü.
Türkiye'nin içinde bulundu ğu ko ş ullarda geçen hafta ebediyete intikal eden Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı m ı z, değerli insan
merhum Özdemir Özok'un öngörüsüyle düzenledi ğimiz bu etkinliklerin üçüncüsü, belki gelece ğe ışı k tutacakt ır, geleceğimizi ayd ı nlatacakt ır.
Ben, sözü çok fazla uzatmadan, bu oturumda söz alacak
olan konu şmac ı ları mı zı sizlere tan ıtmak istiyorum.
Birinci konu ş mac ı m ı z Bünyamin Kocao ğlu, 1974 y ı l ı nda Bafra'da do ğdu. Kendisi hem şerimiz. İ lk, orta öğrenimini
Bafra'da tamamlad ı ktan sonra 1995'te Ondokuz May ı s Üniversitesi E ğitim Fakültesi Tarih Ö ğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Ayn ı yı l Eğ itim Fakültesinde ara ştı rma görevlisi olarak göreve ba ş lad ı . 1998'de yüksek lisans ın ı , 2003'te de doktoras ı n ı tamamlad ı . 2009'da Türkiye Cumhuriyeti tarihi alan ı n-
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Doç. Dr. Bünyamin KOCAO Ğ LU (Sakarya Üniversitesi E ğitim Fakültesi Atatürk ilkeleri ve ink ı lap Tarihi Ara ştı rma ve Uygulama Merkezi Müdürü ):1 Teş ekkür ediyorum Sayın Ba ş kan.
imparatorluktan milIî devlete geçi ş sürecinde son perdeyi Mütareke Dönemi te ş kil etmi ştir. Pek çok s ı kı ntı l ı ve sancılı olaylara sahne olan mütareke dönemi, h ı zla çöken imparatorlu ğun yerine Anadolu'da i şgal güçlerine karşı verilen büyük mücadele neticesinde millet iradesine dayal ı yeni bir siyasal sistemin temellerinin at ı ld ığı ve yepyeni bir milletin doğduğu, yakı n tarihin belki de en h ı zl ı , en hareketli zaman dilimini olu şturdu. Söz konusu dönemin adland ı rı lmas ı, 1. Dünya Sava şı 'n ı n sonunda Osmanl ı Devleti ile itilaf devletleri arası nda 30 Ekim 1918'de Limni Adas ı 'nda imzalanan ve Osmanl ı İ mparatorlu ğ u'nun tam teslirniyeti ve ma ğlubiyeti anlam ına gelen Mondros Mütarekesi ile olmu ştur. 1. Dünya Sava şı 'n ı n
son y ı l ı olan 1918'in imparatorluk ve Türk tarihi aç ı sı ndan en
önemli geli ş mesi olan Mondros Mütarekesi, ba şta siyasi olmak
üzere, her aç ı dan yeni bir Türkiye'nin kap ı ları n ı aralad ı . Dört y ı l
süren ve büyük felaketlere, can kayı pları na neden olan 1. Dünya Sava şı'na son vermek ümidiyle imza edilen Mondros Mütarekesi, 4 yı l boyunca bu defa Anadolu'da çok daha s ı kı nt ı l ı
günlerin ya ş anmas ı na neden oldu. Mütareke'nin imzalanması n ı n hemen ard ı ndan imparatorlu ğun kalbi İ stanbul 1. Dünya Sava şı 'n ı n galibi itilaf devletlerinin siyasi ihtiraslar ı n ı n esiri
olurken, Anadolu ise, ayn ı devletlerin yakla şı k bir ası rdan fazla bir süredir, tarihin en büyük imparatorlu ğu olan Osmanl ı
Devleti'nin aleyhinde yürüttükleri payla şma ve parçalama politikaları n ın hayata geçirildiği toprak parças ı olmu ştur. Bura-

da daha çok söz konusu dönemin ve ya şanan olayları n nedeni
olan Mondros Mütarekesi ve bu Mütareke'nin hangi ş artlar altı nda imzaland ığı ve nas ı l tatbik edildiği hususları üzerinde bilgiler vermeye çal ışaca ğı m.
Sava şı n son y ı l ı 1918, Osmanl ı Devleti için içte ve d ışta önemli geli ş melere neden oldu. 3 Temmuz 1918'de Sultan V. Mehmed'in ölmesi ve yerine 4 Temmuz'da VI. Mehmet
Vahideddin'in tahta ç ı kmas ı sava şı n sonu yakla şı rken iç siyaset
dengeleri aç ısı ndan son derece önemli bir de ğiş im oldu. Saltanat ı n ı n hemen tamam ı n ı Ittihat ve Terakki yönetimi tarafı ndan
kenara itilmi ş ve pasif ize edilmi ş bir ş ekilde geçirmiş olan M.
Re şad'ın yerine geçen Vahideddin, siyaseten halefine benzemiyordu. Daha ş ehzadeliği döneminden beri Ittihat ve Terakki
siyasetine uzak duran ve ho şnutsuz bakan Vahideddin, icraatlarıyla da bunu ortaya koyacakt ı . Hatta Ocak 1913'den beri iktidarda bulunan ve Türkiye'yi sava şa sokan Ittihat ve Terakki politikaları ndan rahats ızl ı k duyan bir kı sı m çevrelerce yeni padişah ı n saltanat ı memnuniyetle kar şı lanm ıştı . Nitekim bu s ı ralarda Karlsbad'da bulunan Mustafa Kemal Pa şa dahi, 19 Temmuz
1918'de Lütfi Simavi Bey'e, ordu komutan ı s ıfatıyla gönderdiği bir mektubunda, yeni padi ş ah ı n Osmanl ı taht ı na çı kmas ı ndan duydu ğu memnuniyeti, "Rahmetli Sultan Reşat Hazretlerinin ölümünden üzgünlük duymakla birlikte vatan ın, milletin,

ordunun ehilsiz ellerde oyuncak olmaktan kurtarılacağı kanaati
bu üzüntüyü oldukça haflfietmektedir." cümleleriyle ifade ediyordu.
Gerçekten de Vahideddin'in Osmanl ı taht ı na çı kmas ı Türk
iç siyaset dengeleri, özellikle 1913'den beri Osmanl ı siyasetinin
tek gücü Ittihat ve Terakki yönetimi açıs ı ndan yeni bir dönemi
ba ş latacaktı r. Özellikle Türkiye'nin sava ş a girişi ve sava ş y ı lları ndaki siyasi ve sosyo-ekonomik uygulamaları ve cephelerindeki olumsuzluklar nedeniyle bir süredir yorgun ve y ı pranm ış
bir iktidar görüntüsü veren Ittihat ve Terakki yönetimi, şimdi
kendisini fazla dikkate almayan bir padi şahla ve sava şı n gittikçe ağı rla ş an ş artları ile mücadele etmek durumunda kalacakt ı .
Nitekim Vahideddin tahta ç ı kt ı ktan hemen sonra siyasetin iplerini yeniden ele almaya yönelik icraatlara koyulacak, bu çer-
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çevede Enver Pa ş a'n ı n Ba şkumandan Vekili unvan ı nı "Erkan-ı
Harbiye Riyaseti"ne dönü ş türüp, ordu ve donanmaya gönderdiği bir hattı -hümyün ile emir ve komutay ı ele ald ığı nı bildirecektir. Bununla birlikte yeni padi şah sava ş gerekçesiyle ittihat ve Terakki Hükümeti'nin devam ı na da müsaade ederek ittihatçı lara karşı temkinli davranmay ı da becerebilmi ştir. Ancak
ilk fı rsatta Vahideddin İttihatçı lar ile ilgili gerçek niyetini ortaya koymaktan çekinmeyecek, bu f ırsatı da padiş aha mütareke
sunacaktı r. Ş u halde iç siyaset dengelerinin yeni padi şah lehinde değiş mesi imparatorluğ un mütareke masas ı na oturmas ı lüzumu ortaya ç ı kı nca ancak gerçekle şecek, o ana kadar padi şah
ve hükümet temkinli bir siyasetle, adeta bir ipte iki cambaz misali birbirlerini dengelemek mecburiyetinde kalacakt ı r. Bu aç ıdan bakı ld ığı nda Mondros Mütarekesi'nin en önemli yönlerinden biri de böyle bir siyasi tablonun ortaya ç ı kmas ı na zemin
haz ı rlamas ı d ı r. İ ttihat ve Terakki yönetimi aç ı sı ndan hiçte ho ş
olmayan bu taht de ği ş ikli ğini Ağ ustos 1918'den itibaren safinda yer ald ığı müttefik devletlerin cephelerde ald ığı ağı r yenilgiler izledi. 8 Ağ ustos 1918'de İ ngiliz ve Frans ız kuvvetlerinin
Alman cephesini yarmaları ve Alman orduları n ı ağı r bir ma ğlubiyete uğratmaları Osmanl ı 'n ı n da dahil oldu ğ u dört devlet ittifakı için felaketin ba ş langı cı oldu. Söz konusu a ğı r Alman yenilgisi, Almanya ile Avusturya-Macaristan ittifak ı nı n bozulması n ı n ve her iki devletin de Wilson prensipleri çerçevesinde barış te ş ebbüslerinde bulunmalar ın ı n yolunu açt ı . Bu gelişmelerden hemen sonra 15 Eylülde Makedonya Cephesi'nde a ğı rl ı k merkezi Dopropolje olmak üzere ba şlayan Frans ı z taarruzu
neticesinde Bulgar Cephesi de yar ı lm ış oldu. Bu şartlar altı nda harbe devam etmenin mümkün olmayaca ğına hükmeden
Bulgar yönetimi bu panik havas ı içinde mütareke talep etmek
suretiyle 1. Dünya Sava şı'n ı n sonunu getiren mütarekeler sürecini de ba ş latm ış oldu. Nitekim 28 Eylül 1918'de Bulgar Maliye Nazırı Lioptcehcff ile General Leokoff ve mü ş avir s ıfatı yla Sefir Radeff'ten müteş ekkil bir Bulgar heyeti, Frans ı z General Franchet d'Esperey ile mütareke ş artların ı görü ş mek üzere Selanik'e gitti. Yap ılan müzakereler neticesinde, S ırp ve Yunan toprakları n ı n boşaltılmas ı , Bulgar ordusunun terhis edilmesi, Sofya hariç uygun görülen stratejik noktalar ı n itilaf as-

keri tarafı ndan işgali gibi birtakı m ş artları haiz bir mütareke 29
Eylül 1918 günü imzaland ı . Selanik Mütarekesi ad ı n ı ta şıyan, 1.
Dünya Sava şı sonunda imzalanan bu ilk mütareke tek ba şı na
Bulgaristan' ı değil belki ondan daha fazla Osmanl ı Devleti'ni
çok daha yak ı ndan ilgilendiriyordu.
Çünkü Bulgar mütarekesinin anlam ı Makedonya Cephesi'nin çökmesi, ba ş ka bir ifadeyle, Almanya-Avusturya-Macaristan ile Osmanl ı Devleti'nin kara ba ğlantıs ı n ı n son bulmas ı,
Almanya'dan temin edilmeye çal ışı lan askeri yard ı m ı n son bulmas ı anlam ı na geliyordu. Tehlike bununla da s ı n ı rl ı değildi. Bulgar Cephesi'ni yaran itilaf kuvvetleri Meriç s ı n ı rı na dayanm ış
durumda idiler. Bunun anlam ı , Osmanl ı siyasetinin kalbi İ stanbul, itilaf tehdidi alt ı na girmiş oluyordu. Bununla birlikte söz
konusu bölgede Osmanl ı Devleti'nin, bu askeri güce kar şı durabilecek bir kuvveti de bulunmuyordu. Osmanl ı Devleti için
tek tehlike bu de ğildi. Bulgar Cephesi'nde bu tehlikeli geli ş melerin olduğu s ı ralarda Osmanl ı orduları özellikle güneyde Irak
ve Filistin Cephesi'nde de zor durumdayd ı . Türk harbinin a ğı rl ı k merkezini olu şturan Irak ve Filistin Cephesi'ndeki Türk orduları hem asker hem malzeme aç ı s ı ndan Do ğu Cephesi'yle kıyaslanamayacak kadar zay ıf durumda bulunuyordu. Bu cephede Türk orduları n ı n karşıs ı nda harekat kabiliyeti çok üstün
ve çok sayı da silah ve mühimmata sahip İ ngiliz orduları bulunuyordu. Irak cephesinde İ ngilizler 1917 ba şları nda Ba ğdat'ı,
daha sonra da Somra'y ı zapt ve i şgal ederek Musul'u ıı güneyine kadar ilerlerni ş lerdi. lrak cephesindeki bu tehlikeli duruma ilaveten Suriye Cephesi'nde de durum oldukça s ı kı ntı l ı yd ı .
19 Eylülde Filistin Türk cephesinin yar ı lmas ı ve 20-22 Eylülde cereyan eden sava ş lar Türk ordusunun büyük miktarlarda insan
ve silah zayiat ı na mal oldu. Bu cephede bulunan ve Alman General L. von Sanders komutas ı ndaki Yı ld ı rı m Orduları Grubuna ba ğl ı 7. ve 8. Ordu birlikleri Mustafa Kemal Pa şa'n ı n nezaretinde 22 Eylüldeki muharebeler neticesinde Şeria'n ı n doğusuna çekilmişti. Bu muharebeler Y ı ld ı rı m Orduları Grubunun
yeniden yap ı lanmas ı na neden olmu ş, 5 Ekim 1918'de Halep civarı na kadar çekilen 7. Ordu burada yeniden düzenlenmi ş , 4.
Ordu la ğvedilerek kalan birlikleri 7. Ordu emrine verilmi ş böy-
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turulmu ştur. Bu arada Halep, İ skenderun ve Adana bölgesinKONU ŞMASI deki 2. Ordu da Yı ld ı rı m Orduları Grubu emrine verilmi ştir. Böylece Türk orduları Filistin'den çekilerek Halep ve civar ı nda toplanmak zorunda kalm ıştı r. Bu durum Hicaz Asir ve Yemen'de
bulunan Osmanl ı kuvvetleri ile ola ıı ba ğlantı nı n kesilmesine ve
buradaki birliklerin adeta kaderleriyle ba ş ba ş a b ı rakı lmaları na
BÜNYM' İ N

neden olmu ştur.
Makedonya Cephesi'nin çökmesi neticesinde Bulgarlan
itilaf
devletleriyle mütareke imzalamas ı sonucu Trakya'n ı n,
rı
dahası İ stanbul'un i şgal tehlikesiyle karşı karşı ya kalmas ı , Irak
ve Filistin Cephesi'ndeki büyük asker? yenilgiler, güneyden gelen büyük bir İ ngiliz tehdidi Osmanl ı Devleti'nin mevcut koş ullar alt ı nda sava şı sürdürmesini mümkün k ı lm ıyordu. Çünkü tek olumsuzluk sadece cephelerdeki a ğı r yenilgiler değildi. Devletin içinde bulundu ğu sosyal ve ekonomik ş artlar da
en az cephelerdeki durum kadar kötüydü. Sava ş nedeniyle
Anadolu'daki üretim harpten önceki miktar ı n yarı s ı na dü ş mü ştü. Üretici, ürününü satmaktan sak ı nd ığı için, ş ehirlere sevkiyat durma noktas ı ndayd ı . İ a ş e teş kilatı n ı n depo ve ambarları bo şalm ıştı .
Halka ekmek yerine verilen 100 dirhem (320 g.) arpa, yulaf, bakla ile karışı k mamul, miktarca az oldu ğu gibi lezzetsiz
ve gı da kı ymeti bak ı m ı ndan yetersizdi. Bir taraftan ia şe da ğıtı m ı ndaki ba ş arı sı zl ı k ve yolsuzluklar, di ğer taraftan gayrime şru yollardan sa ğlanan kazançlar kar şıs ı nda yaygı n bir hal alan
sefalet halk ı bezdirmi ş sosyal yap ı da derin manevi bozukluklara neden olmu ştu. Ayrı ca Rus i şgali nedeniyle do ğu vilayetlerinden göç etmek zorunda kalan bir milyona yak ı n ahali, yollarda büyük zayiata u ğram ış ve batı vilayetlerinde sefil bir hayat sürmek zorunda kalm ıştı . Bu sosyo-ekonomik ko ş ullar
Anadolu'da asayişin de ortadan kalkmas ı na neden oldu. Üretimin h ı zla dü şmesi, h ı zl ı bir ka ğıt para basma emisyonu ile birleşince, ba şta gı da maddelerinde olmak üzere büyük fiyat artış ları görülmeye ba ş land ı . Bu sosyal ve ekonomik ş artlarda savaşı sürdürmek mümkün değildi. Osmanl ı Devleti maddi kayı p-
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ları n yan ı s ı ra bu sava şta daha önce hiç görülmemi ş derecede
büyük bir genç nüfus kayb ı na da u ğram ıştı .
Bütün bu iç ve d ış geli ş meler ve ülkenin içinde bulundu ğu
a ğı r askerCi ve siyasi koş ullar, Osmanl ı Devleti'nin siyaset yap ıs ı nda önemli de ğiş ikliklerin meydana gelmesine ve bu çerçevede mütareke talebinde bulunmas ı na sebep oldu.
1918 Ağustosundan itibaren sava şı n a ğı r ko ş ulları altı nda oldukça y ı pranm ış bulunan Talat Pa şa Hükümeti'nin mütareke talep etmesinde Bulgar mütarekesi etkili olmu ştur. Kafkasya üzerinde Türk-Alman anla şmazl ığı ve birtakı m sorunları n çözümü için Eylül 1918'de Berlin'e ziyarette bulunan Talat
Pa şa, ziyaret dönü ş ünde 29 Eylül 1918'de Sofya istasyonundayken Bulgarları n mütareke imzalayarak sava ştan çekildiğine dair ald ığı haber Talat Pa şa Hükümeti'nin sonunu getirirken mütarekenin de yolunu açt ı . Talat pa şa'n ı n Istanbul'a döndü ğündeki ruh halini Ittihat ve Terakki Fı rkas ı Merkez-i Umumi Katibi Mithat Ş ükrü (Bleda) an ı ları nda, "Berlin'e giden ve
Berlin'den dönen Talat arasında büyük farklar vardı r. Talat sanki başka bir Talat't ı. Beş on gün içinde ağı r bir hastalık geçirmiş
gibi çökmüş bit kinleşmişti. Yüzü gülmüyor, başı dikleşmiyordu.
Bu durumda aram ıza dönen Talat', artık hiçbir şey teselli edemiyordu, edemezdi de..." cümleleriyle anlatm ıştı r. Gerçekten de Talat Pa ş a Istanbul'a döner dönmez, mütareke sürecini ba şlatm ıştı r. Zira hükümet bir süredir kendi içerisinde baz ı
uyumsuzluklar ya ş amaktayd ı . Özellikle Ismail Canbolat (Dahiliye Nazı rı ) Bey, Enver Pa şa ile olan gerginliklerden dolay ı daha
Talat Pa ş a Berlin'deyken istifa etmi ş, kabinedeki huzursuzluk
had safhaya ula ş m ıştı . Bu arada 1 Ekim 1918'de Viyana Büyükelçisi Hüseyin Hilmi Pa şa'n ı n Istanbul'a ulaşan telgrafı nda,
Almanya'n ı n Wilson'un muhtelif tarihlerdeki konu ş maları nda ve beyannamelerinde belirtilen ş artları kabul ettiği ve sulh
meselesinin halli için Wilson'un ba ş kanl ığı nda Washington'da
bir toplantı yap ı lmas ı hususunda Osmanl ı Devleti'nin acilen
görü ş ü isteniyordu. Bunun tek bir anlam ı vard ı . Artı k Almanya da silah ı b ı rakı yordu. Bu geli şme karşısı nda Talat Paş a, bir
süredir Vahideddin'in bilgisi dahilinde ktihatç ı hükümet aleyhinde sürdürülen olumsuz kampanyalardan da haberdar ola-
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rak, nihai karar ı vererek 5 Ekim 1918'de mütareke talebinde
bulunduktan hemen sonra 7 Ekim akşam ı Vahideddin'le yaptığı görü ş mede hükümetten çekilece ğini bildirmi şti. Hükümetin istifas ıyla ilgili resmT aç ı klama 13 Ekim'de yap ı lm ıştı r. Böylece resmen Türkiye'nin mütareke süreci de ba ş lam ış oluyordu. Talat Pa şa, Türkiye'yi sava şa sokan Ittihat ve Terakki yönetiminin mütareke masas ı nda Türkiye'yi daha a ğı r şartlarla karşı karşıya b ı rakaca ğı endişesiyle ve hükümetinin yı pranm ış l ığını da dikkate alarak iktidardan çekilmi ş, ancak mütareke sürecini kendi kontrolleri dahilinde tamamlayacak yeni hükümetin kurulmas ı konusunda da geri durmam ıştı r. Nitekim istifas ı n ı Vahideddin'e sundu ğu 7 Ekim görü şmesinde, kendisinden
sonra hükümeti kimin kuraca ğı konusunda da görü ş bildirmi ş
ve Ahmet Izzet Pa şa'n ı n ba ş kanl ığı nda yeni hükümetin kurulması nı ve hatta Ali Fethi, Cavid ve Rauf beylerin de bu hükümette görev almalar ı nı istemi şti. Ayn ı görü ş mede padi ş ah, Ahmet Izzet Pa şa ad ı karşı sı nda pek yad ı rgama göstermemi ş, ancak Talat Pa ş a'ya, "Izzet Paşa son muharebede ingilizlere karşı harp etti mi?" sorusunu sormaktan geri durmam ıştı r. Zira
Padi şah'ın bütün endi şesi, kurulacak hükümetin bir mütareke
kabinesi olaca ğı ve özellikle itilaf devletlerinin bilhassa Ingilizlerin tepkisini çekmemesi noktas ı ndand ı . Talat Pa şa'n ı n telkinlerine ra ğmen Vahideddin yeni hükümeti kurma görevini Ahmet Tevfik Pa ş a'ya vermi ş se de Ahmet Tevfik Pa şa hükümeti
kuramad ığı için Padiş ah yeni hükümeti kurma görevini tekrar
Ahmet İ zzet Pa şa'ya vermek zorunda kalm ıştı r. Ahmet Izzet
Pa şa bu çerçevede yeni hükümeti 14 Ekimde resmen kurmu ştur. Hükümet 19 Ekim tarihli Meclis oturumunda güven oyunu alarak Mütareke Dönemi'nin ilk hükümeti olarak çal ışmaya ba ş layacaktı r.
Kurulan bu yeni hükümet tam anlam ı yla bir mütareke kabinesiydi ve en önemli vazifesi de Talat Pa ş a Hükümeti'nin başlattığı mütareke sürecini en k ısa sürede mütarekeyi imzalayarak tamamlamakt ı . Nitekim 19 Ekimde Meclis'te okunan Hükümet program ı nda da ilk ve önemli i ş ateşkes olarak tespit
edilmi şti. Türkiye ilk defa Talat Pa ş a Hükümeti'nin istifas ı ndan hemen önce 5 Ekimde önce Ispanya, hemen ard ı ndan Is-

viçre arac ı l ığı yla Amerika Birle ş ik Devletleri'ne ba şvuruda bulunmu ştu. Hatta ayn ı günlerde Izmir Valisi Rahmi Bey'i de Ingilizler nezdinde mütareke için te ş ebbüste bulunmakla görevlendirmi şti. Talat Pa şa Hükümeti'nin mütareke te şebbüslerinin neticesi al ı nmadan hükümet istifa etmi ş, Ahmet Izzet
Pa şa ise iktidara gelir gelmez ba şlatı lm ış olan mütareke te şebbüslerine h ı z vermi ştir. Bu arada Kut'ulmare'de esir dü şen ve
bir süredir Büyükada'da ikamete mecbur edilen Ingiliz generali Tawshend'in arabuluculuk talebi yeni hükümet taraf ı ndan
uygun bulunmu ş ve General Tawshend arac ı l ığıyla baz ı şartlar
çerçevesinde Türkiye'nin mütareke yapaca ğı itilaf devletlerine
bildirilmiş tir. Buna göre:
1.Itilaf kuvvetleri taraf ı ndan i şgal olunan topraklarda meskun ahalinin idari muhtariyeti Türkiye taraf ı ndan kabul edilecektir.
2. Türkiye'nin siyasi, mali ve iktisadi ba ğı ms ı zl ığı mahfuz
kalacaktı r.
3. Ş imdiki buhran ı n önlenmesi için gerekirse Türkiye'ye
mali yard ı m yap ı lacakt ı r.
4. Yukarı daki esaslar içinde sulh yap ı lmas ı için Ingiltere
Hükümeti'nin müzheretinin temini.
Bu çerçevede 20 Ekim 1918'de General Tawshend Türk tarafı n ı n mütareke talep ve şartları n ı Ingiltere'nin Akdeniz Filosu Komutan ı Amiral Calthorpe'ye iletti. Bu arada hükümet ba şka arabuluculuk yolları n ı da denedi, ancak hükümetin General
Tawshend arac ı l ığıyla yaptığı müracaatı kabul gördü ve Sadrazam Ahmet Izzet Pa ş a'ya bir telgrafla durum bildirildi ve bir
an önce Türk delegelerinin gönderilmesi istendi. Ahmet Izzet
Pa ş a, derhal Vahideddin ile durumu görü ş erek mütareke görüş melerinin ba şlatı tması n ı ve bunun için bir heyet te ş kil edilerek gönderilmesini bildirmi ştir. Mütarekeye gönderilecek
heyet sadaret ile saltanat aras ı nda görü ş ayrı l ı kları na neden
oldu. Özellikle Vahideddin'in Mondros'a gönderilecek heyette Damat Ferit Pa ş a'n ı n olmas ı n ı istemesi ve bunda ı srar etmesi önemli bir sorun yaratm ış, bununla birlikte Padi ş ah kı sa
sürede ikna edilerek mütareke heyetinin Bahriye Naz ı rı Rauf,
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Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet ve Erkn-ı Harb kaymakamKOCAOĞ LU'NUN
ları ndan Sadullah beylerden olu şması kabul edilmi ştir. AyrıKONU ŞMASI ca Mabeyn Ba ş ktibi Ali Fuat Türkgeldi de heyetin katibi olarak belirlendi. Heyetin tespitinden sonra Padi şah, Mondros'a
gidecek Osmanl ı Heyeti'ne bir de talimat verilmesini emretti.
Buna göre; Hilafet, saltanat ve hanedan haklar ı n ı n korunmas ı,
bazı eyaletlere verilecek muhtariyetin yaln ı z idari olup, siyasi
olmamas ı n ı n temin edilmesi, buna çare bulunmad ığı takdirde
istiklliyetin ehven olaca ğı, eğ er siyasi muhtariyeti kabul edecek olursak islamiyet alemine ihanet edilmi ş olacağı heyete verilen talimatta önemle belirtilen hususlardand ı . Bu çerçevede
Heyet, 24 Ekimde Peyk-i Ş evket Kruvazörü ile Istanbul'dan hareketle, 26 Ekim ak şam ı mütareke müzakerelerinin yap ı lacağı Limni Adas ı 'n ı n Mondros Liman ı 'na ula şm ıştı r. İ stanbul'dan
hareketinden önce heyete Padi şah ı n özel talimatı ndan ba şka
hükümet tarafı ndan da 8 maddelik ayrı bir talimat daha verilmi ştir. Söz konusu talimatta, Bo ğazları n açı lması , askerin terhisi, mali yard ı m ve bazı millî hassasiyetler tespit edilmi ştir.
Mondros Mütarekesi görü şmeleri 27 Ekim sabah ı ba ş lad ı . Mütareke görü şmelerini itilaf devletleri ad ı na İ ngiliz Amiral Calthorpe idare etmi ş tir. Müzakereler Ingilizlerin ünlü Agememnon Z ı rhl ı sı 'nda gerçekleştirildi. Müzakerelere ba şlamadan hemen önce Rauf Bey'in talebiyle Amiral Calthorpe ile k ı sa süreli bir görü şme yapı ld ı . Bu görü şmede Rauf Bey, Osmanl ı
Devleti'nin sava ş a girmesinin sebebinin yüzyı llard ır Türkiye'yi
yok etme politikas ı güden Rusya ile ittifak ı n ı n Türkiye'nin varl ığı açısı ndan büyük bir stratejik tehdit olu şturduğunu belirterek, Türkiye'nin sulh ve sükün içerisinde geli şip ilerlemesinin
baş ta Ingilizler olmak üzere itilaf devletlerinin lehinde olacağı söylemi ştir. Ayrı ca Türkiye'nin istiklalini zedeleyecek şartlar
dikte ettirilirse, Türkiye'nin kabul de mazur olaca ğı ilave etmi ştir. Bu kısa görü ş meden sonra müzakereler ba şlam ıştı r. Müzakerenin ilk toplantı sı nda, Amiral Calthorpe mütareke için ön
şart olarak 4 madde ileri sürdü ve bu maddelerin hiçbir suretle değişmeyeceğ ini, bunlar kabul edildi ği takdirde mütarekenin diğer şartları n ı n görü şülebilece ğini öne sürdü. Buna göre,
Boğazları n açı lması ve istihkamları n ı n işgali, Osmanl ı karasuları n ı n torpillerden temizlenmesi, itilaf esirlerinin kay ıtsı z şartBÜNY
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siz itilaf devletlerine teslimi, Karadeniz'deki torpil mevkilerinin
yerlerinin bildirilmesi mütarekenin di ğer ş artları na geçilmeden
önce ön ko ş ul olarak Osmanl ı Heyeti'nin önüne konulmu ştur.
Mütareke görü şmeleri 5 oturum halinde gerçekle şti. Görü ş melerde itilaf devletlerinin Mütareke şartları zaman zaman görü şmelerin kesintiye u ğramas ı na neden oldu. Türk
Heyeti'nin itirazları hemen hemen hiç dikkate al ı nmad ı . Mütareke ş artları itilaf devletlerince önceden tespit edilmi ş olduğundan itirazlar Mütareke şartları nda köklü de ğiş ikliklerin
olmas ı n ı sağlayamad ı . Ingilizler tarafı ndan harbin devam ettirilmesi halinde vaziyetin Osmanl ı Devleti aç ı s ı ndan pek vahim bir hl alaca ğı ve hatta bu takdirde öne sürecekleri şartları n Osmanl ı Devleti'nin istiklalini ve varl ığı nı çok daha büyük
bir tehlikeye dü şürebileceği dü ş üncesi Türk taraf ı n ı n en büyük
endi şesiydi. Görü şmeler sı ras ı nda öne sürülen şartlar an ı nda
Istanbul'daki hükümete bildirilmi ş hükümetin de görü şleri al ı nm ıştı r. Sadrazam Ahmet Izzet Pa şa, 29 ve 30 Ekim tarihli Türk
Heyeti'ne gönderdi ği iki ayrı telgrafta, Bo ğaz istihkamları n ı n
işgaline Yunan askerlerinin i ştirak ettirilmemesi, işgal esnas ı nda Ingiliz ve Frans ı z askerlerinin yan ı nda Türk askerlerinin de
bulunmas ı, Istanbul'un Mütareke'nin 7. maddesinin d ışı nda b ırakı lmas ı gibi baz ı hususları bildirmi ştir. Bununla birlikte Amiral Calthorpe, ileri sürülen bu taleplerden sadece Bo ğazları n
işgali s ı rası nda Yunan gemilerinin geceleyin geç saatlerde Boğazlardan geçmesini temin etmek hususunda hükümetine yazacağı n ı söylemekle yetinmi ştir. Tart ış malardan sonra 30 Ekim
günü son ş ekli verilen Mondros Mütarekesi imzalanmak üzere Türk Heyeti'ne dikte edildi. Türk Heyeti de ayn ı günün akş am ı Mütareke'yi imzalamak zorunda kald ı . Mütareke'nin imzaland ığı 30 Ekim akş am ı Rauf Bey tarafı ndan bir teigrafla hükümete bildirildi.
Mondros Mütarekesi, 24 madde ve ate ş kes tarihini belirten ilave bir maddeden olu ş uyordu. Mütareke'de iki esasl ı
madde dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki, Çanakkale ve Karadeniz bo ğazları n ı n itilaf devletlerinin gemilerine aç ı lmas ı ve
Boğaz istihkamlar ı n ı n itilaf kuvvetlerince i şgali maddesiydi.
Ikincisi ise, herhangi bir sevk-ül-cey ş noktas ı nı n işgalini öngö-
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ren yedinci maddeydi. Bu maddelere Toros tünellerinin i şgaii ile Ermenilerin meskun oldu ğu altı vilayette bir karışı kl ı k çı kKONU ŞMASI mas ı durumunda herhangi bir k ı sm ı n ı n itilaf kuvvetlerince i şgaline dair olan maddeler de eklenince Mütareke'nin esas ı nda
ne kadar a ğı r şartları ihtiva etti ği ortaya çı kmaktad ı r. Mütareke metni incelendi ğinde, metnin bütününe bir belirsizliğin ve
maddeler aras ı nda düzensizli ğin hakim oldu ğu görülmektedir.
Görü ş meler s ı ras ı nda, Türk Heyeti'nde katip s ıfatı yla görev yapan Ali Fuat Türkgeldi, Mütareke metnindeki bu belirsizli ğin,
Mütareke'nin tatbiki esnas ı nda maddelerin Türk Devleti'nin
aleyhinde yorumlanmas ı na açı k kap ı b ı rakmak için itilaf devletleri tarafı ndan kas ıtl ı olarak tespit edildi ği yorumunu yapmaktad ı r. Ayrı ca, Kilikya gibi birtakı m tarihi yer adlar ı n ı n kullan ı lmas ı, lrak ve Suriye bölgelerinin hudutlar ı n ı n açı kça belirtilmemi ş olmas ı , Sevk-ül-cey ş noktaları ndan ne kastedildi ğinin
belli olmamas ı, iğtişş tabirinin mu ğ lakl ığı gibi hususlar metnin ne derece belirsizliklerle dolu oldu ğunu göstermektedir.
Ayrı ca metinde yer alan maddeler s ı ra takip edilmeksizin geli ş i
güzel bir ş ekilde yaz ı lmıştı r. Bütünüyle Mütareke metni de ğerlendirildi ğinde, Mondros Mütarekesi aç ı k bir şekilde itilaf devletlerinin Osmanl ı Devleti'ni araları nda payla şmak hususunda
kesin olarak karara vard ı kları n ı n aç ı k bir ifadesiydi.
BtJNYM İ N
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Mütareke'nin imzalanmış olması ilk anlarda hemen bütün çevrelerce olumlu kar şı lanm ıştı r. Hükümet ve siyasi çevreler Mütareke'yi ba şarı olarak de ğerlendirmişlerdir. Istanbul'a
döndükten sonra bas ı na demeç veren Rauf Bey, Ingilizlerin samimiyetinden söz ediyor ve Mütareke'nin devletin istiklalini
ve saltanat ı n hukukunu tamam ı yla kurtaracak bir belge olduğu yorumunu yap ıyordu. Rauf Bey, ayr ı ca Ingilizlerin Osmanl ı Devleti'nin devam ı ndan yana olduklar ı n ı , Istanbul'un hiçbir surette i şgal edilmeyeceğini de söylüyordu. Sadrazam Ahmet Izzet Pa ş a da Mütareke'yi ba şarı olarak değerlendirmi ş,
Mütareke'nin müttefiklerle yap ı lan en hafif Mütareke oldu ğunu ileri sürmü ştür. Mütareke Istanbul bas ı n ı nda geni ş yer bulmu ş ve bir ba şarı olarak değerlendirilmi ştir.
Sadrazam Ahmet izzet Pa ş a, Mütareke'nin imzaland ığı n ı
Osmanl ı orduları na 31 Ekim 1918 tarihli bir telgrafla bildirmi ş-

tir. Bu çerçevede Yı ld ı rı m Orduları Grup Komutan ı olan Liman
von Sanders de görevini 7. Ordu Komutan ı Mustafa Kemal
Pa şa'ya b ı rakmak zorunda kal ı yordu. 1 Kas ı m 1918'den itibaren Mustafa Kemal Pa ş a karargah ı Adana'da bulunan Y ı ld ı rı m
Orduları Grup Komutanl ığı 'na tayin edilmi ş bulunuyordu. Mütareke metni ile ilgili yapı lan olumlu değerlendirmelerin aksine Mütareke'nin son derece sakı ncal ı hususlar ta şı yan tehlikeli
maddeler içerdiğine dair ilk yorumu Mustafa Kemal Pa şa yapm ıştı r. Nitekim 3 Kas ı m 1918'de Sadrazam Ahmet İ zzet Pa ş a
tarafı ndan gönderilen telgrafla Mütareke ş artları n ı öğrenmi ş
olan Mustafa Kemal Pa şa, ayn ı günlerde Ahmet İ zzet Pa şa'ya
gönderdiği telgrafta, Mütareke maddeleri ile ilgili duydu ğu
endiş eleri dile getirerek baz ı maddelerin aç ı klanmas ı hususunu talep etmekten çekinmemi ş ve bu meyanda baz ı yaz ışmalar yapm ıştı r. Mustafa Kemal Pa şa bu telgraflar ı nda özellikle
Toros tünelleri ve Suriye ile ilgili Mütareke hükümlerinin farkl ı yorumlanabileceklerine dikkat çekiyordu. Hatta Mustafa Kemal Pa şa, Istanbul'dan gelecek cevab ı beklemeden, 3 Kas ı m
1918'de 2. ve 7. ordulara gönderdiği bir telgrafla, Suriye hududu ve Toros tünelleri ile ilgili baz ı talimatlar veriyordu. Yaz ışmalardan da görüleceği üzere Mütareke'nin itilaf devletleri tarafı ndan i şgal olarak yorumlanaca ğı Mustafa Kemal Pa şa tarafı ndan daha Mütareke'nin ilk günlerinde anla şı lm ıştı .
Nitekim itilaf devletleri k ı sa sürede Mustafa Kemal
Pa şa'n ı n endi ş elerini hakl ı çı kard ı lar. Mütareke'yi niyetlerine uygun bir ş ekilde tatbike koyuldular. Bu çerçevede daha
1 Kası m 1918'de 6. Ordu Komutan ı Ali Ihsan Pa şa'ya General
Allenby tarafı ndan gönderilen mektupta, Musul'u bo şaltmas ı talep edilmi ştir. Zira bu talep Mütareke hükümlerine aykırıyd ı . Çünkü, Mütareke imzaland ığı nda itilaf orduları Musul'un
6o km. güneyinde idi. Mütareke ile ileri hareket durmas ı gerekirken, ş imdi Mütareke'nin 7. maddesi gerekçe gösterilerek,
Musul'un i ş gal edilece ği bildiriliyordu. Ali Ihsan Pa şa'n ı n tüm
itirazları ve direnmelerine rağmen 8 Kas ı m 191 8'de Türk orduları Musul'u bo şaltmak zorunda kalm ıştı r.
I şgaller, itilaf kuvvetleri tarafı ndan dört bir taraftan gerçekle ştirildi. 6 Kas ımda Çanakkale'ye gelen Ingiliz Heyeti, kü-
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çük bir askerCi birli ğin d ışı nda bölgedeki askerlerin derhal
Istanbul'a sevkini sa ğlad ı ktan ve Boğ az istihkamları n ı kontrol
altı na ald ı ktan hemen sonra 10 Kas ı mda Çanakkale i şgal edildi.
Ayn ı günlerde Iskenderun'un bo ş altı lmas ı ile ilgili olarak
Frans ı zlar baskı ları n ı artı rmışlard ı . 9 Kas ı m itibariyle Trakya'daki
önemli demiryolları Frans ı zlar tarafı ndan i şgal edilmişti. Nihayet Mustafa Kemal Pa şa'n ı n bölgeden ayrı lmas ı ndan hemen
sonra 14 Kas ı m 1918'de Iskenderun Frans ı zlarca i şgal edildi. Bu
arada 60 parçal ı k büyük bir itilaf devletleri donanmas ı 7 Kas ı mda Çanakkale Bo ğaz ı 'n ı geçerek 13 Kas ı m sabah ı İ stanbul Dolmabahçe önlerinde konu ş land ı . İtilaf devletleri Mütareke'den
ne anlad ı kları n ı kı sa bir sürede göstermi ş oldular. Kars, Ardahan ve Batum'da yap ı lan plebisitte bölge halk ı kendi rı zas ı yla
Türkiye'ye kat ı lmay ı kabul etti ği halde, Ingilizler Mütareke'den
hemen sonra bu bölgenin de bo şaltı lmas ı n ı isteyerek, nihayet
24 Aral ı k 1918'de Batum'u i ş gal ettiler. Ayrı ca 1918'de Frans ı zlar Dörtyol, Mersin, Adana ve Afyon'u; Ingilizler ise Antep, Mara ş ve Konya istasyonunu, Ocak ve Ş ubat 1919'da ise Mara ş ve
Bilecik'i i ş gal etmi şlerdir. Ingilizler ayrı ca Urfa'y ı işgal ettikten
ba şka Samsun'a da 200 ki ş ilik bir askerri kuvvet yerle ştirmi ş lerdir. İ talyanlar ise, Mart 1919'da Antalya'yı , Mayı s 1919'da Ku şadası, Fethiye, Bodrum ve Marmaris'i i şgal etmi şlerdir. İ talyanlar, ayrıca Konya ve Akş ehir'e de birer müfreze yerle ştirmi şlerdir.
Mütareke'den hemen sonra itilaf devletlerinin Mütareke
hükümlerine ayk ı rı olarak Türk vatan ı n ı h ı zla işgale koyulmaları Türk milletini aya ğa kald ı rm ış, elinde kalan son toprak parças ı Anadolu için büyük bir tepki koymu ştur. Türk milleti, kı sa sürede örgütledi ği Kuvayı Mill?ye ve Müdafaay ı Hukuk olu ş umları yla i şgalleri önlemeye ve dü şman ı Anadolu'dan atmayı baş arm ıştı r. i şgaller Anadolu'da Türk Milli Mücadelesi'ni ba şlatm ıştı r.
Ben, kı saca Mütareke metni ve Mütareke'nin nas ı l algı land ığı konusunda bunları söylemek istedim. Sab ı rla dinledi ğiniz
için çok te şekkür ediyorum.

Av. Ahmet COREL: Çok teşekkürler Sayı n Kocaoğlu; gerçekten akı cı ve doyurucu öz anlat ı m ı n ı z nedeniyle.
Sözü Sayı n Enis Ş ahin'e veriyorum. "Mondros Mütarekesi'nden Sonra Ordunun Durumu" ba ş l ı kl ı konu ş mas ıyla bizi
ayd ı nlatacak. Buyurun...
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Doç. Dr. Enis ŞAH İ N (Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi):' Teşekkür ederim Say ı n Ba şkan. Öncelikle Türkiye
Barolar Birli ği'ne ve Samsun Barosu'na te şekkür ediyorum,
böyle bir program ı organize ederek, bilgilerimizi sizinle payla şma fı rsatı verdikleri için.
Saygıde ğer Dinleyenler,

Bu konuşma metninin hazırlanmasında, birçok
eserin yani sıra, özellikle şu çalışmalardan geniş olarak istifade edilmiştir ki, yazarlar ına burada te şekkür etmek, benim için vicdani ve bilimsel bir borçtur: Zekeri-

Mütareke'den
Millı Mücadele'ye Mustafa Kemal Paşa (1918-1919),
Istanbul 2010; Yeni Devletin Şafağında Mustafa Kemal (Ekim 1918-Ocak 1920),
Ankara 2002; Mötareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması
(1918-1919), Ankara 2001.
ya Türkmen,
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MiliT Mücadele ba şlangı cı nda en s ı kı ntı l ı alanlardan bir tanesi tabii ordu, ordunun durumu. Çünkü ba ş langı cı yla biti ş i
aras ı nda da ğ lar kadar fark var diyoruz, ama herhalde o tabirin biraz yetersiz kald ığı bir alan ordu. Öyle ki, sava ştan önce
seferberlik kapsam ı nda miktarı 2 milyon 900 binlerde gösterilen, sava ş içerisinde ihtiyat kuvvetlerinin silah alt ına al ı nmas ı yla birlikte 3 milyon 300 binleri zorlayan bir ordu, mütareke sonrası nda adeta yok olma noktas ı ndad ır, tükenmi ştir, bitmi ş ve
bitirilmi ş tir, miktar olarak da, varl ı k olarak da, ve tabii ki güç ve
etkinlik olarak da.
İ nsanl ı k tarihi boyunca sava ş lar, gücün ve egemenlik tesis etmenin en önemli araçları olmu ş lard ı r. Sava ş ları n şekil ve
yöntemleri değişmi ş , fakat etkileri hiç azalmam ıştı r. Milletler ve ülkeler, sava ş larla var olmu ş lar, sava ş larla zayıflam ışlar
veya yok olmu ş lard ı r. Dünya tarihinin en uzun süreli veya muktedir devletlerinin tarihleri incelendi ğinde, sava şı n bu unsurlar
üzerindeki rolleri hiçbir surette görmezlikten gelinemez. Sava ş bu devletler için, adeta bir güç ve iktidar vas ıtas ı olmu ştur. İ nsanl ı k tarihi için bu kadar büyük önemi haiz olan sava şları n ise, zaman de ğişse de değiş meyen tek enstrümanlar ı vard ı r: Ordular. Osmanl ı Devleti'nin de di ğer örnekleri gibi dün-

ya gücü haline yükselmesindeki en önemli faktörlerin ba şı nda, güçlü mali kaynaklarla desteklenen güçlü ordular ı n ı n mevcudiyeti geliyordu. Maliye ile ordu aras ı ndaki bu do ğru orant ı,
yükseli şte olduğu gibi, çökü şte de kendisini göstermi şti. 1826
tarihinde Yeniçeri Oca ğı 'n ı n kald ı rı lmas ı, devleti zaferden zafere ulaştı ran gücün, yani ordunun bozulmas ı yla karşı karşı ya
kal ı nacak felaketleri göstermesi aç ı sı ndan önemliydi. Yeniçeri Oca ğı 'n ı n kald ı rı lmas ı ndan sonra onun yerini Prusya (Sonra Alman) mant ığıyla ikame edilen Harbiye Nezareti ve onun
kumandas ı ndaki Türk Silahl ı Kuvvetleri alm ışt ı . Ancak bu yeni
mantaliteyle yürütülen gerek K ı rı m ve 93 harpleri gerek Balkan ve gerekse cihan harpleri büyük felaketlerle sonuçlanm ıştı . Tabiidir ki bu dönem Osmanl ı malî durumunun bozuklu ğunun ve özellikle İ kinci Meş rutiyet dönemi ordunun gençleştirilmesiyle ilgili operasyonlar ı n, bu yı kı cı ma ğlubiyetlerin al ı nmas ı ndaki rollerini de gözden irak tutmamak gerekir.
Osmanl ı orduları açı sı ndan cihan harbi büyük olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu sava şta al ı nan asker? ma ğlubiyetler de bir anlamda devletin sonunu getirdi. Güney, Bat ı, Kafkas ve Çanakkale cephelerinde sava ş an Osmanl ı orduların ı n bu
sava ş içerisinde çizmi ş oldukları başarı-ba şarı s ı zl ı k tablosu büyük bir değişkenlik göstermektedir. Çanakkale Cephesi'ndeki
mücadelelerin sonuçları ortadad ı r ve tartışı lmas ı dahi gereksizdir. Ancak askeri aç ı dan ve bilhassa ordu birlikleri aç ıs ı ndan
büyük kay ı plar ihtiva etti ği de kesindir. Tabii ki bu cephenin
ihtiyati bir cephe olduğu da unutulmamal ı d ı r. Batı ya da Galiçya Cephesi'ndeki durum ise askerri aç ı dan büyük bir ba şarı olmasa da ba ş arı sı zl ı k oran ı da düşüktür ş eklinde değerlendirilebilir. Ancak Güney ve Kafkas cepheleri, Osmanl ı orduları n ı n sava ş içerisindeki performanslar ı n ı göstermesi aç ı sı ndan önemlidir. Bir anlamda Osmanl ı Devleti'nin sava şı n sonundaki kaderini, bu iki cephenin belirlemiş olduğunu söylemek yanl ış olmayacaktı r. Güney Cephesi'ndeki birkaç muharebe hariç fazla
varl ı k gösteremeyen Osmanl ı orduları , sava şı n sonunda imzalanan mütareke s ı ras ı nda hemen hemen bugünkü s ı n ı rlara gerilemek mecburiyetinde kalm ışlardı . Kafkas Cephesi'ndeki durum biraz daha farkl ı yd ı . Sarı kam ış harbiyle bu Cephe'deki ge-
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Mondros Mütarekesi'rıin
25 maddeden oluşan hükümleri şıınlardan oluşmaktaydı :
1. Çanakkale ve Istanbul Boğazları açılacak, serbest geçiş için Çanakkale
ve Karadeniz istihkmları
itilaf devletleri taraf mdan
işgal edilecektir.
2. Osmanlı sularındaki bütün torpil, torpido ve
n bulundukları
ko yanları
yerler gösterilecek ve bunn kaldırılması için yarları
dım edilecektir.
3. Karadeniz'deki tornda bilgi veripiller hakkı
lecektir.
4. Itilaf devletlerine ait savaş esirleri ile Ermeni esir ve tiıtuklular
İstanbul' da toplanacak ve
kayıtsız şartsız teslim olunacaktır.
5. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülen
kuvvetlerin dışında, Osmanlı ordusu hemen terhis edilecektir.
6. Osmanl ı karasularında güvenlik amacıyla
kullanılacak küçük gemi-

lişmelerin Osmanl ı Devleti ad ı na çok olumsuz bir şekilde ba şlamas ı ve 1916 yı l ı n ı n sonuna kadar bu cephedeki Rus ilerleyi şleri, Osmanl ı orduları n ı n fazla bir varl ı k göstermelerini engellemi ştir. Ancak 1917 Şubat ve Ekim ayları ndaki Rus ihtilalleri,
durumu Osmanl ı Devleti ad ı na tam anlam ıyla tersine çevirmi ş,
Osmanl ı orduları sava şı n ba şı ndan beri kaybettikleri topraklar ı
tekrar geri alma f ı rsatı n ı ele geçirmi şlerdir. Üstelik bununla da
yetinilmemi ş, sava şın son a ş amas ı nda imzalanan Brest-Litovsk
Barışı 'n ı n da etkisiyle Osmanl ı orduları n ı n ilerlemeleri sonucunda 1914 yı l ı nda sava ştan önceki s ı n ı r a şı larak, pek çok bölgede 1878 ve pek az yerde de 1828 y ı l ı ndaki Türk-Rus s ı n ı rlarına ula şı tm ıştı . Hatta İ slam orduları ad ıyla te şkil edilen Osmanl ı orduları, Eylül-Kas ı m 1918 tarihlerinde bir koldan Bakü'ye ve
bir koldan da Da ğıstan'a ula ş m ış lard ı ki, bu, bir Osmanl ı ordusunun Kafkasya'da o zamana kadar ula ştığı en uç noktayı gösteriyordu. Sava şı n sonunda cephelerdeki durum genel itibariyle bu ş ekildeydi.
Osmanl ı Devleti, 1914-1918 y ı lları aras ı nda devam eden 1.
Cihan Harbi'ni, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalad ığı Mondros Mütarekesi ile ma ğlup olarak tamamlamak durumunda kald ı . Bu
Mütareke'yle genel olarak Osmanl ı Devleti'nin kara ve deniz
kuvvetleri büyük ölçüde da ğıtı l ı yor, önemli geçitleri iş gal ediliyor, liman ve tersanelerine giriliyor, haberle ş mesi kontrol ediliyor, hükümetin eli kolu ba ğlan ıyor, kı sacas ı devletin parçalanma süreci ba ş latı l ıyordu. 25 madde 2 olarak imzalanan bu
Mütareke'de, Osmanl ı orduları n ı n durumunu belirleyen önemli maddeler vard ı . Mütareke'nin orduyla do ğrudan ilgili maddeleri 5, 6, 11, 16, 17, 18 ve 20. hükümleriydi. Bunlar ı n d ışı nda kalan maddelerin hemen hemen tamam ı orduyu yine ilgilendirmekle birlikte, orduyla ikinci derecede ilgili maddeler ise şunlard ı : 1, 2, 7, 9, 13, 19 ve 24. Mütareke'nin 7. maddesi Osmanl ı
Devleti'nin, hükümetinin ve tabiatıyla orduları n ı n çaresizliğini
çok a şikr bir surette ortaya koymakla birlikte, 5. madde ordunun genel durumunu belirleyen ve sonraki durumunu da k ı sı tlayan özelliğinden dolay ı en önemli hüküm niteli ğindedir. "Hudutların muhafazas ı ve asa yiş-i dahilTnin idamesi için lüzum görülecek kuva-y ı askeriyeden maadas ı n ı n derhal terhisi"ni öngören

bu maddenin devam ı nda, "sın ırların korunmas ı ve içgüvenliğin
sağlanması için gerekli görülecek" miktarı n, itilaf hükümetleri ile Osmanl ı Devleti aras ı nda yap ı lacak müzakerelerden sonra belirleneceği ifade ediliyordu. Bilindi ği üzere bu say ı , daha
sonra 50.700 asker say ı sı olarak kararla ştı rı lacaktı r. Ama bu rakam ı n, seferberlik sı ras ı nda üç milyona yak ı n insan ı n ı cephelere süren bir devletin savunulmas ı n ı n çok ötesinde bir rakam
oldu ğu ortadad ı r. Bunun, Anadolu ve Trakya'n ı n Mütareke'yi
müteakiben tamamen iş gal edileceğinin habercisi ve Türk milletinin savunma mekanizmaları ndan mahrum b ı rak ı lmak istenmesinin doğal bir sonucu oldu ğu ortadad ı r.
Mütareke'yi Osmanl ı Devleti ad ı na imzalayan heyetin 3 ba ş kan ı Rauf (Orbay) Bey'in aç ı klama ve hat ı raları ndan,
Mütareke'de "yazı lı olmayan" birtakı m farkl ı vaatlerin olduğu da anla şı lmaktad ı r. Nitekim Osmanl ı Heyeti Mondros
Mütarekesi'ni imza ederken, Bo ğazlar hariç olmak üzere, Osmanl ı ülkelerinden hiç birisinin i şgal edilmeyece ğine ve Mütareke tarihindeki Türk ileri hatlar ı n ı n, "Mütareke hatt ı " olarak
kabul edilece ğine inanm ıştı . Türk Heyeti yine, Mütareke'yi, iki
ordu aras ı ndaki muhasamata son veren bir mukavele say ıyordu. Bu yüzden Istanbul, Izmir, Musul, Iskenderun, Adana, Antep, Mara ş ve Urfa'n ı n i ş galleri söz konusu dahi olamazd ı . Batum, Kars ve Ardahan' ı n tahliyeleri ise birtak ı m şartlara ba ğlanm ıştı . Mütareke'yi imzalayan heyet ve Osmanl ı idarecilerinin benzer kanaatlerine ra ğmen, itilaf devletleri, Mütareke'nin
hükümlerini bahane ederek, Mütareke metninin yürürlüğe girişinin ertesi günü, 1 Kası m 1918 tarihinden itibaren Musul, Iskenderun, Istanbul ve Çanakkale bo ğazları ve daha sonra Trakya ve Anadolu'nun çe ş itli bölgelerini i şgal etmeye ba ş lad ı lar.
Ancak itilaf devletlerinin sadece bu i şgallerle yetineceklerini dü ş ünmek, iyimserlikten ba şka bir ş ey olamazd ı . Çünkü
yine ayn ı tarih itibariyle onlar ba ş ka alanlarda da harekete geçtiler ki, bu alanlar ı n en önemlilerinden birisi de ordu konusundayd ı . Oysa Ingilizlerin harekete geçtikleri s ı rada, Osmanl ı orduları Mütareke hükümlerinin ayr ı ntı ları ndan dahi haberdar
değillerdi. Nitekim 1 Kası mdan itibaren, zaten sava şı n zorunlu
sebepleri yüzünden çoğunlu ğ u dağı n ı k, bitkin ve kötü bir du-
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ler dışındaki Osmanlı savaş gemileri teslim olacak
ve gösterilecek Osmanl ı limanlarında gözetim altında bulundurulacaktır.
7. Itilaf devletleri, güvenliklerini tehdit edecek
bir durumun ortaya ç ıkması halinde, herhangi bir
stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacaklardır.
8. Osmanlı demir yollarından itilaf devletleri yararlanacak ve Osmanlı ticaret gemileri müttefiklerin hizmetinde bulunacaktır.
9. Osmanlı tersane ve
limanlarında itilaf devletleri gemilerinin tamiri için
kolaylık gösterilecektir.
10. Toros tünelleri itilaf
devletleri tarafından işgal
olunacaktır.
11. Iran' ı
n içlerinde ve
Kafkasya'da bulunan Osmanlı kuvvetleri en kısa
zamanda savaştan önceki
sınırın gerisine alı
nacaktır.
12. Hükümet haberIe şnda telsiz, telgmeleri dışı
raf ve kabloların denetimi itilaf devletlerine geçecektir.
13. Askeri ve ticari
madde ve malzemeler tahrip edilmeyecektir.
14. Ülkenin ihtiyacı

rumda bulunan Türk birliklerinin ellerindeki silah, teçhizat ve
malzemesinin büyük bir k ısm ı elinden al ı nmaya ba ş land ı . ilk
KONU ŞMASI etaptaki bu şa şkı nl ı k darbesini müteakiben, itilaf devletlerine
ait kontrol subaylar ı, Anadolu içlerine gönderilerek, iç bölgelerdeki silah ve cephanenin de k ı sa zaman zarfı nda kontrol altı na al ı nması için hummal ı çal ışmalara geçildi. Bu geli ş melerle
birlikte, Mütareke'nin bir son de ğil, asl ı nda yeni bir ba ş langı ç
oldu ğ unun çok geçmeden her kesim taraf ı ndan farkına varı ld ı .
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sağlandıktan sonra, itilaf
devletlerine kömür, mazot
ve yağ maddeleri sağlanacak, bu maddelerin hiçbiri
ihraç edilmeyecektir.
15. Bütün demir yolları itilaf devletlerinin kolluk kuvvetleri tarafından
kontrol altına alınacaktır.
16. Hicaz, Asir, Yemen,
Suriye ve Irak'taki kuvvetn itilaf devletleler en yakı
ri kumandanlarına teslim
olacaktır.
17. Trablus ve Bingazi'de bulunan Osmanlı sun Italyan
bayları en yakı
garnizonuna teslim olacaklardır.
18. Trablus ve Bingazi'de Osmanlı işgali altında bulunan limaıılar Italyanlara teslim edilecektir.
19. Alman-Avusturya
subaylarıyla, sivil memurları birkaç ay içinde Osmanlı topraklarını terk
edeceklerdir.
20. Terhis edilecek Osmanlı kuvvetlerine ait
askeri teçhizat, silah, cephane ve taşıma araçları, ililaf devletlerine hemen tesliın edilecektir.
21. Müttefiklerin çıkarlarını korumak için, Iaşe
Nezareti memurları yanında itilaf temsilcileri bulu-

Saygı değer Dinleyenler...
Bu gerçeklerin ortaya ç ı kmas ıyla birlikte, Mütareke'nin
imzalan ı p da sava şı n sona ermesini bekleyen kesimlerde
önce bir hayal kı rı kl ığı , takiben de bir tepki evresi ba şlam ıştı r. Mütareke'nin hükümleri, metnin imzalanmas ı ndan önce
dahi asker taraf ı ndan hoşnutsuzlukla kar şı lanm ışt ı . Bu nedenle önemli ölçüde tepkiler ortaya ç ı kmaya ba ş lam ıştı r.
Mütareke'nin tatbikat alan ı na konulmas ıyla birlikte, bu tepkiler daha da netle şmeye ba ş lad ı . Bunlar aras ı nda Yı ld ı rı m Orduları Grup Komutan ı Mirliva Mustafa Kemal Pa şa, 2. Ordu Komutan ı Nihat Pa şa, 6. Ordu Komutan ı Ali Ihsan Pa şa, Ali Fuat
Pa şa, Kaz ı m Karabekir Pa şa, Mustafa Fevzi Pa şa ve di ğerleri,
Mütareke'nin asker'i hükümlerine önceleri önemli tepkiler göstermi ş lerdir. Ancak bilahare Harbiye Nezareti'nden ve Erkn- ı
Harbiye-i Umumiye Riyaseti'nden gelen emir ve talimat üzerine, görünürde boyun e ğmek mecburiyetinde kalm ışlard ı . Güney Cephesi'nde bulunan ordu birlikleri, ta şıyabildikleri malzemeleriyle birlikte kuzeye do ğru, yani Anadolu içlerine doğru çekilmek mecburiyeti has ı l olmu ştu. Mütareke hükümlerinin hemen uygulanmas ı yönündeki baskı lara ra ğmen, ordunun a ğı rl ı klarıyla birlikte, memleketin iç kesimlerine ta şı nması aylar alacakt ı . Bu yüzden personelin büyük ço ğunluğunun
yaya olarak gönderilmesi de dü ş ünüldü. Diğer taraftan yap ı lan
tren seferlerinde silah, cephane gibi malzemeler gizli şekilde
yüklenerek, Anadolu içlerine nakledilmekte idi. Bu arada Konya, cephanelerin topland ığı merkez haline gelmi ş, asker? malzemeler medrese, cami gibi dinî kurumlarda saklanmaya ba şlanm ıştı . Yaln ı z kadro haline dü ş en ordu mevcudu ile depola-

rı n korunmas ı mümkün olmuyordu. Bu da baz ı bölgelerde bulunan Rum ve Ermeni çetelerinin, asker mevcudunun azl ığı ndan cesaret bularak, depolara yönelik birtakı m fevri hareketlere girişmelerine sebep olmaktayd ı . Kadro d ışı b ırakı lan malzemenin hemen da ğıtı lmas ı , yani elden ç ı karı lmas ı gerekiyordu. Bu nedenle daha evvel orduda kullan ı l ı p da kadro d ışı b ırakı lm ış hayvanlar, çiftçi, esnaf ve di ğer ahali kesimine sat ı lmaya ba ş land ı . Böylece malzemeler, ordudan, millete intikal
etmiş oluyordu. Vandettin'in ordudaki hiziple şmeyi engellemek ve İttihatç ı ları n orduyla ba ğlantı ları n ı kesmek amacı yla
Karargh-ı Umumt'yi la ğvetmesi, esas ı nda İ ngilizlerin i şine yaram ıştı . Ama buna karşı komutanlar bir refleks olarak orduyu
geç terhis etmek, silah ve malzemeleri de bu a şamada iç bölgelere çekme tepkisini gösterdiler. Nitekim Vi. Ordu Komutan ı Ali Ihsan Pa ş a, IX. Ordu Komutan ı Yakup Şevki Pa şa, Il. Ordu
Komutan ı Nihat Pa şa, yIl. Ordu Komutan ı Vekili Ali Fuat Pa şa
ve Yı ld ı rı m Orduları Komutan ı Mustafa Kemal Pa şa'n ı n geri çekilirken, silah ve malzemelerini büyük ölçüde Anadolu içlerine çektikleri anla şı lmaktad ı r. Bu a şamada uygulanan ba ş ka bir
yöntem, kolordu birliklerinde mevcut tüm silahlar ı n sürgü kolları n ı n ç ıkart ı larak depolara kald ı rı lmas ı yd ı . Baz ı kolordu komutanlar ı ellerindeki mevcut silah miktar ı n ı gizleyip, az gösterirken, baz ı ları da teslim etmek ş öyle dursun, Mütareke hükümlerinin tersine olarak kuvvetlerini silahland ı rmakta idi.
Itilaf devletleri Türklerin elindeki silahlar ı Mütareke hükümleri ve yaz ışma d ışı yöntemlerle de ele geçirme taktikleri uyguluyorlard ı . Türklere güvenmediklerinden, onlar ı n kontrolü alt ı ndaki silahhanelerde bulunan silahlara yönelik olarak zaman zaman yapt ı kları baskı nlarla el koymaya çal ışm ışlard ı . Bu baskı nlarda zaman zaman önemli miktarda silah ve
cephaneyi elde etmi ş lerdi. Mesela 23 Ağustos 1919'da Maçka
Silahhanesi'nden al ı nan tüfeklerin miktarı 268.291'e ula ş m ıştı . Ama bütün bu faaliyetlere ra ğmen, itilaf devletlerinin ilgili komisyonları , Gelibolu, Maçka ve Ta şkışla gibi silah depoları n ı n tamam ı nda kesin bir hakimiyet kuramam ış lard ı r. Özellikle
Maçka Silahhanesi'nde geri kalan malzeme, silah ve cephanenin büyük bir kı sm ı , Anadolu'daki milli hareketin ba ş laması yla
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nacak, bu devletlerin ihtiyaçları temin
edilecek ve isteyecekleri bilgiler kendilerine verilecektir.
22. Osmanlı savaş esirleri ililaf devletleri yanında muhafaza edilecektir.
23. Osmanlı hükumeti üçlü itilaf ile
bütün ilişkilerini kesecektir.
24. Vilayt-ı Sitte'de (Sivas, Harput,
Bitlis, Diyarbakır,
Van, Erzurum) bir
karışıklık çıkması
hMinde, itilaf devletleri bu vilayetlerin
ı
herhangi bir k ısmın
işgal hakkına sahip
bulunacaklardır.
25. Müttefiklerle
Osmanlı Devleti arasındaki savaş 1918
yılı Ekim ayınm
31. günü öğle vakti
sona erecektir.
Rauf Bey'in dışmda,
heyetin diğer üyeleri şunlardı: Hariciye
Nezareti Müsteşarı Reşat Hikmet Bey
ve Yarbay Sadullah
Bey.
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birlikte gayet gizli bir ş ekilde Anadolu'ya aktarı lm ışt ı r. Bu arada Istanbul'da bulunan di ğ er silah ve mühimmat depoları ndan
pek çok malzeme gizli gruplar ı n faaliyetleriyle ayn ı akı bete uğratı lm ıştı r. Bu arada Harbiye Nezareti, Ş ubat 1919'da orduları n çe ş itli birliklerine gönderdi ğ i emirde, kadro fazlas ı silahları n itilaf devletleri kontrolünde bulunan depolara gönderilmeyip, birliklerin depolar ı nda muhafaza alt ı na al ı nmas ı n ı emretmişti. Bu a şamada kara orduları na göre daha farkl ı bir konuma sahip bulunan jandarma, iç güvenlikten sorumlu oldu ğu
için daha fazla miktarda silah bulundurabilecekti. Ancak Harbiye Nezareti'nin Şubat 191 9'daki yaz ı s ı na ra ğmen, 31 Mart 1919
tarihindeki silah teslimat cetvelleri, durumun Türkler aleyhine
olduğunu gösteren ş u rakamlarla doluydu: 199 a ğı r top ve 70
kama, 46 sahra topu ve 151 kama, 33 cebel topu ve 74 kama itilaf devletleri temsilcilerine teslim edilmi şti. 206.000 adet sürgü kolu da Istanbul'a getirilmi şti. Buna karşı l ı k ordunun elinde 729 a ğı r, 84 sahra ve 148 cebel topu bulunuyordu. Cephane miktarı nda da durum vahametini koruyordu. Ordunun cephane miktarı n ı n önemli bir k ısm ı itiiaf yetkililerine teslim edilirken, Osmanl ı birliklerinin depolar ı nda 987 makineli tüfek
ve 165.927 sand ı k cephane kalm ıştı . Bu miktarlar ilerleyen dönemde daha da azalacak, buna karşı l ı k Kuvay ı MillTye faaliyetleri sayesinde durum sürekli olarak dengede tutulmaya çal ışı lacaktı .
Mütareke'nin özellikle 7. maddesine yönelik olarak da

ciddi tepkiler vard ı . "ftilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde, herhangi bir stratejik
noktayı işgal etmek hakk ına sahip olacaklard ır." maddesi, sivilasker her kesimin ho ş nutsuzlu ğ una sebep olmu ştu. Bu madde, her kesim taraf ı ndan hangi kay ıt ve şart kabul edilirse edilsin, itilaf devletlerinin istedikleri yerleri i ş gal etme hakk ı nı elde
edecekleri ş eklinde yorumlan ı yordu. Bu durumda, askerlerin
tuttukları savunma mevzilerinin ve fiili ate şkes hattı n ı n hiçbir
yararı olmayaca ğı anlam ı na geliyordu. Mütareke'ye göre, s ı n ı rları n denetlenmesi ve içte asayi şin korunmas ı için gerekli olan
birliklerin d ışı ndaki Türk ordular ı terhis edilecek, ellerindeki silah ve malzemeyle birlikte sava ş gemileri de itilaf devletlerine
terk edilecekti.

İşte tüm bu nedenler ve itilaf i şgallerinin ba şlamasıyla birlikte, ordu kademelerinde baz ı önemli refleks tepkiler geliştirilmeye başlandı. Barış zamanlarında normal ordu kadrosuna
göre, piyade, topçu, süvari, istihkm, telgraf ve makineli tüfek,
tayyare gibi muharip-teknik s ınıflara mensup k ıtaların kesinlikle lağvedilmemesi gerekiyordu. Mant ıki eğilim bu yönde olduğu için, komuta kademesi de üzerine dü şen görevi yerine getirmekte tereddüt göstermiyordu. Özellikle i şgaller nedeniyle,
Türk ordusunun komuta kademesinin geneli terhis i şlerinden
vazgeçiyor, hatta mevcut kuvveti mümkün oldu ğunca artırmaya yönelik bir faaliyet içerisinde bulunmaya başlıyordu. Bu,
doğal bir refleksti. Çünkü dü şman istilas ının ba şlayacağı açı ktı. Böyle bir durumda tecrübeli bir kumandan ın, eldeki mevcut kuvvetlerini terhis etmesi asla beklenemeyece ğinden, ordunun komuta kademesi de bu fikir doğrultusunda davranma
eğiliminde bulunmu ştur. Zaten ordunun terhis edilmesi, memleketin dü şman işgali altına girmesi anlam ına geliyordu. Dolayısıyla itilaf devletlerinin mütarekeye ra ğmen işgallerini ve silah, cephane toplanmas ı işini hızla nd ırdığı na göre, değişen bir
şey olmayacaktı. Her iki durumda da vaziyet de ğişmeyeceğine
göre, elde mevcut kısıtlı imkanlarla yurdun savunmas ına kalkışılması, en akıllıca ve sonuç getirici bir davran ış modeli olarak
değerlendiriliyordu.
Bu a şamada Osmanl ı Genelkurmay ı'nın tutumuna değinmeden önce, Mütareke hükümetinin geli şmeler karşısındaki tavrını irdelemek daha do ğru olacaktır. Mondros Mütarekesi'ni imzalayan hükümet Ahmet Izzet Pa şa Hükümeti idi
ve Mütareke'den 2.5 hafta kadar önce 14 Ekim 1918 tarihinde
kurulmu ştu. Ahmet İzzet Pa şa, hükümetini kurarken en çok
ittihatçı lardan çekindiği için, Cavit, Fethi ve Rauf Bey gibi İttihatçı ları da kabineye dahil etmişti. Ahmet Izzet Pa şa Hükümeti kurulduktan sonra, ilk vazife olarak sava şı sona erdirecek bir Mütareke'nin imzalanmas ını benimsemişti. Sonuçta
imzalanan Mütareke, Ahmet Izzet Pa şa tarafı ndan, Osmanl ı Devleti'nin bağlaşıkları Almanya, Avusturya-Macaristan ve
Bulgaristan'a göre daha hafif şartlar içerdiği şeklinde değerlendirildi. Mütareke'nin imzalanmas ı ndan evvel, esaslarının
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Meclis-i Ayn ve Meclis-i Mebüsn' ın çoğunluğ u tarafından
onaylanması da, genel kan ının bu doğrultuda oldu ğunu gösKONU ŞMASI teriyordu. Mütareke'nin imzalanmas ından sonra ise Sadrazam ve Harbiye Naz ırı Ahmet İzzet Pa şa imzasıyla Osmanl ı ordularına gönderilen şifreli bir yaz ıyla, Mütareke'nin imzalandı ğı ve içermiş olduğu şartlar bildirilmi şti. Bu yazı yla her ordunun tatbik etmesi gereken hususiar ı n yerine getirilmesi isteniyor, gerektiğ inde izahat ve talimat verilece ği ifade ediliyordu. Erkn-ı Harbiye-i Umum?ye Riyaseti de, 1 Kasım tarihinden
itibaren ordu komutanları na Mütareke hakkı nda gerekli talimatları göndermeye ba şlamıştı. Yazıları alan komutanların ilk
tepkileri, "Türk heyetine adeta dikte ettirilen bu mütarekename, kayıtsız-şartsı z teslim olmak." anlam ına geliyordu. Bu nedenledir ki, yukarı da ifade edildiğ i gibi, ordu komutanları , itilaf devletlerine karşı mukavemet edilmesinden yana bir tav ır
sergiliyorlardı. Yani bu geli şmelerden anla şılan oydu ki, hükümet daha "siyaseten" davran ırken, askerin tavrı çok daha netti ve mukavemetten yanayd ı. Ancak bilindiğ i gibi Ahmet İzzet Paş a Hükümeti'nin ömrü çok uzun olmayacak ve ittihat
ve Terakki'nin yıldızını n sönmeye başlaması yla birlikte, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin ağırl ıkta olduğ u hükümetler kurulmaya
başlanacaktır. Ahmet Izzet Pa şa Hükümeti'nin yerini, il Kas ım
1918 tarihinde Tevfik Paş a Hükümeti alacakt ır.
Mondros Mütarekesi'nin imzaland ığı , ancak henüz yürürlüğe girmemiş olduğ u 30 Ekim 1918 tarihinde, Türk ordularının
mevcut durumu ve konu şlandırı ldıkları bölgeler şu şekildeydi:
EN İ S

ŞAK İ N İ N

IV. Ordu lağvedilerek, birlikleri VI. ve Vİİ. Ordu arasmda bölüştürülmüştür.

Başkomutanl ık Karargahı ve 1. Ordu

İstanbul

Il. Ordu
ili. Ordu
IV.Ordu
V.Ordu
Vi. Ordu
VI I. Ordu

Adana
İstanbul
lağvedilmiş4
Gelibolu
Musul
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Yı ld ı rı m Orduları Grubu 5Adana
Kafkas Islam Ordusu

Bakü

Mütareke'nin imzalanmas ı n ı müteakiben, kas ı m ayın ı n ortaları ndan itibaren, Mütareke'yle ilgili hareketlenmeler ba şlad ı . Musul'un ingilizler taraf ı ndan zaptın ı müteakiben, itilaf devletleri mü şterek donanmas ı 13 Kası m'da Istanbul önlerinde demirlemi ştir. Saray ı n ve şehrin üzerine topları n ı yönelten donanma, bu suretle hükümet ve halk üzerinde bir panik
havas ı nı n doğmas ı n ı arzu etmişti. I şte bu psikolojik baskı ları n
ağır bastığı şartlar sonucunda, Osmanl ı Genelkurmay ı, Mütareke'de istenen şartlara uygun olarak, kendisine ba ğl ı orduları la ğvetme kararı ald ı . Orduları n lağvedilme süreçleri Ş ubat
1919 tarihine kadar sürdü. Bunda özellikle Ingilizlerin bask ı ların ı n as ı l faktör oldu ğu bilinmektedir. Ancak bu yap ı l ı rken, sadece çekirdek kadro halinde olmak kayd ı yla kolorduları n elde tutulmas ı na özellikle dikkat edildi. Burada dikkat edilecek husus,
kolorduları n zabitan kadrosunun ve teknik personelinin mutlaka vazifeleri ba şı nda bulundurulmas ıyd ı . Çekirdek kadro, yani
orduyu ayakta tutacak beyin tak ı m ı mevcut oldukça, seferberlik durumunda asker toplay ı p yeniden te ş kilatlanmak ve cephelere yeti ştirmek zor olmayacaktı . Osmanl ı Genelkurmay ı ,
ordu komutanl ı kları nı la ğvetme kararı n ı uygularken, bu hususa özellikle dikkat etmi şti. Lağvetme kararın ı n uygulanması nda da çok bilinçli davran ı lm ış, ordunun terhisi üzerinde çok
fazla durulmam ış, silahları n teslimi konusunda son derece a ğı r
davran ı lm ış, Genelkurmay da bu yöndeki geli şmeleri "itaatsizlik" olarak değerlendirmemi şti. Hatta la ğvedilen orduları n
komuta kademesinin bir k ı sm ı Istanbul'daki Erkn- ı Harbiye-i
Umumiye Riyaseti karargah ı nda görevlendirilirken, bir k ı sm ı
da mülkTve askeri yeni birtak ım görevlere atanm ışlard ı r. Silah
ve cephanenin teslimi konusunda da "idare-i maslahat" politikas ı uygulanm ış, devlet merkezinden s ı k s ı k gönderilen emirlere ra ğmen, kolordu komutanlar ı n ı n büyük bir kı sm ı işi sürünce-

Il. ve Vİİ. Ordu'dan oluşturulmuştu.
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mede b ı rakma politikas ı izlemişlerdir. Görünürde silahları teslim etmi ş gibi görünüp, asl ı nda kendi birliklerini donatmaya çalıştı lar. Mesela, 12,14 ve 15. kolordular silahlar ı n ı bu yöntemlerle teslim etmedikleri gibi, itilaf devletlerine yönelik türlü türlü
oyalama taktiklerinden geri durmad ı lar.
Mütareke ortam ı çok büyük olumsuzluklar ı da beraberinde getirmi ştir. 0 "kara günler"de bir gün sonras ı nda ne olaca ğı n ı kestirmek ve kestirilse bile bunlara kar şı önlem almak
çoğu defa mümkün olamam ıştı r. Mütareke'yi müteakiben Osmanl ı ülkesini terk etmek zorunda kalan Enver, Cemal ve Talat
pa ş aları n İ stanbul'dan ayrı l ış ları (1-2 Kas ı m 1918), ordu kademelerinde de bir otorite bo ş luğu meydana getirmi ştir. Özellik-.
le Ba şkumandan Vekili ve Harbiye Naz ı rı Enver Pa şa'n ı n ayrı l ışı ,
bu alandaki otorite bo şluğunun as ı l nedenidir. Bu bo şluğu doldurmak için Padi ş ah Vandettin do ğrudan do ğruya harekete
geçmi ş, Enver Paşa taraf ı ndan Osmanl ı orduları n ı n seferberlik te şkilatı na göre kurulmu ş bulunan Karargh-ı Umum?'nin
çal ışmaları na, Mütareke'nin imzalanmas ı ve artı k buna ihtiyaç olmad ığı gerekçe gösterilerek son verilmi ştir. Karargh- ı
Umum?, padi şah iradesi de al ı nmak suretiyle 19 Kas ı m 1918 tarihinde la ğvedilmiştir. Bunu müteakiben "Ba şkumandı nhı k"ta
bulunan ittihatç ı komuta kademesi padi ş ah tarafı ndan birer
birer tasfiye edilmi ştir. Hatta Ittihat ve Terakki'nin kabuk değiştirmiş şekli olan Teceddüt Fı rkas ı'n ı pasifize etmek için de
yoğun çaba sarf etmi ştir. Vandettin, bu a şamada tı pkı a ğabeyi Il. Abdülhamid gibi davranmi ş, politik güç ile silahl ı kuvvetler gücünü tek elde birle ştirerek, otoritesini sa ğlamla ştı rmak
istemişti.
Padişah bu yöndeki dü şüncelerini üç a şamada hayata geçirdi. Öncelikle Erkn- ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'ne verdi ği
emirlerde, Mondros Mütarekesi'nin harfiyen uygulanmas ı n ı
emretti. Hükümet, sava şı n galiplerine boyun eğerek, daha çok
diplomatik yollardan mücadele etme karar ı na gelmi şti. Emirlere karşı gelenler, padi ş ah tarafı ndan komuta kademelerinden
uzakla ştı rmaya çal ışı ld ı . Ikinci a şamada ş ahs ı na bağl ı yeni bir
istihbarat te ş kilatı kurarak, saray ı n etkinliğini art ı rmaya çal ıştı . Abdülhamid'in Y ı ld ız' ı gibi, bu dönemde de Vandettin'in Çit

Kasrı önem kazand ı . Bu suretle Teşkilat-ı Mahsusa'n ı n etkinliğini kı sa zaman zarfında ortadan kald ı rma amacı güttü. 1. Dünya Sava şı 'n ı n yolsuzluklar ı nı ortaya ç ı karmak, asl ı nda orduda
ve sivil idaredeki İttihatç ı ları yargı lamak amacıyla divan-ı harpler teşkil ettirdi ve rakip olabilecek zümreleri susturmaya çal ıştı. Kurulan divan- ı harplere, Enver Pa şa'n ı n tasfiye hareketinden nasibini alm ış kişileri getirmeye özellikle dikkat etti. Böylece kendisi İ ttihatç ı hareketi tamamen ortadan kald ı rarak,
tam anlam ıyla yeni bir sistem olu şturmaya çal ıştı . Ancak Padiş ah Vandettin'in bunda uzun süreli olarak ba şarı l ı olmas ı mümkün görülmüyordu. Zira bu en kritik dönemde orduları tasfiye
eden padi şah, farkı nda olarak-olmayarak itilaf devletlerinin istediği gibi davranm ış da olmaktayd ı . Dolayı sı yla itilaf devletlerine gösterilen tepkilerin k ı sa zaman zarf ı nda yönetime karşı gösterilmesi işten bile de ğildi. Nitekim öyle de oldu. Ittihatçı lar, mevcut geli şmeler karşısı ndaki tepkiyi, büyük bir olu ş uma çevirme gayretine girdiler. Bunun için ortam da çok müsait
idi. Nitekim mevcut İttihatçı dü şmanl ığı n ı n İttihatçı ları yer alt ına ve gizliliğe ittiği ve tabiat ı yla i şgalci ingilizlerin karşıs ı na diktiği ve dahas ı filizlenmeye ba ş lam ış olan Milli Mücadele'ye doğal olarak destek vermeye getirdiği noktada, İ ttihatçı lar için
itilaf devletlerine ve yönetime karşı duyulan tepkileri organize
bir harekete çevirme i şi çok zor da olmayacakt ı .
Bu karşı hareketler, itilaf devletlerinin dikkatlerinden de
kaçm ıyordu. Bu a şamada Osmanl ı Genelkurmay ı'n ı n zaman
zaman sergiledi ği kay ıts ız ve umursamaz tavı rları karşı sı nda,
Müttefik İşgal Orduları komutanları da baskı ve tazyiklerini art ı rm ış lar ve bölgesel işgallerle hükümet üzerinde y ı ld ı rma ve
baskı olu şturma politikaları izlemişlerdir. Nitekim bu gibi geli şmeleri, Bo ğazlara hakim olma politikas ı u ğrunda kullanmak isteyen ingiltere, V. Ordu birliklerini tazyik ederek Bo ğazlar m ı ntı kas ı ndan uzaklaştı rm ış ve 10 Kas ı m 1918 tarihinde Çanakkale Bo ğaz ı 'na tamamen hakim olmu ştur. İ ngilizlerin Çanakkale Bo ğaz ı ve çevresini kontrol alt ı na almaları üzerine, bu bölgeden uzakla ştı rı lan V. Ordu bilahare la ğvedilerek, bu ordunu
bünyesinden ç ı kan 1. ve XIV. kolordular, Trakya bölgesinde konuşland ı rı lm ışlard ı r.
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Bu şekilde ba şlayan orduları n yeniden yap ıland ı rı lması ve
konuşland ı rı lması çal ışmaları sonucunda, Mütareke sonras ında Türk birliklerinin genel durumu şöylece gerçekle şmiş oldu:
Il. Ordu ve Yıldırım Orduları Grubu: Adana'da bulunan Yı ld ı rı m Orduları Grubu karargah ı ile yIl. Ordu, 7 Kası m 1918'de
lağvedildi ve bu gruptaki 3. Kolordu Mütareke konu ş yeri olan
Sivas'a gönderildi. Bu s ırada Grup Komutan ı Mirliva Mustafa
Kemal Paş a da Harbiye Nezareti emrine al ı nd ığı ndan, Ordular Grubu ve bölge, Il. Ordu Komutan ı Nihat (An ı lm ış) Pa şa'ya
bırakı ldı . Ancak Harbiye Nezareti la Aral ı k 1918 tarihinde Il.
Ordu'yu da la ğvederek, komutan ı n ı Adana Valiliği görevine tayin etti. Bu suretle Il. Ordu'ya bağ l ı bulunan 12. Kolordu
karargah ı Konya'ya, 20. Kolordu karargah ı Ankara'ya ve 15. Kolordu karargah ı da Erzurum'a nakledildi.
Vi. Ordu: Irak'ta bulunan VI. Ordu, Harbiye Nezareti'nin
emri doğrultusunda la Kas ı m 1918 tarihinde Musul'u b ırakarak, Nusaybin'e çekildi. 2. ve 5. tümenlerden mürekkep kalan
VI. Ordu, 9 Ş ubat ı 9ı 9'da lağvedilerek, adı 13. Kolordu'ya tahvil edildi. Bu kolordu, karargah ı Diyarbakı r olmak üzere, Siirt
ve Mardin'e yerle ştirildi.
yIlI. Ordu: Suriye Cephesi'nde geri çekilme esnas ı nda
mağlup olarak da ğılan VIlI. Ordu, ekim ay ı sonları na doğru ismen ve karargah olarak Izmir'e nakledilmi şti. Bu ordu 13 Kas ım
1918 tarihinde la ğvedildi ve bünyesinden ç ı kan 17. Kolordu'yu
oluşturan 56. ve 57. tümenler İ zmir'de b ırakı ld ı . Bu Kolorduya 23. ve 61. tümenler ile Tekirda ğ'daki 25. Tümen dahil edildi.
IX. Ordu: Mütareke'nin imzaland ığı sı rada Kars'ta bulunan lX. Ordu, il. Kafkas Tümeni ile Hoy'da, 9. Kafkas Tümeni ile Kamerli'de, 12. Kafkas Tümeni ile Serdarabat'ta, 36. Kafkas Tümeni ile Gümrü'de, 3. Kafkas Tümeni ile Ah ıska'da ve la.
Kafkas Tümeni ile Batum'da bulunmaktayd ı . Mütareke şartla-

rı n ı ileri süren Ingilizlerin Osmanl ı Hükümetine yapt ı kları baskı lar sonucunda, IX. Ordu, 1877-1878 Osmanl ı-Rus s ı n ı rı na çekilmek mecburiyetinde b ı rakı ld ı . Bu suretle Kars, Ardahan ve
Batum'un olu şturmu ş oldu ğu Evliye-i Selase bo ş altı larak, komutanl ığı n ı Mirliva Yakup Ş evki Paş a'n ı n yapt ığı lX. Ordu
Erzurum'a al ı nd ı . 21 Ekim ı 9ı 8'de Şark Orduları Grubu karargah ı
ile 1. Kafkas Kolord usu la ğvedilmi şti. Harbiye Nezareti, 27 Ekim
1918'de Islam Ordusu ve Kuzey Kafkas Komutanl ığı 'n ı da la ğyetti. Mütareke'nin imzaland ığı s ı rada karargah ı Bakü'de bulunan Kafkas Islam Ordusu'na ba ğl ı 15. Tümen Petrovsk'da, 36.
Kafkas Tümeni de Bakü'de bulunuyordu.

Saygı değer Dinleyenler,
Sonuç itibariyle yukar ı daki bilgilerden anla şı lan ş uydu ki,
Yı ld ı rı m ve Kafkas Islam ordu lar ı yla birlikte toplam onbir tane
olan Osmanl ı orduları n ı n, Cihan Harbi'nin sonundaki durumu
içler ac ıs ıyd ı ve Mütareke sonras ı nda elde kalan toplam ordu
miktarı dört adet idi. Bu ordular Il, VI, VIll ve lX. ordular idi. Bu
orduları n durumu da hiç iyi de ğildi. Subay ve asker sayı sı açı s ı ndan ciddi eksiklikleri mevcuttu. Bunun d ışı ndaki diğer orduları n baz ı ları hemen hemen tamamen yok olmu şlar, önemli bir kısm ı da ciddi kuvvet kayb ı na u ğrad ığı ndan, diğer orduları n içerisinde eriyip gitmi ş lerdi. Mesela barış zamanları nda
900-1.200 civarında olmas ı gereken bir taburun asker miktarı, iyi durumda olan taburlar için ı oo-ı so'ye kadar inmi şti. Mütareke imzaland ığı s ı rada 400.000 civarı nda bulunan Osmanl ı ordusu, sava ş yı lla rı nın olumsuzluklar ı ve terhis iş lemleri nedeniyle çok k ısa zaman zarfı nda 100.000 civarı na dü ş müştü.
Bu nedenle Osmanl ı Erkn-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti tarafı ndan yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyularak, Osmanl ı orduları yeniden organize edildi ve konu ş land ı rı ld ı . Bu yeni düzenlemeye göre Osmanl ı orduları toplamda dokuz kolordu olarak yeniden düzenlenecekti. Bu talep, 2 Ocak 1919 tarihinde
İ ngiltere'nin Avrupa Türkiyesi Müttefik Kuvvetler Komutan ı
Korgeneral Sir Wilson'a yaz ı l ı olarak iletildi. Yeni sistemde, en
az ından ilk etapta ordu bulunmayacaktı . İ ngiliz asker? yetkilileri, Türk Silahl ı Kuvvetleri için daha küçük boyutta bir ordu dü-
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şünmüş lerse de, Türk tarafı n ı n isteği bu şekilde galip devletlere iletilmi şti.
Osmanl ı Erkn-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, yukar ı daki yaz ı sı ndan yakla şı k olarak üç hafta sonra, 21 Ocak 1919 tarihinde, Mütareke devresi için ordunun er, tüfek, makineli tüfek ve top kadrosuna dair bir proje haz ı rlattı . Buna göre ordunun elinde 20 tümen için 30.800 tüfekli er kadrosu, 9 kolordu için 152 karargah eri, 1971 istihkm eri, 1.800 süvari eri, 6
uçak bölü ğ ü için 168 er, 5.820' piyade eri de geri hizmetler için
olmak üzere, toplam 40.801 tüfekli er ile 137 batarya için 548
top, 151ik obüs ve 10.5'luk a ğı r top için 84 top olarak, toplam
632 top ile 756 makineli tüfek ayr ı lması gerekiyordu. Bu talep,
Ingilizler tarafı ndan genel olarak kabul gördü, sadece top ve
makineli tüfek sayı sı fazla bulunmu ştu.
Saygı değer Dinleyenler,
Yeni düzenlemeye göre dokuz kolordu ve ba ğl ı birlikleri,
Nisan 1919 tarihinde ş u şekilde organize edilmi şlerdi:
ı .Kolordu (Edirne):

49. Tümen (Kı rklareli) ve
60. Tümen Malkara

3. Kolordu (Sivas):

5. Kafkas Tümeni (Trabzon) ve
15. Tümen (Samsun)

12.Kolordu (Konya):

il.

Tümen (Niğde) ve
41. Tümen (Karaman)

13.Kolordu (Diyarbakır): 2. Tümen (Sular) ve
5. Tümen (Mardin)
14.Kolordu (Tekirdağ):
55. Tümen (Tekirdağ) ve
61. Tümen (Bandırma)
15. Kolordu (Erzurum):
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3. Kafkas Tümeni (Tortum),
9. Kafkas Tümeni (Hasankale),
il. Kafkas Tümeni (Van) ve
12. Tümen (Erzurum)

17. Kolordu (Izmir):

56. Tümen (Izmir) ve
57. Tümen (Ayd ı n)

20. Kolordu (Eregl ı):

23. Tumen (Afyon) ve
24. Tümen (Ereğli)

25. Kolordu ( İstanbul):

ı .Tümen (Izmit) ve
10. Tümen (Istanbul)

Bu plana göre, 9 kolordunun toplam tümen say ı sı 20 olacaktı . Ordunun mevcut kuvveti bu tümen say ı sı na göre tespit
edilecekti. Yeni düzenlemede ordular kald ı rı lm ış, yerine hareket kabiliyeti daha iyi olan kolordu sistemi getirilmi şti. Türk
askerCi erkn ı istikbalde şartları n elveri ş li olmas ı halinde, bu kolorduları n küçük müdahalelerle orduya çevirebilecek tarzda
organize edilmesini tasavvur ediyordu. Bu, esas ı nda Mütareke hükümlerine de uygundu. Zaten bu uygulama, itilaf devletlerinin tepkilerini minimum seviyede tutmak için al ı nm ış tedbirlerden sadece birisiydi. Mütareke hükümlerine göre ordunun toplam asker say ı sı elli bin civarı nda olmas ı gerekti ğine
göre, memleket savunmas ı n ı n gerektirdiği ş ekilde, bu rakam
tümenler aras ı nda bölünebilecekti. Terhis edilen rütbeli askerlerin bir kısm ı Erkn-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'nde görevlendirilirken, bir kı sm ı da sivil memuriyetlerle valilik ve kaymakaml ı k makamlar ı na getiriliyorlard ı . Rütbesiz askerlerin büyük
bir kısm ı ise önce terhis ediliyor, ancak üniformalar ı n ı çı kard ı ktan sonra Kuvay ı Mill?ye ş ekline dönü ştürülüyor, müteakiben
halk ile bütünle ş iyorlard ı . Bu kuvvetler, daha sonra düzenli ordulara geçi ş aşamas ı nda tekrar askerCi birlikler dahiline al ı nacaklard ı . Bir anlamda "ordu-millet" kavram ı bütünle ştirilmi ş
oluyordu. Zaten MilI? Mücadele'yi en kutsal k ı lan yönlerden birisi, bu "ordu-millet" bütünle şmesinden ba ş ka bir şey değildir.
Nisan 1919 tarihli Ordu Dairesi raporuna göre, ordudaki asker say ı sı 65.464 olarak görülüyordu. Ancak 1892-1896 y ı lları na ait 43.193 ki ş ilik dört tertip askerin de kolordu, birlik ve
kararghlarda oldu ğu göz önüne getirilirse, toplam say ı n ı n
114.726'ya ula ştığı görülmektedir. Ayn ı tarihteki kayı tlara göre,
337.615 er de terhis edilmi şti. Diğer taraftan itilaf komiserlik1
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leri, miktarı yüz binin üzerinde bulunan asker miktar ı nı s ı n ı rlamak için çeşitli baskı mekanizmalar ı n ı harekete geçirmi şterKONU ŞMASI di. Bu mekanizmalar etkili olmu ş olmal ıd ı r ki, Erkn-ı Harbiye-i
Umumiye Riyaseti, 29 May ıs 1919 tarihli bir yaz ı sı nda, 9 kolordu karargah ı için 14.103 er, 1 tümen için 2.020 er ve 20 tümen
için de 40.400 er olarak, rakamları aşağıya çekme kararı nı açı klad ı . Bu düzenlemeye göre, tümenlerin ve kolordular ı n yekünu
54.503 ki şiyi geçemeyecekti. Buna 24 a ğı r top için 900 er ilavesi ile yekün 55.403 ere ula şı l ıyordu. Yine asker alma şube ve daireleri için toplam olarak 5.820 er de ilave edildikten sonra, ordunun toplam mevcudu 61.223'e ula şıyordu.
EN İ S
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Bu arada dikkat çeken bir husus da şudur ki, subay miktarı ndan asla bahsedilmemektedir. Muhtemelen ordunun zabitan kadrosu gizli tutulmaktayd ı . Üstelik erler için terhis i şlemi uygulan ı rken, ayn ı şey zabitler için geçerli olmad ı . Büyük bir
kısm ı birliklerinden izinli say ı ld ı . Özellikle ordunun sicil puan ı
yüksek olan subayları n ı n tespitine ve bunları n askerlikle alakaları n ı n kesilmemesine özellikle dikkat edildi. Her ne kadar bu
dönemde Istanbul'da Ittihatç ı lara yönelik olarak bir tutuklama
kampanyası baş latılm ış olsa da bu organizasyonları n tamam ı nda Ittihatçı lar etkin olarak yer ald ı lar. Bu dönemde bir k ısm ı
Istanbul'da hizmet verirken, mevcut şartlardan dolayı önemli
bir kı sm ı da Anadolu'ya geçti. Özellikle ta ş ra teşkilatlanmas ı nda Ittihatçı lar aktif olarak bulundular. Ittihat ve Terakki, bundan böyle artı k siyasi faaliyetlerden çok, memleketin kurtarı lması na yönelik faaliyetlerde bulunmayla me şgul olacak ve
bunda da çok ba şarı l ı olacaktır.
Mütareke sonras ı orduyla ilgili inişli çı kışl ı bu durumları n
ve ordunun daha etkisiz bir duruma gelmesinin, toplumsal sonuçları kısa zaman zarfında kendisini gösterdi. Bunun en doğal sonucu, Anadolu ve Trakya'daki asayi şsizlik olayları dır. Bu
asayi şsizlik olayları inzibat kuvvetlerinin zayıfl ığı ndan dolayı
çı ktığı gibi, devletin zafiyet içerisinde bulunmas ı n ı n, ülke içindeki gayrimüslim unsurları cesaretlendirici bir vasf ı da olmu ştur. Asayi şsizlik hadiselerinin bir ba ş ka boyutu ise, itilaf devletlerinin bu hadiseleri Mütareke'nin ihlali şeklinde kabul ederek, yeni i şgallerin gerekçesi olarak kabul etmeleridir. Hatta

Orta Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren İngiliz istihbarat
subaylarının raporlarında, Türklerin yeniden seferber duruma
geçecekleri, Rum ve Ermenilerden öç alacakları şeklinde bilgiler bulunmakta ve bu bilgiler İstanbul'daki itilaf devletleri yetkilileri tarafından Türk yetkililere tehditvari bir şekilde iletiliyordu —ki, bu Mustafa Kemal Pa şa'n ın ordu müfetti şi olarak
Samsun'a gönderilmesi, bu tür bilgilerin yans ımalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
Osmanl ı Hükümeti, bu asayişsizlik olaylarının yeni işgallerin ba şlangıcı olacağını bildiği için, bunlarla ilgili bir dizi tedbir ald ı. Jandarma güçlerinin durumlar ının iyileştirilmesi düşünüldü. Dü şünülen yöntemlerden bir di ğeri de ordu müfetti şliklerinin kurulmas ıydı ki, aşağıda bu hususa ayr ıntılı bir şekilde değinilecektir. Ülke içindeki asayi şin temini için iyi e ğitilmiş,
kuvvetli bir kolluk kuvvetine ihtiyaç vard ı. Hükümet, Mütareke şartları gereği bu tür tedbirleri yo ğun bir şekilde alam ıyordu, ama itilaf devletleri yüksek komiserleri de Mütareke gereği asayişten birinci derecede hükümeti sorumlu tutuyorlard ı.
Yani mesele ve çözüm, birbiri içinde kısır bir döngüye sahipti.
Bu nedenle do ğrudan müdahalenin mümkün olmad ığı bu şartlarda, Osmanl ı Hükümeti farkl ı bir tedbir olarak ülke sathına
nasihat heyetleri gönderme kararını ald ı. Amaç, saygın kişileri
bu heyetlere dahil ederek, Osmanl ılı k ruhu etrafında, ülkedeki asayiş hadiselerini, duygulara hitap ederek engellemek, en
azından azaltmaya çal ışmaktı. Damat Ferit Pa şa basına verdiği
beyanatta, şehzadelerin idaresinde vilayetlere mülkiye, ilmiye
ve asker?yeden seçilecek ki şilerden meydana gelen heyetlerin
gönderileceğini, bu heyetlerin devletin hukukunu ve varl ığı nı
devam ettirmek maksad ıyla hizmet edeceklerini ve halka, padişah adına teminat vereceklerini aç ıklad ı. 5 Nisan 1919 tarihinde İstanbul'daki İ ngiliz Yüksek Komiseri Vekili Amiral Webb'i
de ziyaret eden Damat Ferit, hem heyetler hakk ında bilgi verdi hem de İngiliz subaylarının da bu heyetlere katılmasını istedi. Webb ise buna imkan olmad ığını ifade etti. Böylece ortaya çıkacak büyük bir problem, s ıkıntısızca engellenmiş oldu.
Zira hükümetin durumu itilaf devletlerine aç ıp, İngiliz subay
talebinde bulunmalar ının asıl nedeni, Ingilizlerin konuyla ilgi-
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ii müdahalelerini engellemekti. Sonuçta biri Anadolu'ya, di ğeri Trakya'ya olmak üzere, Şehzade Abdürrahim ve Ş ehzade CeKONU ŞMASI maleddin efendilerin ba şkanl ığı nda iki heyet te ş kil edildi. Bu
heyetler Nisan ve Mayı s 1919 ayları nda ziyaretlerini gerçekle ştirerek Istanbul'a döndüler. Heyetler, bu gezilerinde padi şah ı n
ş efkat ve teveccühünü halka ilettiler, kurtulu ş için birlik mesajları verdiler. Ancak uzun vadede nasihat heyeti uygulamas ı ndan beklenen sonuçlar elde edilememi ştir.
EN İ S
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Mütareke'den hemen sonra ordu konusunda Osmanl ı hükümetlerinin alm ış oldu ğu en önemli tedbirlerden birisi müfetti ş lik teşkilat ı ve uygulamalar ı d ı r. Osmanl ı Devleti'nde ordu
müfetti ş liklerinin kurulmas ı , baz ı ihtiyaçlar sonucunda zaman
zaman görülmü ş tür. Mesela, o zaman için en yak ı n uygulama,
Hareket Ordusu'nun Istanbul'a hakim olmas ı yla hayata geçirilmi şti. Ordu müfetti ş liği uygulamas ı , o tarihten sonra Osmanl ı
Harbiye Nezareti ve Erkn-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'nin benimsedi ği ve ola ğanüstü zamanlarda uygulamaya koydu ğu bir
yöntem olmu ştu. Mesela, Erkn- ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti,
9 Temmuz 1910 tarihinde "Teşkilat-t Askeriye Nizamnamesi"ni
kabul ederek, ordu komutanl ı kları n ı kald ı rm ış ve yerlerine
ordu müfetti ş liklerini kurmu ştu. Ordu müfetti ş likleri personel
ve muamelat i ş lerinden muaf tutuldular ve kendilerine sadece
eğitim ve seferberlik i ş leri ve hazı rl ı kları yetkisi verildi. Bir müddet sonra jandarmada da müfetti ş lik uygulamas ı na geçilmi şti.
Cihan Harbi'nin ç ı kmas ı ve seferberli ğ in ilan edilmesiyle, müfetti ş lik teş kilat ı na son verilmi şti. Sava ş içerisinde Ittihat ve Terakki kabinelerinin konuyla ilgili birtak ı m uygulamalar ı olduysa
da ordu müfetti şlikleri bir daha hayata geçirilmedi.
Mondros M ütarekesi'nin imzalanmas ı ndan sonra orduları n lağvedilmesi, kurulu ş ve kadroları n ı n yeniden düzenlenmesi zaruretini ortaya ç ı karmıştı . Anadolu'da ve Trakya'da
toplam 9 kolordu ve bunlara ba ğl ı 20 tümenden ibaret olan
ordu, yeniden bir düzenlemeye tabi tutuldu. Hükümet, bu s ırada Istanbul'da toplanm ış bulunan genç ve muktedir komutanları Anadolu'da etkin görevlere atayarak, asayi şin iadesini dü şünmü ştü. Bu amaçla Anadolu'da ve Trakya'da bulunan
kolorduları n ba şı na Kazı m Karabekir, Ali Fuat, Nurettin, Yusuf

Izzet ve Cafer Tayyar pa şalar ile Refet, Selahattin Adil, Kaz ı m
ve Şefik beyler gibi komutanları getirmi şti. Ancak divan- ı harp
üyelikleri ve ba şkanl ı kları na ittihatç ı aleyhtarı olanları n getirilmesine özellikle dikkat edilmi şti. Ordu müfettiş liklerinin kurulmas ı ise, tarihe "Üçler Misakı " ad ı yla geçen ve Şakir Pa ş a'dan
sonra Harbiye Nezareti'ne getirilecek olan Haf ı z Şevket Turgut
Pa ş a, Erkn-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat (Çobanl ı ) Pa şa
ve Kavakl ı Mustafa Fevzi (Çakmak) Pa şa'nı n Nisan 1919'da
Istanbul'da yapm ış oldukları gizli toplant ı lardan sonra hayata geçirilen bir proje oldu. Üçler Misak ı, Mütareke'den sonra
Anadolu'nun itilaf devletleri tarafı ndan i şgal edilece ği görüş ünden hareketle, vatan ı n kurtarı lmas ı na yönelik hl çarelerini muhtevi gerekçeli bir rapordu. 6 Bu rapor, Erkn- ı Harbiye-i
Umumiye Riyaseti'nde uzun münaka ş alara sebep olduktan
sonra tasdik edilmi ştir ki, ordu müfetti ş liklerinin tekrar hayat
bulmas ı , bu rapora dayand ı rı lm ıştı r.
Harbiye Naz ı rı Şakir Pa şa, İşgal Orduları Komutanl ığı 'n ı n
fazla dikkatini çekmeden, bu te ş kilat ı n yap ı lmas ı yolunda
emirler vermişti. Bu do ğrultuda 1919 Nisan ı n ı n sonları na doğru
olu şturulan bu te ş kilatlanma, Erkn-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti tarafı ndan Harbiye Nezareti'ne sunularak onayland ı . (30
Nisan 1919) Ayn ı gün padi şah da müfetti ş lik teş kilatı na geçilmesi hakk ı ndaki iradeyi onaylad ı . Bu iradenin hükümlerinin yürütülme yetkisi Harbiye Nezareti'ne verilmi şti. Harbiye Naz ı rı
Şakir Pa ş a, hazı rlad ığı talimatnameleri 1919 May ı sı n ı n ilk haftas ı nda, olu şturulmu ş olan ordu müfettiş liklerine tebliğ etti. Nihayet Dahiliye Nezareti ile yap ı lan yaz ış malardan sonra, müfetti ş lik te ş kilat ı hayata geçirilmi ş oldu. Olu şturulan müfetti şlik te ş kilat ı na göre kurulan müfetti ş likler ve komutanlar ı ş u şekilde belirlenmi ş oldu:
1. Merkezi Istanbul olan 1. Ordu Müfetti ş liği ve Komutan ı
Fevzi (Çakmak) Pa şa.
2. Merkezi Konya olan Y ı ld ı rı m Kı taat ı (Sonra Il. Ordu) Müfetti ş li ği ve Komutan ı Mersinli Cemal Pa ş a.
3. Merkezi Erzurum olan IX. Ordu (Sonra ili. Ordu) Müfettiş liği ve Komutan ı Mustafa Kemal Pa ş a.
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Üçler Misakı şu ilkeleri içeriyordu:
1. Yapılan çalışmalar sonunda kurulması kararlaştırılmış olan üç ordu
müfettişliğinin bir an evvel
teşkiliyle ordunun emir ve
kumandasınm tanzimi lazımdır.
2. Mümkün olduğu kadar çok miktarda silah,
cephane, mühimmat vesairenin Anadolu'daki muhtelif depolarda toplatılarak, itilaf devletlerine teslim edilmemesi vatani bir
vazifedir.
3. Istanbul'daki hükümet, Ingiliz işgal kuvvetlerinin elinde esir olduğundan, Istanbul'dan verilen ve verilecek emirlerin
icra ediliyormuş gibi gösterilerek icra edilmemesi,
Anadolu'da "milli bir idare vücuda getirilmesi" elzem görülmektedir.
4. Milli galeyandan istifade ederek, Kuvay ı
Milliye teşkili ve milli iradenin buna istinat ettirilmesi gerekmektedir.
5. Bundan böyle mutlak müdafaada kal ınmayarak, tecavüzkr dü şmanlarınıız üzerine mukabil taarruzlara geçilmesi laz ımdır.

ENIS
4. Sakall ı Nurettin Pa şa'n ı n komutas ı nda Rumeli Kıtaat-ı
ŞAHİN'İN
Askeriyesi Müfetti şliği oluşturulduysa da bunun varl ığı sadeKONUŞ MASI ce ka ğıt üzerinde kald ı. Diğer üç müfettişlik gibi fiili olarak hayata geçememi ştir. Yine yukarı da izah edilen üç ordu müfetti şliginin haricinde Diyarbak ır'da bulunan 13. Kolordu do ğrudan
doğruya Istanbul'daki Erkn- ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'ne
bağlanm ıştı.
Yapı lan düzenlemelerden sonra müstakilen merkeze ba ğlı
13. Kolordu haricinde kalan 8 kolordu 1, Y ıldırım (Il) ve lX. (7 Haziran 1919'dan sonra 111) ordu müfetti şlikleri nam ıyla üç ordu
müfettişliğine taksim edilmi ş oldu. Esasında 1, Il ve 111. Ordu adlarıyla herhangi bir askeri birim yoktu. Mütareke'den sonra düzenlenen 9 kolordu, bölgelerine göre üçe ayrılm ış ve üç ayrı
müfettişlik olarak düzenlenmiş ti. 1, Il ve 111. ordu müfetti şlikleri, sadece müfetti şliklerin yetki alanlarını belirlemek amac ıyla
isimlendirilmi şti. Bu isimlendirme, ileride gerekti ğinde hemen
ordu teşkilatland ırılmasına dönüştürülecek tarzda olu şturulmuştu. Yeni düzenlemeye göre 9 kolordu şu müfettişlikler arasında taksim edilmi şti:
1. Ordu Kıtaatı Müfettişliği: Fevzi Paşa
1. Kolordu (Edirne): Cafer Tayyar Pa şa

49. Tümen (Kırklareli) ve 60. Tümen (Malkara)
14. Kolordu (Band ırma): Yusuf Izzet Paşa
55. Tümen (Tekirda ğ) ve 61. Tümen (Band ırma)
25. Kolordu (Istanbul): Sait Pa şa
1. Tümen (Izmit) ve 10. Tümen (Istanbul)

Il. Ordu Kıtaatı Müfettişliği: Cemal Paşa
tzmir'in işgalinden önce
17. Kolordu Komutanlığı
I. Ordu Kıtaatı Müfettişliği
bölgesindeyken, işgali müteakiben 11. Ordu Kıtaatı
Müfettişliği'ne bağlanmıştır.

12. Kolordu (Konya): Miralay Selahaddin Adil Bey
11. Tümen (Niğde) ve 41. Tümen (Karaman)

17. Kolordu (Izmir): Nurettin Pa şa

56. Tümen (izmir) ve 57. Tümen (Ayd ın)

20. Kolordu (Ankara): Ali Fuat Pa şa
23. Tümen (Afyon) ve 24. Tümen (Ereğli)
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111. Ordu Kıtaatı Müfettişliği: Mustafa Kemal Pa şa
3.

Kolordu (Sivas): Miralay Refet Bey
5 . Kafkas Tümeni (Trabzon) ve
15. Tümen (Samsun)

15. Kolordu (Erzurum): Kaz ım Karabekir Pa şa
3. Kafkas Tümeni (Tortum),
9. Kafkas Tümeni (Hasankale),
ıl. Kafkas Tümeni (Van) ve
12. Tümen (Erzurum)

Müstakil 13. Kolordu (Diyarbakır): Miralay Cevdet Bey
2. Tümen (Sular) ve 5. Tümen (Mardin)

Müfettiş likler genel olarak şu bölgelere münhas ı rdı: 1.
Ordu, Marmara; Il. Ordu, içve Bat ı Anadolu ve IK İ . Ordu da Orta
ve Doğu Karadeniz ile birlikte Do ğu Anadolu. Ordu müfetti şliklerinin görev ve yetkileri hakk ı nda bilgi vermek, konunun bütünlüğü aç ı s ı ndan son derece önemlidir. Mütareke'yi müteakiben ülke dahilindeki asayi ş in sa ğlanmas ı amac ı yla il Aral ı k
1918 tarihli Meclis-i Vükelâ karar ıyla, Osmanl ı ülkesi mülki açıdan numaraland ı rma esası na göre ı o bölüme taksim edilmi ş
ve her bölümün ba şı na birer mülkiye müfetti şi tayin edilmesi kararla ştı rı lm ıştı . Mülkiye müfetti ş leri idari aç ıdan her türlü problemle uğraşacaklar, hatta bulundukları bölgenin askerT
üst düzey yetkilileriyle de ortakla ş a çal ışacaklard ı . Amaç tabii
ki, sava ş sonras ı yaralanan devlet otoritesini yeniden düzene
koyabilmekti. Fakat k ı sa bir zaman içerisinde, mülkiye müfettişlikleri vas ıtas ı yla ülkenin siyasi aç ı dan da ğı lan otoritesinin
düzene konulmas ı n ı n mümkün olmad ığı anla şı ldı. i şte Osmanl ı hükümetlerinin mülkiye müfetti ş lerinin görevlerini, kısa za-
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man içerisinde ordu müfetti şliklerine devrederek, tüm yetkiyi onlara vermesinin as ı l sebeplerinden birisi de buydu. Asker?
KONU ŞMASI otoritelerin, mülki otoritelere göre daha etkin olaca ğı beklentisi, bu de ğişiklikte ba ş l ı ca rolü oynam ıştı . Yeni kurulan üç ordu
müfetti şliği görevine Rumeli Müfettiş liği de eklenmi şse de bu
müfetti şlik sadece ka ğıt üzerinde kalm ıştı r. Bu devir teslimden
sonra ordu müfetti ş liklerinin görev ve yetkileri de art ı rı ld ı .
ŞAHIN'IN

30 Nisan 1919 tarihinde te ş kilat ı onaylanan üç ordu müfettiş liği ile müstakil 13. Kolordu için haz ı rlanan talimata göre,
müfetti ş likler hem asker? ve hem de mülki yetkilerle donat ı ld ı .
Bunları maddeler halinde ş u şekilde göstermek mümkündür:
1. Mü şterek vazifeler olarak; m ı nt ı kalarda dahili güvenliğin iade ve istikrarı , asayiş sizlik sebeplerinin ara ştı rılarak tespit edilmesi, ötede bende bulunan silah, cephane vesairenin
bir an evvel toplat ı larak münasip depolarda muhafaza altı na
al ı nması sa ğlanacaktı r.
2. Müfetti ş lik ve kolorduları n, yukarı da s ı ralanan vazifeleri gerçekle ştirmek ve uygulamak için verecekleri her türlü talimatı , m ı ntı kaları nda bulunan vilayetlerle mutasarr ıfl ı klar doğrudan doğruya yerine getireceklerdir.
3. M üfetti ş likler ve kolordular, kendi m ı ntı kaları civarı ndaki asayi şin sa ğlanmas ı ve sair i ş ler için doğrudan doğruya civar
kolordu ve müfetti şliklerle koordineli olarak vazife icras ı için
muhabere edeceklerdir.
4. Müfetti ş lik emrinde bulunan kolordular, harekat ve
asayi ş hususları nda doğrudan doğruya müfetti şlikle irtibat
halinde bulunurken, yaz ışma ve personel i ş leri ile olsun, silah
ve teçhizat ikmali konuları nda olsun, eskiden oldu ğu gibi Harbiye Nezareti ile muhabere etmek mecburiyetindedir. F ı rka
veya m ı ntı ka komutanl ığı veya özel bir göreve tayin edilecek
subayları n tayin veya tebdilleri, müfetti şliğin muvafakat ve talebiyle gerçekleştirilecektir. Bununla beraber di ğer hususlarda lüzum ve menfaate göre müfetti ş liklerin verdikleri talimatı kolordu komutanları aynen uygulamaya koyacaklard ı r. M ı ntı ka komutanları, subayları n tayin ve tebdilleri konusunda da
yetkilidirler.

Ordu müfetti ş likleri teşkilatı n ı n kurulmas ıyla, Osmanii silahl ı birlikleri, görünü şte de olsa seferi kadro düzeninden,
hazeri kadro te ş kilat ı na geri dönmü ş oluyordu. Müfetti ş likler normal olarak talim ve terbiye gibi hususlarla u ğra şacakları gibi, ötede bende dağı n ı k bir hIde bulunan silah, cephane ve teçhizat ı depolarda toplatarak koruma alt ı na alacaklard ı . Çal ış maya ba ş lad ı ktan sonra bölgelerinde huzuru bozacak
her türlü harekete mani olduktan ba ş ka, güven ortam ı n ı n tesis edilmesinde çok önemli bir rol oynad ı lar. Nitekim ilk bak ışta, sanki Mütareke hükümlerini tatbik mevkiine koymak için
kurulmu ş te ş ekküller olarak göze çarpan ordu müfetti şlikleri,
icraatları na ve ba ş ları ndaki görevli ki şilerin tav ı r ve hareketlerine bak ı l ı rsa, memleket menfaatine kurulmu ş bulunan ola ğanüstü devrin en önemli te ş ekkülleri oldu ğu anla şı l ı r. Bu yönüyle Mütareke şartları n ı uygulamak bir yana, uygulamamak üzerine kurulu bir yap ı lanma ları söz konusudur. Ordu müfetti ş liği görevlerine getirilen komutanlar, Mütareke ş artları n ı n yaz ı ld ığı ş ekliyle hayata geçirilmesini, Anadolu ve Trakya co ğrafyas ı ndaki Türklü ğün sonu olarak değerlendiriyorlard ı . M üfettiş lerin tamam ı son derece vatanperver, ülkenin içerisinde bulundu ğu zor ş artları hakkıyla idrak etmi ş kimselerdi. Bunlar,
gerek padi şah ve gerek hükümet nezdinde en seçkin ve güvenilir komutanlar aras ı nda yer al ıyorlard ı . Kendilerinin bu göreve getirilmelerindeki en seçici faktör Alman aleyhtarl ığı ve İttihatç ı olmay ış ları olsa da bu durum, bu komutan ları n itilaf devletleri lehine kararlar alaca ğı ve uygulayaca ğı anlam ı na da gelmiyordu. Ancak yine de itilaf devletleri temsilcileri taraf ı ndan,
Alman ve İttihatç ı karşıtı oldukları ndan, bu göreve getirilmelerine ses de ç ı karı lmam ıştı .
Ordu müfetti ş lerinin çal ış maları na bakı ld ığı nda, en aktif
müfetti ş lerin Il. ve 111. Ordu müfetti şleri oldukları anla şı lmaktad ı r. Özellikle Türk MilI? Mücadelesi'nin yürütülmesi aç ı sı ndan de ğerlendirildi ğinde, Mustafa Kemal Pa şa'n ı n çok aktif bir
ş ekilde çal ıştığı , en önemli çal ış maları n ı bu dönemde gerçekleştirdiği ortadad ı r. Samsun'a ç ı kıştan, Havza Genelgesi'ne,
Amasya Tamimi'nden Erzurum ve Sivas kongrelerine kadar geçen süreç, hep bu a şamada gerçekle ştirilmi ştir. Bu süreç zar-
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de kafa taşıyoruz, kafa." sözleriyle, esas ı nda kendi dü ş ünce yap ı sı n ı n çok farkl ı olduğ unu, bugün bizim Mili? Mücadele ad ı yla
bildiğimiz çok ş anl ı , şerefli bir tarihi evrenin ba şlangcı n ı n müjdecisi oldu ğ unu da ifade etmek gerekmektedir.
Sabrı n ı z ve ilginiz için te ş ekkür ediyorum.

Av. Ahmet GÜREL: Çok te ş ekkürler Say ı n Şahin. Gerçekten çok ak ıcı , çok doyurucu bu aç ı klamaları n ı z bizlere ışı k tutuyor. Ümit ediyorum, gelecekte bu s ı kı ntı ları bir daha ya şamayı z.

"Mondros Mütarekesi'nden Sonra Anadolu'da Sivil Örgütlenme" konusunu Doç. Dr. Kemal Ar ı anlatacaklar; buyurun Sayı n Arı ...

Doç. Dr. Kemal ARI (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İ lkeleri ve ink ı lap Tarihi Enstitüsü Müdürü): Çok te şekkür ederim
Sayı n Ba ş kan.
Çok değerli konuklar, sözlerime ba şlamadan önce, ba şı nda bulundu ğ um Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve
inkı lap Tarihi Enstitüsü ad ı na hepinizi sayg ı yla selaml ıyorum.
Doğup büyüdü ğ üm Samsun'da, ulusal tarihimiz için son derece önemli bir olay ı n hem de ş u an bulunduğumuz salonun
yüz metre kadar yak ı ninda gerçekle ştiğini dü ş ünürken, o an
ve onu izleyen süreçle ilgili burada, siz seçkin toplulu ğa sesleniyor olman ı n gururunu ya şad ığı m ı belirterek sözlerime ba ş lamak istiyorum.
Bu önemli toplantı da çok önemli ve ulusal tarih bilincimizin olu ş ması için son derece de ğerli veriler, yorumlar ve bilgiler ortaya çı kacak; buna yürekten inan ı yorum.
Samsun; Türk tarihine, Türk ulusunun Mustafa Kemal
Pa ş a'n ı n önderli ğinde ba ş lattığı ulusal kalk ış man ı n ba şlangıc ı olan 19 May ı s gününü, bir yadigr olarak b ı raktı . Mustafa
Kemal Atatürk'ün kendisinin de dedi ği gibi, 19 Mayı s 1919'da
Samsun'da Anadolu topraklar ı na ayak bastığı nda elinde hiç bir
maddi güç yoktu. Ancak Türk ulusunun tarihi ona güven veriyordu; çünkü o, ulusun, tarihin hiç bir döneminde ba ğı ml ı yapmayacak ölçüde soylu oldu ğuna inan ı yor; bu duygudan güç
al ıyor ve bu öz güven içinde bu yolculukta amaçlad ığı şeylerin
ba ş arı l ı olacağı n ı biliyordu.
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Onca kaygı, endişe, kuş ku içinde Samsun'a do ğru başlaARI'NIN
yan o yolculukta karşılaşı lan çok sayıda tehlikeye, olumsuz etKONU ŞMASI kilere ve olasılıklara karşı n; o, Samsun'a bir öz evlad ın, kutsal
bir ananın kucağına kendini atmak istercesine ko şuyordu. Biliyoruz ki, b ırakışma döneminde, Türk ayd ınlarının, sivil-asker
bürokrat kesimlerin onca çôzüm aray ışı sonuç vermemişti.
Mustafa Kemal Pa şa da artı k istanbul'da bir çözüm yolu bulunmadığı düşüncesine gelmi ş ti. Ne yapsa, kiminle bir temas
kursa, dü ş üncelerin, eylemlerin, öngörülerin bir sonuç getirmeyeceğinin ayirtı na varmıştı. Yalnız o değil, onun çevresinde onunla s ık sık görüş meler yapan pek çok yurtsever subay
da tek çözümün Anadolu'da bir ulusal direni ş ba şlatmak olduğunu biliyordu. 0 da arkada şları gibi, Anadolu'ya geçi ş yolları aramaktayd ı. Bunu da ba şardı . Yeni görevi, 9. Ordu Müfettişliği'ydi. Sonradan 3. Ordu Müfetti şliği olarak adlandırılacak
olan bu göreve getiriliş ini, bu yeni evrede dü şündüğü ve istediği ulusal kalkış ma için önemli bir a şama olarak görmekteydi.
Artık kutsal yurt anan ın yard ımına koş mak gerekti ğini düşünüyordu. Sanki o kutsal anan ın çocuğu olarak, tıpkı kendisi gibi
düşünen pek çok arkadaşı gibi, o anadan güç almaya muhtaçt ı
ve o "Ana" da Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ki şiliğinde, karşı karşıya kaldığı o büyük, tiksindirici ve ürkütücü tehlike karşısında, çocuklarının kendisine koşmasını ve tarihsel sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyordu.
Bu duygular içinde Mustafa Kemal Atatürk, o kutsal yurt
topraklarının kendisini bağrına basacağı nı, kendisini algılayacağıı nı, hatta kendisini kabufleneceğini düşünüyordu. Bu duygu ve hazlar içinde, İzrnir'in 15 Mayı s 1919 günü, bir kıyım biçiminde gelişen kanlı işgali sonrasında, Izmir'in yitirilmiş olmasının ruhuna yüklediği tepkiler ve acı lar ile birlikte, onca tehlikeleri göze alarak, Istanbul'dan Samsun'a doğ ru yola çıkıyordu.
Yurt çocukları , mutlaka kendisinin çevresinde bütünle şecek, kutsal yurt anan ın yardımına koşacaklard ı.
KFMM

Bu dü şüncesinde de yan ılmad ı.
I şte, onun bu dü şüncesinin güç kazanması nda, ilk olarak
Anadolu topraklar ına ayak bastığı Samsun'un ve Samsunlu

yurtseverlerin büyük bir etkisi olmu ş, Samsun'dan sonra, kimi
düş kırıklı klarına, kaygılarına karşı n bu güç gittikçe artm ıştı .
Ancak san ırım, daha Samsun'a ayak bast ığı andan bu
yana, Mustafa Kemal Atatürk'ün neyi isteyip de bunda yan ıl ıp
yan ı lmad ığı n ı n saptamas ı n ı doğru biçimde yapmak gerekir. 0,
Anadolu'ya niçin ç ı kmıştı ve neyi amaçlamıştı? Onun amaçlad ığı şeyler, o dönemde yurtseverler taraf ı ndan ne ölçüde biliniyor ve benimseniyordu? Bu süreçte o, kendi dü ş üncelerini topluma anlatmak, benimsetmek, kan ıksatmak ve içselle ştirrnek
için, ne gibi bir yol ve yöntem izleme gereksinimi duydu? Toplumda öncü rol oynayan ki şi ve kesimler, onun bu çabalarına
nasıl bakıyor ya da en az ından onun yöneldiği yöntemler konusunda neler dü şünüyorlard ı? Değerlendirmeler ne yöndeydi
ve bu değerlendirme biçimlerine uygun olarak, o günün toplumunda ne gibi süreçler ortaya ç ıktı? Örneğin, bu dü şünceler uygulamaya dönü ştükçe, biçimlenen bu süreçler kar şısı nda, ne gibi farkl ıla şmalar, ayn şmalar ya da bunun tersi olarak
birleşmeler ve kayna şmalar ortaya ç ıktı? Bu ayrışma ya da birleşme süreçlerinde, temel kaygı lar nelerdi ve Mustafa Kemal
Atatürk, bütün bu karma şı k, iç içe geçmi ş süreç ve olguları n
içinde, nasıl bir yol çizgisi olu şturarak belleğindeki çözüm yoluna doğru yürüyebildi? Ve belki de en önemli soru da şudur:
Türk ulusu, onca geleneksel ve dinsel etki alt ında yönlendirilmiş bir psikolojik etki altında bulunurken, nas ı l bir iç dürtü ve
istenç ile Samsun'dan ba şlayan ve giderek büyük bir kalk ışmaya, ba ğı msızlık ve özgürlük sava şı na dönü şecek bu savaşımda,
onun çevresinde kenetlenme yoluna gidebildi? Bu sonucun ortaya çıkmas ı nda, sivil dü şünce, istenç ve örgütlenmelerin yeri
neydi?
Kuşkusuz, bu soruların yan ıtı önemlidir. Türk Ulusal Bağı msı zl ık Savaşı 'n ı n niteliğin:in ve boyutlarının kavranabilmesi için bu soruların yan ıtları üzerinde olabildiğince yoğunla şmak gerekir. Bu kısa konuşma içinde, bunları n tümünün yan ıtını vermenin olanaks ı z olduğunu burada bulunan herkes kabul
edecektir. Ben, bu zor hatta olanaks ı z olan uğraşıya girerek,
buna yeltenecek değilim. Ancak yine de sivil örgütlenme süreçlerinin, Samsun'dan ba şlayarak, Ulusal Kurtulu ş Savaşı'n ı n
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kendi doğal akışı içindeki etkileri üzerinde olabildi ğince durmak, en az ı ndan bu katk ı n ı n niteli ği üzerinde kimi saptamalar
yapmay ı özellikle gerekli görüyorum.
Bu saptamaları n ilkini, olumsuz bir yönden yapmaya çal ışal ım:
Bugün hepimiz biliyoruz ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün
Samsun'a do ğru o maceral ı ve tehlikeli yola yöneli şini olduğundan ba ş ka türlü açı klamaya, saptı rmaya ve ulus bireylerini yan ı ltmaya dönük yay ı nlar ve söylemler son zamanlarda oldukça artm ıştır. Bu önyargı l ı ve yanl ı yakla şımları n, bütün kurulu değerleri -ne yaz ı k ki- alt üst etmesi gibi kötü etkileri bulunuyor. Bilgi kirliliği ve kafa karıştı rma süreçlerinin, tarih bilinci ve toplumsal kimlik olu ş umu üzerindeki olumsuz etkilerini aç ı klamaya gerek bile yok. Pek çok ki şi, bulundu ğu noktaya
ve bakış aç ı s ı na göre, sözde kan ıtlar ve görü ş ler öne sürüyor.
Tarih yöntemi kuralları alt üst edilerek, hiç bir bilimsel temele dayanmayan, uydurma görü ş ler ne yaz ı k ki toplum tarafı ndan da de ğ er görüyor ve böylece, arka arkaya gelen, halkalar
içinde bir yan ı ltma çabas ı ortaya konularak, geni ş kitleler yan ı ltılabiliyor. 0 zaman da tarihte, kimi önemli ki şiliklerin oynad ı kları roller, büyük bir a şı nd ı rmaya u ğratı l ı yor. Cüceler gereksiz yere devle ş tirilirken, devleri, daha küçük bedenler ve düşünceler içine s ığd ı rma gayretke ş liği, ş aşı rtıcı boyutlara ula şı yor. Örneğin, son Osmanl ı padişah ı Vandettin, Mustafa Kemal
Pa ş a'ya Anadolu'daki yeni görevini, amac ı nı bilerek ve isteyerek vermi ş değildir. Onun anlat ı m ına göre, Sultan, İ ngilizlerle
kendi çı karları için i ş birliğ ine geçmekten geri kalmayan bir haindir. Bu sözler Mustafa Kemal Atatürk'e aittir ve ünlü yap ıtı
büyük Nutuk'ta, daha ilk sat ı rlarda bunu söyler.
Atatürk, ku ş kusuz eleştirilemez değ ildir; ancak bu yap ı lmak isteniyor diye, her şeyi as ı ls ı z kimi yakla şımlarla alt üst etmenin gere ği de bulunmuyor. Atatürk, bu yakla şı m ı n ı ünlü yap ıtı nda oldukça aç ı k ve tart ışı lmaz bir netlikte ortaya koymu ş
olmas ı na karşı n, son Osmanl ı padişahı Vandettin'e oldu ğundan çok rol ve ki ş ilik verme çabaları n ı yads ı mamak olanaks ı zd ı r. Vandettin'in Mustafa Kemal Pa şa'yı Samsun'a Anadolu'da
bir bağı ms ı zl ık sava şı vermek için görevlendirdi ğini, onun da

bu buyruk uyarı nca Anadolu'ya geçti ğini, Sultan Vandettin'in
de her türlü güçlükleri üzerine çekerek, yani bir anlamda büyük bir özveriye girmeyi ba ştan benimseyerek, ulusal sava şı
destekledi ğ ini dillendirenler bugün hiç de az de ğil.
Bu sorun, tarih yöntemi aç ı sı ndan sonradan yarat ı lan, bilinen tarih yakla şı mları na bilinçli olarak soku şturulan bir sorundur. Bu yakla şı mları n olumsuz etkileri ise, devrim kuram ı aç ıs ı ndan oldukça ürkütücüdür. Niçin? Bu yakla şı m ı n geçerlilik kazanmas ı durumunda, bütün devrimin varl ığı n ı sorgulama k gibi
iç içe geçmi ş süreçler, kendili ğinden ortaya ç ı kmaktad ı r ve giderek bu olumsuz süreçler, günümüzün siyasal yakla şı mları n ı
belirleyen etkenler haline bile gelebilmektedir. Bugün siyasal
ideolojik bakış açı ları na bir bakal ı m. Hepsinin kendine göre bir
tarih algı lamas ı var. istedikleri ki ş iliklere istedikleri roller, verilebiliyor; böylece tarihsel gerçekli ğe uygun bir tarih anlat ım ı
ve sunumu de ğil, herkesin kendi bak ış açı sı na, sahip oldu ğu
dünya görü ş üne ve ideolojik tutumuna göre biçimlendirilmi ş
bir tarih anlat ı m ı geçerli oluyor. Yapay, uydurulan, sonradan
olu şturulan, önyarg ı larla örüntülenmi ş ve sarmalanm ış bir tarih yakla şı m ı üzerine nas ı l bir tarih bilinci olu şturula bilir ve bu
çarp ı k bilinç nas ı l bir toplum kimliği ve duru ş u yaratabilir? Asl ı nda mant ı k çok basittir: Vandettin, denilen gibiyse, yani büyük özverilere katlanm ış bir yurtsever kahramansa, o zaman
Atatürk'ün anlatı ld ığı gibi bir kimlik ve ki ş ilik olmad ığı na kadar
gidecek, oradan da devrim sürecinde ortaya ç ı kan pek çok şeyi
sorgulatacak bir çarp ı k yakla şım geçerlilik kazanabiliyor. Böylece, bu etkiler alt ı nda, öylesine bir Atatürk portresi olu şturulabilmektedir ki, o, yani Atatürk, ünlü yap ıtı nda Vandettin için
"Hain" derken, bu yakla şı mdan uzakla şı l ı yor ve Vandettin'in
onca özverisine karşı n(?) ona ihanet etmiş(?) bir Atatürk portresi ve kimli ği yaratı lm ış oluyor. Dolay ı sı yla tam da ulusal savaşı n ba şladığı gün olan 19 May ı s 1919 tarihi ile ilgili olarak, ulusal
sava şı n felsefesini, kuramsal boyutunu, özünü olu şturan eylem ve dü şünceler, bir kirlilik bombard ı man ı na u ğratı lm ış oluyor. Bu tav ır ve çaba, devrimin özünü, ulusal sava şı n felsefesini ve tarihsel anlam ı n ı kemirmeye çal ış an gizli, sinsi tuzaklarla
örülmü ş bir görüntü sunmaktad ı r.
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Çok ünlü bir Osmanl ı tarihçisi vard ı r; ince zeks ı yla ve nükAR İ 'NIN
tedanh ığı yla kendini sevdirmi ş bir ki şilik: İ bnü'l Emin Mahmud
KONU ŞMASI Kemal ( İ nal) Bey ... Onun çok tan ı nan bir yap ıtı var: Son Sadrazamlar. Kendisi Sait Paşa'nı n yan ı nda bulunmu ş, uzun süre
Abdülhamid döneminde saraya sunulan jurnlleri tasnif etmi ş,
hl görmü ş, iş bilir bir ki ş i ve ki şilik... Bu yap ıtı nda o, sarayda
tan ı k oldukları yla, son dönem Osmanl ı sadrazamları n ı ele al ı r.
Ancak, Sultan Vandettin'i yak ı ndan tan ıd ığı ve pek çok olaya
tan ı k oldu ğu için yap ıtı nda sadrazamları tan ıtmak üzere yola
çı km ış olmas ı na karşı n, Vandettin'i de tan ı tmadan geçemez.
Gerek burada gerek örne ğin, Turgut Özakman' ı n ya da Yı lmaz
Çetiner'in Vandettin'i ele alan kitaplar ı nda da görmek olanakl ı d ı r. Atatürk'ün kendisi de Sultan Vandettin'le ilgili biliyorsunuz, kimi saptamaları n ı bizlere aktarm ıştı r. Görülen o ki, Sultan
Vandettin'in ki ş ilik portresiyle, Damat Ferit Pa şa'n ı n portresi
yan yana getirildi ğinde, insan ı n ister istemez, ülkenin ne zihniyette yönetenlerin elinde oldu ğ una bakarak, şa ş kınl ı k duymaması olanaks ızd ı r. Arnavut kökenli bir siyasetçi olan Damat Ferit Pa ş a'n ı n bütün varl ığı asl ı nda Sultan Vandettin'in ablas ı sultanla evlenmi ş olmas ı ndand ı r. Londra Türk Büyükelçili ği'nde
ad ı pek de bilinmeyen, pek bir becerisi de olmayan konumda
iken, günün birinde padi şah ı n ablas ı sultan, i şte, fotoğrafı nı
görüyor, ona vuruluyor, tan ıştııı yorlar, bir bak ıyorsunuz, Damat Ferit Pa ş a, Osmanl ı sarayı nıı n ve Sultan Vandettin'in vazgeçilmez sadrazam ı , yani hükümet baş kan ı ... Soruyor Vandettin, Damat Ferit Pa ş a'ya: "Birader, eniş te, ne yapacaks ı n sen?
Yani anla ş mayı nasıl imzalayacaks ı n?" —çünkü Mondros B ı rakışmas ı yapı ldı ve bunun bir barış anla şması na dönüşmesi gerekiyor— Sadrazam cevapl ıyor: "Atlarım bir z ırhlıya, kalkarı m doğru
Londra'ya giderim, ç ıkarım kralı n karşısı na... "—yeni kral tahttad ı r, eski kral ölmü ştür— "Derim ki Krala, ben senin baban ın p0ker arkada şıydım, ben ş u anda baban ı n bir poker arkadaşı olarak geldim. Baban ın evladı olduğunu göster ve bizlere yaşayabiIeceğimiz topraklar b ırak..."
KEMAL

Yanl ış an ımsam ış olabilirim sözleri; ancak bu anlama gelen
bir yakla şı mda bulunuyor.

Değerli konuklar, bak ı n ş u garipliğe: Yani devleti yönetenlerin ne kadar acizlik içinde oldu ğunu, ülkenin gerçek gündeminden ne kadar uzakta olduklar ı nı , insanları n duru ş unu, insanların içinde bulundukları zorlukları görmekten ne kadar
uzak oldukları n ı gösteren en önemli belgelerden bir tanesidir
bu. Ne olacak böyle olursa? İ ngiltere Kral ı , "Ne güzel, babam ın
arkadaşı gelmiş; bir Türk, o babamla poker oynarm ış. Şimdi ben
Türklere yaşayabilecekleri, onları tatmin eden bir toprak vereyim." mi diyecek? Koskoca bir sömürge imparatorlu ğu, d ış politikas ı n ı bu mantığa göre olu şturacak, bizimki bunun olaca ğı na inan ıyor gerçekten... Üstelik bunu bir politika gibi anlat ıyor,
hem de kime? Osmanl ı Devleti'nin padi şah ı na... Vandettin bile
bu sergüze ştin haleti ruhiyesini anlam ıştı r ve garip garip Damat Ferit Pa şa'ya bakm ıştı r, "Bu ne söylüyor?" diyerekten...
Şimdi böyle bir ki şi uzun dönem ve s ı k s ı k sadrazam oluyor;
onun politikas ı ve yönlendirmesiyle süreç biçimlendiriliyor. Bu
sürecin, bu mant ı k ve yakla şımla, Türkler lehine olmas ın ı beklemek olana kl ı mıd ır? Bunun ulus neresinde; ak ı l ve mant ı k neresinde; diplomasi neresinde? İşte koskoca bir ulusun yazg ısı
bu tip politikac ı ları n ellerinde, onlar ı n öngörüsüne ve anlayışına göre biçimlendiriliyordu. Gerçekten de ulus, Atatürk'ün dediği gibi, ba ş sız ve çaresizdi.
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Ulusun, kendi sa ğduyusuna güvenerek, Mustafa Kemal
Atatürk'ün çevresinde kenetlenmesinin anlam ın ı san ı rı m buna
bakarak anlayabiliriz. Koskoca bir ulusun yazgı sı, bu zihniyetin
elindeydi ne yaz ı k ki.
Bu konuya, ş imdilik burada bir nokta koyal ım ve sürecin
sivil örgütlenme ve direni ş boyutuna bakmaya çal ışal ım. Ancak ş unu söylemekten de geri kalmayal ı m: Bu çarpı k yakla şı m
ve bakış açı sı genel bir yargı haline geldi ğinde, asl ında sivil örgütlenme süreçleri ile ilgili de ilginç sonuçlar ortaya konulabilir. Bu tı pkı, çarp ı k bir temel üzerine oturtulan yap ı n ı n, oras ın ı n buras ı n ı n çarpı k çurpuk olmas ı gibi bir durumdur. Öyle ya!
Ulus, geleneksel ve dinsel etkiler nedeniyle sultan ve halifeye
bağl ı lı k duygusu içindeyken —hem de bir süre sömürgeci güçlerin yan ı s ı ra sultan ve halifeyi de kar şısına alan o büyük kalkışma sürecinde— türlü k ış kı rtmalara, isyanlara karşı n, Mus-
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tafa Kemal Pa şa'n ı n çevresinde kenetlenebilmi ştir. Mustafa
Kemal Atatürk, Samsun'dan ba ş layan yolculu ğunda amac ı n ı ,
"Hakimiyet-i Millye'ye müstenit, bilakaydüşart müstakil, yeni
bir Türk Devleti tesis etmek..." olarak belirtir.
Değ erli konuklar, Sultan Vandettin'in rejimi mutlak monarşidir. Geçmiş dönemde, iki kere ko şula ba ğl ı monarş ik dönü ş üm çabaları çare olmam ıştı r. Atatürk ise, bunun yerine
cumhuriyeti öngörür. Bunu dü ş ünmek, öngörmek, sonra da
önermek kolay m ı d ı r? Bir kere bunun üzerinde durmak gerekir. Onun, Samsun'da ba şlayan yolculuğunda, nas ı l bir görev
üstlendiğ ini söylemesi halinde, çevresinde bulunanlar ı n didi şmelen, karşı ç ı kış ları ortası nda, süreç nerelere ve nas ı l savrulur, sağa sola sürüklenir; bunu anlamaya çal ışmak gerekir. Doğal olarak Mustafa Kemal Atatürk de bu dü şündüklerini diyemez ilk ba ş larda, söyleyemez; tepkilerden çekinir. Ancak gidi ş,
adı m ad ım bu yönedir. Kurtulu ş Sava şı 'n ı n Samsun'dan ba şlayan yolculu ğunda böyle bir kurgulama vard ı r. Bu nas ı l olur?
Yani bir monar şik yap ı nas ı l cumhuriyete dönü ş ür? Bu bir uzla şma ile olamaz; çünkü tarihte, benzer ko ş ulları ya şam ış ulusal kalkışma hareketleri yoktur. Ayr ı koş ullarda da olsa, ba şka
egemenlik de ğiş imi deneyimlerinı i ya şam ış toplumlarda —ki onların say ısı da bir ikiyi geçmez— bu süreç uzla şma ile ya ş anm ış
değildir. 0 zaman, Mustafa Kemal Pa şa, Samsun'dan bu yana
bir görevi de üstlenmi ş oluyor; ulusu ve orduyu, sultan ve halifeye karşı bir kalkış ma sürecine yöneltmek; böylece kat ı monarş iyi devirerek, egemenlik erkini ulusa vermek gibi bir savaşım ı gerçekle ştirmek. Bu anla şı labilir bir şey. Sonuçta cumhuriyet getirilecekse, ancak böyle getirilebilir. Ancak, ikinci olgu,
kayıts ı z ko şulsuz ba ğımsı zl ı k olarak vurgulan ıyor. Yani cumhuriyete dayanan bu devlet, kay ı ts ız ko şulsuz "tam bagımsız"
olacak. Bunu öngörüyor Atatürk. Kald ı ki, bu görkemli bir düş ünce ve o dönemin ayd ı nları, seçkin yöneticileri, bürokratları
içinde bunun gerçekle şebilece ğ ine inanan hemen hiç yoktur.
Karma şı k duygular ortas ı nda bir özgüven bunal ı m ı , bir karamsarl ı k, teslimiyetçilik; başkaları n ı üstün, Türkleri geri gören çarp ı k bir zihniyet ve bakış açı s ı ... Onca deneyimlere kar şı n, dev-

let yönetme konusunda iradesizlik ve inanç eksikli ği, neresinden bakarsan ız bak ı n, bir çökü ş ve eriyiş...
Pekl, Osmanl ı ülkesinin ba ğı ms ı zl ığı n ı ortadan kald ı ran
etken ne? Ku ş kusuz emperyalizm ve onun ba ş aktörü ingiltere ve yanda ş ları ile bir ma şa haline getirilmi ş olan Yunanistan.
Bu tablo içinde Yunanistan bir ma şad ı r; ba ş kaları n ı n elinde bir
oyuncak, bir ta şeron güçtür. İş i gücü ba ş kaları n ı n koltuk alt ı nda büyük hedeflere ula ş ma çabas ı, gayretke ş liği ve fı rsatçı l ığı ... Bunun için u ğraşı rken, zorla karşı la ştığı nda da efendilerine s ığış ma, el açma ve s ı zlanma... Bir tür, s ı rtı okşanm ış, şı martı lm ış çocuk gibi... Böyle çökü ş anları nda her zaman kö şe başları ndan kimi kiş iler ç ı kar —dü ş meye görülsün bir kez—, yol gösteren, ak ı l veren çok olur. Hep akl ı evveller, bildik mütareke
ayd ı n ı umut yerine, teslimiyetçilik a şı lamaktad ı r topluma. Ali
Kemaller, Refik Halid Karaylar, Refiğ Cevatlar iş ba şı ndad ı r. Sürekli olarak at ı lan olumlu ad ı mlarla ince bir ironi yaparlar. Özgüven tacirliğinin para etti ği zamanlard ı r. Bundan da öte, ba şka sorunlar da vard ı r kuşkusuz: Yüzy ı llara dayanan a şı rı borçlanmalar, bat ı lı ülkelere verilen s ı n ı rs ı z ayrı cal ı klar, egemenlik
erkini her yönden baltalayacak gereksiz aç ı l ı mlar... Bu olumsuz ko ş ullar, prangalar, çepeçevre çevrilmeler nas ı l parçalanacak, bir huruç harekat ı gibi ulus, bu cendereden nas ı l çı karı lacaktı r? Bir ulusal ba ğı ms ı zl ı k sava şı yla, emperyalizme karşı koyarak, direnerek ve gerekirse yok olmay ı göze al ı p varl ığı n ı kendi gücüyle sa ğlayarak... 0, yani Atatürk, bu yolculukta
ulusal egemenliğe dayanan, kay ıts ı z ko ş ulsuz bir devlet kurma
amacı n ı ta şı maktad ı r. Bu, hani ş öyle de dü şünebiliriz, dü şünmesi zor, gerçekle ştirmesi ise tümden olanaks ı z bir dü ş gibi
gelebilir.
Görülüyor ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan
ba şlayan yolculuğunda kurgulad ığı süreç, hiç de kolay bir süreç değildir. İ ç içe geçmi ş, karma şı k etkenler yuma ğı nda, çepeçevre sarı lmışl ı k sarmal ı ndan, ulusu ayd ı nl ığa çı karacak bir
çaba, o günkü ko ş ullarda bir dü şmü ş gibi algı lanabilir. Ancak,
Atatürk'ü büyük ve ayr ı kı lan da bu yönüdür. 0, çok ki ş inin görmediğini gören, umutsuzlu ğ u umuda çeviren, karizmatik bir
önderdir. Ulusunun en zor günlerinde, t ı pkı Prometheus gibi
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onun yard ı m ı na ko şmu ş ve ayd ınl ığı n yolunu göstermi ştir. Elbette kendi ki şisel ego, benlik ve ç ı karları n ı bir yana bı rakarak,
bütünüyle bu yönlerini, ulusun ç ı karları yla örtü ştürerek ve uzla ştı rarak...
Bunları, bu karışı k tabloyu iniçin sorgulad ı k? Ş undan: Sivil örgütlenme dedi ğ imiz süreç, bu tablo içinde biçimlenmi ştir. Kafa karışı kl ıkları n ı n, farkl ı dü şüncelerin, ayrışmaları n, karşı duru ş ları n olduğ u bu tablo içinde ulus, kendi sa ğduyusuna
dayanarak, içinden gelen sese kulak vererek, Mustafa Kemal
Atatürk'ün çevresinde yer alm ış ve bu amaçlara yönelebilmi ştir. Ulustaki bu iç dürtü son derece önemli ve anlaml ı d ı r.
Ş öyle dü ş ünmek gerekir: 0 dönemde, dinsel ve geleneksel bakış , sultan ve halifeye itaati, ba ğl ı l ığı gerektirir. Onun sözünden d ışarı ç ı kmak, dinden ayrı lmak gibi algılan ı r. Öyleyse,
Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik etti ği ulusal kalkışma bir
fitne hareketi, bir dinden ç ı kma eylemi, bir Bol şeviklik, dinsizlik, çapulculuk gibi gösterilirken, hatta Sultan Vandettin'in,
Ş eyhülislam Dürrizde mühürlü fetvalarla berkitilmi ş idam fermanları varken, bu ulusal sezgi, sa ğ duyu ya da içten gelen dürtü, nası l olmu ş tur da ulusu Sultan Vandettin'in buyruklar ı n ı
hiçe sayacak bir noktaya getirebilmi ş tir? Bu gücün ve istencin
kayna ğı nedir? Bu psikolojiyi san ı rı m sorgulamak gerekir.
Sivil örgütlenme dedi ğimiz ş ey, ulus bireylerinin, i şgal tehlikesi karşısında, bir dayan ış ma içine girerek, bulundu ğu bölgede silahl ı ya da silahs ı z bir amaca dönük olarak kuramda ve uygulamada ortak tavrı n ı , duru ş urıu ve mücadelesini anlatı r. Sivil örgütlenme budur. Kimi yerlerde kongrelerle, kimi yerlerde konferanslarla, kimi yerlerde de ulusal savunma örgütleri
ve i şgale karşı koymak için olu şturulmu ş silahl ı güçlerin varl ığıyla kendisini gösterir. İ yi an ı msayal ı m, yaln ız Erzurum ve Sivas kongreleri değ il, Anadolu'nun dört bir yan ında kongreler
yap ı lmaktad ı r. Bir kongreler dönemi ya şanmaktad ı r. Ala şehir,
Bal ı kesir, Edirne, Lüleburgaz kongreleri... Ülkenin dört yan ı nda siviller, askerler, bürokratlar ve her kesimden yurtseverler, bir dayan ışma, kayna şma, arayış ve çı rpın ış içindedir. Anadolu ve Trakya coğrafyas ı na bakı ld ığı nda, bu olu ş um hemen
hemen her yerde vard ı r. Trakya'da Cafer Tayyar Pa şa, doğu-

da Kaz ı m (Karabekir) Pa ş a, güneyde Şefik Bey ve Şahin Bey,
kuzeyde Topal Osman Ağa, batı da Çerkez Ethem ve daha nice
efeler... Karay ı lanlar, Sütçü Imamlar, Demirci Mehmet Efeler
ve daha niceleri... Her biri kendi bulundu ğu yörede olan ya
da beklenen i şgallere karşı, halkı örgütlemeye çal ışan sivil önderler olarak ortaya ç ı km ışlard ı r. Bir yandan sultan ve halifenin yapmay ı n, etmeyin, bu yollara gitmeyin ç ı rpı n ış ları na karşı, onlar bulunduklar ı yörede kendi alg ı lamaları na göre yurt,
namus ve onur sava şı na yönelmi şlerdir. Kimi yerlerde bu oluşumlar, sivil-asker bürokratlarla iç içelik ta şı r. Örneğin Güney
Cephesi'nde Kı l ı ç Ali'nin Şefik Bey güçlerine verdiği destek ya
da Batı Cephesi'nde Ali Çetinkaya ya da Bekir Sami güçlerinin,
Çerkez Ethem'in seyyar güçlerine destek vermesi, birlikte hareket etmesi gibi...
Bu hareketlerin hiç biri, merkezde bir otorite ya da buyruk sahibinin, böyle yollara gidin, direnin ça ğrı sı ile ortaya ç ı kmam ış, tam tersine sultan ve halife, bu ulusal refleksi dumura
u ğratmak için, öğüt kurulları oluşturmu ş ve bu çabaları n önünü kesmeye çal ışm ıştır. Bu yetmeyince de, örne ğin Ali Galip
gibi, Anzavur Ahmet gibi kimi şişirilmiş kimlik ve kiş ilikleri, arkas ı na takı lan sözde ordu güçleri ile ancak Ingilizlerin öngörüleri doğrultusunda bu ulusal önderlerin ya da sivil olu şumları n üzerine sürmekten de geri kalmam ıştı r. Örne ğin, Ulusal
Meclis'in aç ı lmas ı ndan önce sözü edilen fetvalarla ortaya ç ıkan sivil ayaklanmaları n yarattığı tehlike göz önüne getirildiğinde, Anadolu'daki ulusal istenç ve eylemin, ne denli ulusal
reflekslerden ortaya ç ı kt ığı derhal anla şı l ı r.
Bunlar sonraki süreçte kar şı la şı lm ış olan olaylard ı r. Burada işte şu soru çok önemlidir: Bu ulusal örgütlenme ve sivil direniş, türlü olumsuzluklara ve engellemelere kar şı n, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da ba şlayan yolculuğundan bu
yana, bu sürece katkı sı yla nas ı l bir ulusal direni ş hareketine dönü şebilmi ştir?
Değerli konuklar, bu aşamada Anadolu'nun o gün için içinde bulundu ğu ko şullara bakmak gerekir. Çünkü o ko şullar ulusu bir sivil direniş düşünce ve eylemine itmi ştir. Toplum, içinde
bulundu ğu ko şullarda büyük bir umutsuzluk dalgas ı içinde, ta-
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rihsel varl ığı na son verilmek istendi ğini sezgisel olarak görmü ş
olmas ı na karşı n, ulusun yazgı sı nı elinde bulunduranları n çaresizliğinden yakı nmaktad ı r. Bir kurtulu ş yolu arayan toplum kesimleri bilgisizlik ve bilinçsizlik içinde bunun olmas ı n ı isterken,
bu kurtulu ş un nas ı l bir kurtuluş olabilece ği konusunda sa ğl ı kl ı bir öngörüye de sahip değildir. Mandacı l ı k bir ara umut ışığı gibi olur, ancak bunun bir Amerikan oyunu oldu ğu derhal
anla şı ld ığı nda, iş in çehresi değişmiş, bu dü şünceye destek veren pek çok ayd ı n, büyük bir umut k ı rı kl ığı yaşamıştı r. Mandacı l ı k dü şüncesi, i ş te Türklerin kendilerini yönetemedi ği, onları
İ ngilizlere karşı koruyacak bir güce gereksinim oldu ğu, bu gücün de Amerika Birle şik Devletleri olabilece ği kan ı sıyla bütünleşir. Me şhur silah şor, yer alt ı te.şkilatçısı Kara Vas ıf, neredeyse mandaya karşı çı kmayı bir ihanet olarak görür. Bir anlamda
mandac ı lar, artı k Türklerin Türkler tarafı ndan yönetilemedi ğini
ve savunulamadığı n ı , bunu Amerika Birle şik Devletleri'ne ihale
etmenin doğru bir yol olaca ğı n ı, çünkü İ ngiltere gibi naml ı bir
dü şmana karşı Türkleri ancak Amerikan gücü ve politikas ı n ı n
koruyabileceğini öngörüyorlard ı . Kendi kendine güvensizlik ve
baş ka bir güce s ığı nma psikolojisi genel olarak bu yakla şı mda
egemendi. Sultan ve halifenin İ ngiliz yanl ı politikaları ise o dönemde belki de en teslimiyetçi politika ve yakla şı mdı r.
Benden önce konu şan arkada şı m Say ı n Kocaoğlu da vurgulad ı : Mondros Bı rakışması, ko şulları oldukça a ğı r bir bı rakışma metniydi. Onu bir utkuymu ş gibi gösterenler, uygulamalar
ortaya çı ktığı nda ne denli yan ı lcl ı kları n ı kısa sürede gördüler
ve "Yan ılm ışı z." deme gereksinimi bile duydular. Gerçekten de
yan ı lm ış lard ı . Türklerin ata yurdu, her yan ı ndan çevrilip ku şatı lm ış, ad ı m ad ı m işgaller ba ş lam ıştı . I şgaller kanl ı olaylara sahne
oluyordu. Örneğ in, Izmir'in 15 May ıs1915 günü kanl ı biçimde işgal edili şi ulusal vicdan ı kanatm ış, her yerde tepkiler ba ş latm ıştı . Bu olayı n etkisiyle Anadolu kayn ıyordu. Her yanda mitingler yap ı l ıyor, bu kanl ı işgal kı nanıyor, direni ş için yeminler ediliyor, İ zmir bir ülkü ve hedef halinde mitle ştiriliyordu. Bu toplum psikolojisi, ku şkusuz, bir yandan da bir hedefe yön lendirilmeyi bekleyen bir gücü de bar ı nd ı rmaktayd ı . Oradan buradan
gelen kıyı m ve katliam haberleri, önce f ı sı ltı lar biçiminde kulaktan kula ğa aktarı l ıyordu. Gün geliyor, önce büyük bir hayk ı-

n şa, ard ı ndan da i şgalcilere karşı direniş ve karşı koyma duygusuna dönü ş üyordu. Bu süreçte, yurtseverler, bir kurtuluş ümidine gönül kulaklar ı n ı dikmi ş, kendilerine yol gösterecek, onları n içine su serpecek bir ses bekliyorlard ı .
Değerli konuklar; i şte Mustafa Kemal Atatürk'ün, daha
Samsun'da, örne ğin, 22 Haziran 1919 günü Sadaret makam ına çekti ği telgrafta Izmir'in i şgalini kı narken, "Ulusun Türklük
duygusunu ve egemenlik ilkesini" hedef ald ığı ndan söz etmesi,
bu beklenen sesten ba ş kas ı de ğildi. Kaygı lar kayna şmaya, kayna şmalar sivil örgütlenmelere, sivil örgütlenmeler de direnişe dönüyordu. Mustafa Kemal Pa şa boş durmad ı; Samsun'dan
yetki alan ı içinde bulunan yerlere gönderdi ği telgraflarda, ulusun kendi içten gelen iste ğiyle kurulmu ş olan ulusal direni ş
grupları n ı n durumunu, niteli ğini, üye sayı ları n ı , ellerindeki direniş olanakları n ı n ne olup olmad ığı n ı öğreniyordu. Bu bir derlenme toparlanma sürecinin de ba şlad ığı n ı gösteren, önemli bir geliş meydi. Yurtseverler art ı k, ulusal hareketin anlam ın ı kavramaya ve Mustafa Kemal Pa şa'n ı n kendilerine önderlik
edece ğini anlamaya ba ş lam ışlard ı . Bu nedenle geçti ği yerlerde o, sivil halkı n, olumsuz olaylar karşı sı ndaki tepkisini, örgütlü
bir yapıya dönü ştürmek için çaba harc ıyordu. Örne ğin, Havza
Mitingi'nde oldu ğu gibi, yörenin tan ı nm ış e şrafı n ı , sivil önderlerini bu olu ş umun içine çekmeye çaba gösteriyordu. Bu kararl ı sese kulak veren ve bu sesten güç alan ulus art ı k öyle hareketsiz durmuyor, kendi göbe ğini kendi kesmek istercesine, sürece müdahale etme gereksinimi duyuyordu.
Bu süreç, onun amac ı doğrultusunda, ulusun sivil tabanda
desteğiyle perçinlenmesi gibi basit bir ak ışta da gerçekleş iyor
de ğildi. Karşıtlar, aykı rı lar, arabozucular ve bozguncular bu süreçte hep vard ı . I ş birlikçilik o dönemin en yayg ı n geçer akçelerinden biriydi. Yı lgı nlar, direni ş i gereksiz görüyorlar, hatta bu
direni ş in, gerçek bir yok olu ş olaca ğı n ı dillendiriyorlard ı . Bunları n yan ı s ı ra, kimi ç ı kar ba ğlarıyla, ba ş kaları n ı n hesab ı na çal ışan i ş birlikçiler de vard ı . Kimi istihbarat i şiyle u ğra şıyor, kimi
elinde silah, i şgalcilere destek veriyor, onları n bilmediğ i ya da
çok az bildi ği coğrafyada onlara k ı lavuzluk ediyor, yol ve hedef
gösteriyorlard ı . Ulusal hareketin geli ş mesinden bu kesim ku ş-

KEMAL
ARI'NIN
KONU ŞMASI

kusuz rahats ı zl ı k duyuyordu. Yak ı nmalar daha Mustafa Kemal
Pa şa'n ı n ilk temasları yla ve ad ı mlarıyla birlikte olu şmaya ba ş laKONU ŞMASI m ıştı . Dolay ıs ı yla, Anadolu'nun her yan ı o a şamada tek düze,
kayna şı k bir yap ı gösteriyor de ğildi. Da ğı n ı kl ı k ve bölük pörçük bir görüntü söz konusuydu. iç ayaklanmalarda bu özellik,
ac ı biçimde ortaya ç ı km ıştı . Mustafa Kemal Atatürk ise, bu dağı n ı kl ı ktan bir bütünlük ç ı karmak zorundayd ı . Türkler ve Müslümanlar, böylesine kar ışı k, değişik ve çeli şik dü şüncelerle bölük pörçükken, i şgale taraftar olanları n karşı atakları n ı n da bir
türlü sonu gelmiyordu. Yaln ı z ulusal örgütlenme temelinde bir
sivil olu ş um söz konusu de ğildi; ayn ı zamanda, ulusal co ğrafyada ulusal varl ığa karşı olan kesimlerde de sivil zeminde oluş umlar, örgütlenmeler ve hatta eylemli giri ş imler söz konusuydu.
KEMM
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Karadeniz coğrafyas ı nda bu aykı rı ve karşıt gelişme, "Pontus Sorunu" olarak ortaya ç ı ktı . 0 tarihlerde, Osmanl ı ülkesinin
pek çok yöresinde oldu ğu gibi, gayri Müslim tebaa olarak Karadeniz Bölgesi'nde de Rum-Ort:adoks nüfus vard ı . Trabzon'da
bir Metropolitlik vard ı ve bunun ba şı nda Hrisantos ad ı nda bir
ba ş papaz bulunuyordu. Samsun'da Tütün Rejisi Müdürlü ğ ü de
yapm ış ba ş ka bir Rum seçkin, Hrisantos'u desteklemekteydi.
Bir de Marsilyal ı i şadam ı vard ı ku, onlara para olarak da destek
veriyordu: Konstantinidis. Trabzon'daki kiliseye pek çok kilise ba ğl ıyd ı . Bölgede Rumlar, kentlerde mahalleler, kırsalda ise
köyler halinde Türklerden ayrı lrn ış lard ı . Hrisantos'un ve onun
çevresinde yer al ı p ona destek verenlerin heyecanlar ı n ı n haddi hesab ı yoktu. Bir rüya görüyorlard ı : Pontus Devleti'ni kuracaklard ı . Hrisantos, görünüşe bakı l ı rsa her ş eyi hesaplam ış ,
yaln ı z eylemli önlemler de ğil, diplomatik ç ı kış yolları da aram ış
ve kendince bulmu ştu. Ba şka bölgelerde, di ğer din adamlar ı yla ili ş kilerinin oldu ğu da biliniyordu. İ zmir Metropoliti Hrisostomos ile Fener Patrikhanesi'nde Rahip Fury onun yak ı ndan iletiş im kurdu ğu kişilerdendi. Onlarla ortak hareket etti ği konular da vard ı .
Ancak, Hrisantos'un o tarihte Karadeniz Bölgesi için ön
gördü ğü strateji, dönemin ko ş ulları na göre oldukça akı ll ı biçimde kurgulanm ıştı . Biliyoruz ki o s ı ralarda, fetih hakk ı na da-

yanan siyasetler art ı k geçerli olmamaya, Amerika engeline takılmaya başlamıştı . 1815 Viyana Kongresi'nden beri tartışı lan bu
konu, gün gelmiş Meternich taraf ından da dillendirilmi ş; ancak
yine de uygulanmaya devam etmi şti. Oysa şimdi Amerika Birleşik Devletleri Ba şkan ı Woodrow Wilson devredeydi. 0, fetih
hakkını tan ımıyor; toplumların kendi geleceklerini kendilerinin
belirleme haklarından hareket ederek (Seif-determination), bir
bölgede çoğunluk olan halkların, kendi geleceklerini kendilerinin belirleme hakk ı olduğunu söylüyordu. Kim nerede, nas ıl
bir çoğunluk elde etmi ş, bu o günkü ko şullarda nas ı l kan ıtlanırm ış, bunlar önemli soruniard ı. Ancak şunu belirtelim, özellikle İngiltere'nin her türlü sald ırgan dayatmaları karşısı nda bunalm ış toplulukların ve karma şa dönemlerinde kendileri için
ulusal bir egemenlik alan ı oluşturmak isteyen fırsatçı etnik unsurların umut kayna ğı olmu ştu. Herkes, kendi bakış açısına ve
konumuna göre, bu aç ıl ımda kendine uygun bir yan buluyor,
bunu kabul ettiklerinde, self-determination hakkının ulusal varlıklarının sürmesine olanak tan ıyacağı nı düşünüyorlard ı. İşte,
Hrisantos da kendisini bu çekicili ği yüksek görü şe kaptırmıştı. Şimdi Hrisantos yana yak ıla kendisini bölgede Ortodoksların çoğunluk olduğunu kan ıtlamaya vermişti. Ancak, ne yaparsa yapsı n, gerçek bunun tam tersiydi. Karadeniz Bölgesi'nde
çok az küçük yerle şim alanları dışı nda, Türkler ve Müslümanlar karşılaştırma kabul etmeyecek ölçüde ço ğunluğu ellerinde
bulunduruyorlardı. Ne yaps ın şimdi Hrisantos? Nas ı l yapsın da
çıksın İngiltere'nin ya da Amerika Birle şik Devletleri'nin karşısına, "Ey fngiltere, Ey Amerika; ben Rum olarak çoğunluğum; benim ulusal devletimi kurmama olanak tan ı; bunun için bana egemenlik alan ı ver; ve ben orada kendi ulus devletimi kuray ım!"
diyebilsin! Şimdi, bu tabloyu, yani Türklerin ço ğunluk, Rumların da azınlık olması gerçeğini ters yüz etmesi gerekiyordu. Çözüm açıktı: Türkler aza lmal ı, Rumlar çoğalmal ıydı.
Ancak nas ıl?
Hrisantos'a göre yap ılacak şey belliydi: Türkler göç ettinlir ya da imha edilir, onlardan bo şalan yerlere ba şka yörelerden, örneğin Rusya'dan, Adalar'dan bin bir türlü toprak ve
para sözü verilerek Ortodoks aileler getirilir ve yerleştirilirdi.
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Çoğunluk oldukları kan ıtlandığı nda, Avrupa'da ve Atlantik ötesinde biçimlenen siyasetin, Wilson ilkeleri ışığı nda, kendilerine
bir egemenlik alan ı vereceğine inan ı yorlard ı . Hatta bu inanç,
kesin bir yarg ı biçimine de gelmi ş , Hrisantos gelecekte kuracağı Pontus Devleti'nin ba şkentini bile belirlemi şti: Amisos; yani
Samsun. Ve bu kentte, Tütün Rejisi'nin binas ı olarak kullan ı lan,
sonradan da askerCi hastane haline getirilen gösteri ş li bina, bu
hükümetin yönetim merkezi olacakt ı .
Üstelik Türklerin kendi aralar ında bir sivil direni ş ya da örgütlenme eylemini, kendi varl ı kları için tehlikeli görüyorlard ı .
Bunu da yok etmek için, ellerinden gelenleri ard ı na koymuyorlard ı . İşte, bu a ş amada, kimi ba şı bozuk serserilerden olu şan
çeteler kuruldu. Bunlardan güç al ı narak, olas ı bir İ ngiliz ya da
Yunan i şgaline çanak tutacak her türlü eylemin alt ı nda yer al ı nd ı . Gördüko ğ lu Simon, Bal ı k İ lya gibi çetelerle, Türklere ak ı l almaz baskı lar yap ı ldı . Rum çeteler, k ı rsal alanda ya şayan Müslüman halkı n ambarları nı , bu ğday tarlaları n ı , depoları n ı yakı p
yı ktı lar. Koca koca köyler bir gecede yerle bir edildi. Y ığı nla insan katledildi.
Karadeniz'de bunlar olurken, Bat ı Anadolu'daki, Marmara Bölgesi'ndeki ya da ba ş ka yerlerdeki Ortodokslar da bunlardan geri kalmad ı . i şgalleri kolayla ştı racak her türlü yollara ba şvuruldu. Örne ğin, İ zmir'de liman, çoğ u zaman Yunanistan'dan
gelen ve sand ı klar içinde silah indiren gemilerin geli ş me tan ı kl ı k ediyordu. Çok kişi bu sand ı klarda getirilen balyalar halindeki silahları n ve cephanenin fark ı ndayd ı ; ancak kimsenin ne diyecek sözü, ne yapabilecek bir ş eyi kalm ıştı . Ayn ı şey, Güney illerinde de vard ı . Antep, Urfa, Mara ş , Adana gibi yerlerdeki hareketlenmeler alm ış ba şı n ı gidiyordu. Önce İ ngilizlerin, ard ı ndan da Frans ı zları n geliş i ile huralardaki Ermeni lejyonlar azm ış, Türk avı na çı km ış lard ı . Sivil Türkler kendi ba şları n ı kurtarman ı n çabas ı içindeydiler. Kentler ku şat ı lm ıştı . G ı da, giyecek
ve ba şka tüketim mallar ı n ı n kentlere giri ş ine izin verilmiyordu.
Açl ı ktan insanları n öldüğüne tan ı k olunuyor, bir deri bir kemik
kalm ış, gölge kabilinden insanlar, Mara ş sokakları nda, İ ngiliz
topları n ı n gölgesinde dola şıp duruyorlard ı . i şgal bütün ac ı yüzüyle ortadayd ı . Açl ı ktan ölmernek için insanlar ne yapaca ğı-

n ı şa şı rm ış bir hldeydiler. "Kürk çüoglu Hani" diye bir handa
bilmem ş u kadar kad ı n toplanm ış, yörede çok yeti şen zerdali
çekirdeklerini ö ğüterek, elde ettikleri maddeyi una kat ı yor ve
bu halka ekmek yap ı m ı için da ğıtı l ı yordu. Toksin içeri ğine sahip
olan bu karışı m, kimi ölümlere bile neden olmu ştu.
Değerli konuklar, biliyorum, ba şı n ızı ağrı ttı m. Ancak yava ş
yava ş konuyu toparlamaya çal ıştığı m ı da belirtmek isterim...
Şimdi, dü ş ünmek gerekir. Böyle bir tablo kar şı sı nda Türklerin varl ığı nı sürdürmeleri olanakl ı olabilir miydi? Teslimiyetçi politikalar, ba şka güçlere paravan ya da uydu olma hevesleri, Amerika'n ı n güdümüne girmeyi öngören ç ı kış arayışları , ne
denli ulusal varl ığı n sürdürülmesini sa ğlayabilirdi ki?
Böyle bir sarmal ortas ı nda Anadolu'daki Türk'ün yazg ı sına bakt ığı m ı z zaman... Anadolu'daki Türklerin görüntüsü, gerçekten kötüydü. Ac ı nacak durumlar, dramlar ya şan ıyordu. Her
evde, her ailede şehitler ve do ğal olarak dullar ve öksüzler vard ı . Yı llard ır süren sava ş lar bu tür yı kı mları getiriyordu. Bu karma ş a ortam ı nda sorunlara çözüm bulmas ı gereken hükümetlerin bir anlamda çaresizli ğine de tan ı k olmaktay ı z. Ku şkusuz,
çaresizlik ayrı d ı r; başkaları na payanda olmak, halk ı nı n çı karlarıyla uyu ş mayacak süreçlere yönelmek ayr ıd ı r. Ancak duygusal
davran ış lar, akı l ölçülerinden uzakla şmalar, görülen sanal bir
dü ş ün etkisine kapı l ı p, onu gerçek ya ş amda izlemeye çal ışmalar... Ne yaz ı k ki koskoca bir ulusun yazg ı s ı, bu tür dü şsel yaklaşımları n eline b ırakı lm ışt ı r.
Ş imdi, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a 19 May ı s 191 9'da
çı kı p, bir ulusal sava ş ba ş lattığı zaman, ulusun bir sivil örgütlenme sürecine yönelmesini sa ğlayan çok say ı da etken aras ı nda, devleti yönetenlerin acizli ğini de katmak gerekir. Ulusal güçler, yani Kuvay ı MillTye güçlerinin, Müdafa-i Hukuk örgütlerinin ve Redd-i ilhak cemiyetlerinin ortaya ç ı kmas ı, ku şkusuz belli tarihsel etkenlerin zorunlu k ı ld ığı bir sürecin eseridir. Özellikle Izmir'de kanl ı olayların ya şan ışı ve bir travma biçiminde o olaylar ı n, ulusun zihnine çakı lm ış olmas ı , bu süreci h ı zland ı rm ıştı r. 0 gün, yani 15 Mayı sta Kemeralt ı sokakları nda öldürülen insanlar ı n cesetlerinden adeta y ığı nlar oluşturul-
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mu ştur. Mustafa Necati, Vas ıf (Çı nar) gibi İ zmir'in tan ı nm ış simaları bu olayları kanl ı gözlerle izlemi ş ler, İ zmir'i yeniden kurtarmak için yeminler etmi ş lerdir. Dolay ı sıyla Anadolu'daki sivil
örgütlenmenin temelinde, kutsal anan ı n, yani yurdun elden ç ıkıyor olman ı n belleklerde yaratt ığı vurgunları çok iyi de ğerlendirmek gerekiyor. Türkiye nas ı l koş ullardan geçmi ş , nas ı l o koş ullarda bir ulusal birlik ve bütünlük ortaya koymu ş, bunu anlamak ad ı na, bu ya ş ananları n kuş kusuz büyük de ğeri bulunuyor.
Ş imdi ne yapacakt ı r Mustafa Kemal? Ulusuna, onun bağıms ı zl ı k a ş kı na güvenen birisi olarak, elbette ulusuna ko şacak, ona yol gösterecek, önderlik edecek; ulusunun verdiği
güçle, sömürgecilere ve onun yerli payandalar ı na karşı sava şacaktı r. Ancak burada ak ı l ölçüleri içinde, belli bir stratejiyle hareket etmek kaç ı n ı lmazd ı r. Mustafa Kemal Pa şa da bunu yapm ıştı r: 19 Mayı s 1919'da, sabaha karşı saat 06.00 suları nda 19
kişiyle Samsun'da Anadolu karas ı na ayağı n ı bastığı andan itibaren gelip de M ı ntı ka Palas'a yerle ştiğinde ilk giri şimlerinden
birisi, bölgedeki ulusal güçlerin varl ığı nı tan ı mlamak olmu ştur.
Yaz ı lar yazm ıştı r yakı n çevresine; ulusal örgütlere katı lm ış ne
kadar insan oldu ğunu; çetecilik hareketlerinin neler oldu ğunu;
bunlara karşı nerelerde konu ş lan ı ld ığı n ı anlamak için kimi ki şi
ve makamlarla temasa geçmi ştir.
Biliyorsunuz, Mondros B ı rakışması ordunun dağıtı lmas ı
yükümlülü ğünü getirir, ama ayn ı zamanda ordunun elindeki
silahları İ ngilizlere teslim etme yükümlülü ğü de vard ı r. Üstelik bu bir rastlantı ya da b ı rakı lmam ış; kimi kurullara bu süreci denetleme görevi verilmi ştir. Samsun'da da 200 kişilik kadar Hint kökenli ingiliz askerlerinden olu şan bir i şgal taburu
vardı . Albay Rawlinson Erzurum'da silahlar ı n teslimini denetliyor, Karadeniz'de Yunan ve İ ngiliz donanmas ı kol geziyor,
Samsun'un i şgal edilmesi an meselesi olarak orta yerde duruyordu. Bat ı Anadolu'da, İ stanbul'da ve Doğu Trakya'da, Güney
Anadolu'da ya ş anan ac ı olaylar, her an Samsun ve çevresinde
de ya ş anabilirdi; bu olas ı l ı k her zaman vard ı . Buna çanak tutan
yerel az ı nl ı k önderleri ve onlara dayal ı olarak kurulmu ş organizasyonlar, bunun olmas ı n ı dört gözle bekliyorlard ı . Buna karşı da Türkler, ba şka çare olmad ığı n ı düş ünerek, ellerinde olan

güçlerle, hiç olmazsa kendilerini koruma çabas ı içine girmi ş lerdi. i şte, Mustafa Kemal Pa şa bu yap ı nın güçlendirilmesini istiyordu. Sivil olu şum güçlendirildiğinde, bunun bir cayd ı rı cı l ığının olacağı na, giderek bundan daha büyük bir ulusal güç yaratı labileceğine inan ı yordu.
Ne yapm ıştır?
ingilizlere teslim edilmek için, Rawlinson gibi görevlilerin
denetiminde de yürütülüyor olsa, toplan ı p depolara konulan
silahların bir kı sm ı n ı , bu sivil olu şumlara da ğıttı rmıştı r. Bu ve
buna benzer eylemleri tepki ald ığı nda ya da ulusun genel durumunu anlatmak zorunlulu ğu duyduğunda, ulusun Türklük
duygusunu ve hakimiyet esas ı nı hedef ald ığı ndan söz etmi ştir. 22 Mayı s 1919 tarihli ünlü belgede geçer bu. Izmir'in i şgalini protesto etmek için "Sadaret Makamı"na gönderdiği ünlü
telgrafı nda, ulusu anlat ı rken, aynen bu ifadeyi kullanm ıştır:
"Türklük duygusu ve hakimiyet esas ı "...
Ne demek milletin Türklük duygusunu hedef almas ı?
Mustafa Kemal, ulus ad ı na bir ulusalc ı siyasetin, yöntemin
ve olu şumun pe ş indedir. Ulus için öngördü ğü yeni kimlik budur. Üstelik bu, ulusun egemenli ği ilkesine dayanacaktı r. Bu
ise, cumhuriyet dü ş üncesinden ba ş ka bir şey değildir. Dolayı s ıyla, Mustafa Kemal Atatürk, sivil inisiyatifin öne ç ı kışı n ı ve
onun ulusun yazgı s ı na el koyma çabas ın ı , bu iki olguya dayand ı rm ıştı r: "Ulusalcılık ve Ulusal Egemenlik."
Demek ki Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ç ı ktığı nda
ulusal egemenhiğe dayanan, açı kça söyleyememekle birlikte
saltanatı ve hahifehi ği reddeden bir bakış açı s ıyla yola koyulmuştur. Artı k ulus, onun söyleminde, yakla şı mları nda, uygulamaları nda en yüce değerdir. Ondan daha büyük bir gücün varl ığı n ı onun dü ş ünce dünyas ı nda görmek olanakl ı değildir. Dolayı sıyla, 8-9 Temmuz 1919 tarihinde çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa edip görevine bir sivil olarak devam etme gereğini duyduğunda, o art ı k ulusunun, yani direni ş azmini, direniş
bilincini vermeye çal ıştığı ulusunun ba ğrı nda yaln ı z ve yaln ı z
bir ferd-i mücahittir...
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Değerli konuklar, bunun örneklerini Samsun'da ba ş layan yolculukta çok aç ı k biçimde görmek olanakl ıd ı r. Bunun en
önemli belirtisini, az önce belirtti ğim gibi, Samsun'dan çevredeki sivil ve askerT makamlara yazd ığı yaz ı larda görmek olanakl ı d ı r. Ancak, bunu sistemli bir yakla şı m haline 28/29 Mayı s
gecesi, Havza'da kaleme ald ığı Havza Genelgesi'nde getirmi ştir. Biliyorsunuz, o tarihlerde Samsun güvenli bir kent de ğildi.
Her an Ingilizlerin i şgal giri ş imi bekleniyor; Karadeniz'de yabancı gemiler büyük tehlike saç ı yorlard ı . Bu nedenle Atatürk,
25 Mayı s günü Havza'ya geçmi ş, orada tam 18 gün kalm ış ;
ünlü Havza Mitingi'ni gerçekleştirmiş ve yine belirtti ğim gibi,
o ünlü Havza Genelgesi'ni kaleme alm ıştı r. Ulusal Bağı msı zl ı k
Sava şı 'n ı n sivil örgütlenme boyutu aç ı sı ndan bu belge son derece önemlidir. Genelge'de, valilere ve kolordu komutanlar ı na
yazd ığı yaz ı s ı nda; her tarafta iş gallerin protesto edilmesini, mitingler yap ı lmas ı n ı ; ancak bu yap ı l ı rken, ta şkı nl ı k gösterilmemesini, ulusal ilginin en yüksek düzeye ç ı karı lmas ı nı istemi ştir. Bu olu ş umu, bir yol haritas ı na; hedefe dönük bir stratejiye ise, 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Genelgesi'nde dönü ştürmü ştür. Orada, İ stanbul Hükümeti'nin art ı k ulusun temsilcisi olamayaca ğı nı vurgulad ı ktan sonra, bir ulusal kurulun kurulmas ı gerektiğini belirtmiştir. Ulusal kurul, ulus ad ı na hareket
edecek kuruldur ki bu sonradan, Erzurum'da bir "Ulusal Kurul" (Heyet-i Temsiliye) olarak kendisini gösterecektir. Ancak
en önemli saptaması n ı n; ulusun kendi geleceğini, kendi özgürlük ve ba ğı ms ı zl ığı n ı korumak için, kendi azim ve kararı na vurgu yapm ıştır ki; bu yakla şı m, Ulusal Kurtulu ş Sava şı 'n ı n ruhunu olu şturur.
Çok değerli konuklar...
Artı k sözlerimin sonları na gelmi ş bulunuyorum:
Mustafa Kemal Atatürk, sonradan bu süreçte Samsun'u
ve Samsunluları n rolünü ş u satı rlarla anlatm ıştı . İ zninizle birebir okumak istiyorum: "Gerçekten de düşmanların İzmir'e çıktıkları ve bütün vatan ı parçalamaya karar verdikleri günlerde idi
ki Istanbul'dan çı karak Samsun'a gelmiştim. Bu güzel ve kıymetli şehirde yabancı askerler ve zabitler dolaşıyordu. Bu güzel şehir
ahalisinin dahil ile irtibatı Merzifon'da bulunan yabancı askerler-
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le kesilmişti. Karacleniz'e açık olan bu şehir ve onun vatan perver
halkı, hasım donanmanın toplarıyla tehdit altında bulunuyordu.
Fakat bütün bunlara rağmen ben Samsun'u ve Samsun halkı nı
gördüğüm zaman memleket ve millete ait bütün tasavvurlar ımm, kararlarım ın herhalde yerine getirilebilir oldu ğuna bir defa
daha kuvvetle kanI oldum. Samsunlular ın hal ve vaziyetlerinde
gördüğüm, gözlerincie okudu ğum vatan perverlik, fedakarlık,
ümit ve tasavvurlarımı müspet kanaat e ulaştırmaya kafi gelmişti. Bu kanaatimi o zaman fstanbul ricalinin en büyüklerine ula ş tirmakta gecikmedim. Fakat onlar memlekete ve millete atfı kıymet etmekte çoktan düşmanların gerisinde kalm ışlardı. Muhterem Samsunlu lar hakk ında ilk müşahedemin verdiği fikir ve kanaatteki bir isabetimi, beş seneyi aşan bir devrin bütün haciiseleri ve neticeleri bariz bir surette ispat etmiştir. Bu kıymetli memleket ve bu temiz şuurlu fedakar halk, zaman zaman ve lay ık olduğu derecede temsil edilmemiş bulunmakla beraber, Samsun'u
ve Samsunluları daima gördüğüm gibi ve bugün tekrar gördüğüm gibi tasavvur etmekte asla tereddüt etmedim."
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Şimdi bütün bunlar ortadayken, Ulusal Kurtulu ş Sava şı 'nda
sivil halkın katkısı bu denli yoğun ve önemliyken, hangi vicdanla bunu yok sayabiliyor ve kerameti kendinden menkul kimi
kimlik ve ki şiliklere ola ğanüstü özellikler yap ıştırıp, bütün bu
büyük dönü şümü onlara mal edebiliyoruz? Burada sorgulanması gereken san ırım tarih bilincidir. Ne yazı k ki Türkler, tarihleriyle çok övünen, ama ayn ı ölçüde de tarihlerini ö ğrenmekten kaçınan bir ulus olma özellikleriyle ba şkaları ndan farkl ıdırlar. Siz tutup, en yüksek siyaset makamlar ında yer al ıyorken
bile, ülkeye canı ve kan ı pahasına hizmet etmiş önemli kişiliklerden birinin b ıyıklarını Hitler'in bıyı kları na benzeterek, bu bıyı k modasını n Hitler'in badem b ıyıklarından esinlenerek olu şturulduğunu ima edecek kadar tarih bilincini dü şürmüşseniz;
bu yakla şımlardaki sığl ığa hiç de şaşı rmamak gerekir. İş bir
kere bu denli s ığ sularda yarışmalara geldiyse, atıp tutmak bir
siyaset modas ı haline dönüştürülmüşse; tarih bilinci kimi vurguncuları n, tarih pazarlamacılarının ağzından çı kan keramet
dolu sözlere indirildiyse... Halkç ılık, ancak halka iftar yemekleri
vermek, televizyonlarda pembe diziler oynatma düzeyine indi-
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rilmi ş se; tele vole kültürü çocukları m ı zı n gencecik beyinlerine
format çekip duruyorsa; ilke denildiğinde, ilke pazarlamacı l ığı
ilke pazarları nda en geçerli meslek olmu şsa; neyin doğru neyin
yanl ış oldu ğunu nas ı l ay ı rabiliriz? Ölçünün bir anlam ı kalmad ıysa, bo ş konuşmak, belgesiz tarihe bakmak tarihçilik haline geldiyse; çı kars ın ız Vandettin, Mustafa Kemal'e Anadolu'ya gitmesi için 40.000 alt ı n verdi diye çok rahatl ı kla söyleyebilirsiniz. Size ayran ı n ı z ekşi diyen olmad ı ktan sonra, o ilke pazarı nda ekşi satar, buru şması gereken yüzleri boş bo ş gülümsetebilirsiniz. 0 zaman, gerçekte 40.000 alt ı nı n Alptekin Müderrisoğlu gibi tan ı nm ış bir maliye tarihçisinin hesaplamas ı na göre,
288 kiloya yakı n bir ağırl ı k yaptığı n ı n hiç bir önemi olmad ığı n ı da görürsünüz. Böyle olunca da kimse ç ı kıp, altm ış kilo a ğı rlığı nda Vandettin, nas ı l bir keseye bu kadar alt ı n ı koydu, nas ı l kald ı rı p, cebinden ç ı karıp Mustafa Kemal Pa şa'ya verdi ve o
da nas ıl ald ı bu parayı , cebine koydu ve yürüdü gitti diye sorgulaman ıza da gerek kalmaz. De ğerli şair ve dü şünür Cenap
Şehabettin'in bu konuyla ilgili olarak çok güzel bir sözü vard ı r.
Diyor ki: "Tarihe çok kolay yalan söyletebilirsiniz, çünkü ölüler
konu şamazlar."
Unutmayal ım; tarihte yaratm ış oldu ğumuz büyük i ş lerin
bize vermi ş olaca ğı ulusal bilinç ve gücü kendi ellerimizle kesmek ulusumuzun varl ığı n ı bir ateş deryasın ı n içine atmak olur.
B ı rakal ı m milletin istencini, b ı rakal ı m milletin kendi içindeki
ulusal uyan ışı , b ı rakal ı m milletin kendi içindeki o benlik aray ışın ı ; milletin üzerinden elimizi çekelim ve onun sa ğduyusuna yeniden güvenelim. Çünkü bu büyük millet, büyük zorluklar ı ancak ve ancak bu güce dayanarak edinmi ştir ve Mustafa Kemal
de bu gücün millette olduğ unu görebilen bir lider olarak ulusal
direni şimizin ba şı nda yer alm ıştı r. Ya ş as ı n Mustafa Kemal, yaşasin Ulus, Ya şası n Ayd ı nl ı k Türkiye...
Evet, beni sab ı rla dinledi ğiniz için te şekkür ediyorum.

Av. Ahmet GÜREL: Çok te ş ekkürler.
Değerli konuklar, "Tarih Tekerrürden ibarettir." diye bir
özdeyi ş vard ı . Ders al ı nsayd ı hiç tekerrür eder miydi tarih? Geç-

mi şte Osmanl ı imparatorlu ğu üzerinde oynanan oyunlar bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde oynanmaktad ı r. D ış mihraklar ı n yönlendirmesiyle Türk Silahl ı Kuvvetleri
a şağı lanmak istenmekte, Do ğu ve Güneydo ğu sorunu yarat ılarak Ermeni meselesi sürekli ka şı narak ülke gündemi me şgul
edilmektedir. Umarı m bu yakı n tarihi geçmi ş imizden gereken
dersleri ç ı karı rı z.
Ben, değerli bilim adamlarım ı za bu de ğerli aç ı klamaları ndan dolay ı çok teşekkür ediyorum. E ğer soruları n ı z olursa k ı saca onları da alabiliriz. Soru yoksa, hemen yan tarafta bulunan
büyük otelde öğle yemeğini yiyece ğiz. Sempozyumumuz ö ğleden sonra devam edecek. Varsa sorular ı n ız alaca ğı m, yoksa
oturumu kapataca ğı m. Evet, soru yok her halde...
Katı l ı m ları n ı z nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görü ş mek dile ğiyle...

Atatürk'ü Çağdaş Yorumlama ve
Anma Programı -3

ULUSAL BAĞ IMSIZLIK SAVAŞ I'NIN
İLK ADIMI: SAMSUN 1919
7 Mayıs 2010
İkinci Oturum

Oturum Ba ş kanı Av. Necat ANI L
(Samsun Barosu Ba şkan ı)
Doç. Dr. Kaya Tuncer ÇA Ğ LAYAN
"Mondros Mütarekesi ve Istanbul Hükümetleri"
Prof. Dr. Mehmet EVS İ LE
"Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın
Istanbul Günleri"
Prof. Dr. Enver KONUKÇU
"Bandırma Vapuru"

Sunucu: Sempozyumumuza kat ı lamad ı kları için telgraf
gönderen Samsun Milletvekili Say ı n Ahmet Yeni, Samsun Milletvekili Sayı n Binnur Şahin, Bayı ndı rl ı k ve iskan Bakan ı Sayı n
Mustafa Demir, CHP Manisa Milletvekili Say ı n Av. Şahin Mengü, sempozyumumuzun güzel geçmesi için hepimize ba ş arı lar
diliyorlar. Sevgi ve sayg ı ları n ı sunuyorlar.
Sempozyumumuzun ikinci oturumunu Samsun Barosu
Ba ş kan ı Sayı n Av. Necat An ı l yönetecektir. Kendisini sahneye
davet ediyoruz.

Av. Necat ANIL (Oturum Ba ş kan ı ): Değerli konuklar, baroları m ı z ı n ba ş kanları , yöneticileri, sevgili meslekta ş ları m, hepinize ho ş geldiniz diyorum. Ayrı ca, belirtmek isterim ki, böyle
onurlu bir görevin bana tevdi edilmesinden dolay ı herkese teşekkür ediyorum, bununla gurur duyaca ğı m.
Türk Kurtulu ş Sava şı 'na temel te ş kil eden olaylardan biri
de ayn ı zamanda Osmanl ı Devleti'ni fiilen sona erdiren Mondros Ate şkes Antla ş ması 'd ı r. Osmanl ı Devleti, 1. Dünya Sava şı 'na
Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'la birlikte girmi ş . Birbirinden çok, ama çok farkl ı yerlerde sava şlar yap ı lm ış ve ne yaz ı k ki Almanya'n ı n sava şta yenilgiye uğramas ı ndan sonra da ate ş kesmek zorunda kalm ıştır. Sava ş sonras ı nda itilaf devletleriyle ma ğlup devletler farkl ı farkl ı yerlerde birçok ateşkes antlaşmaları yapm ışlard ı r. Bunlardan biri de Osmanl ı Devleti ile 30 Ekim 1918'de Limni Adas ı 'nda demirli bulunan bir İ ngiliz z ı rhl ı sı olan Agamemnon'da imzalanan Mondros
Antla şmas ı 'd ı r.Antla ş mayı , Osmanl ı Devleti ad ı na hükümet tarafı ndan görevlendirilen Bahriye Naz ı rı Rauf Bey imzalam ış ve
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ona D ışişleri Müste şarı Re şat Hikmet Bey e şlik etmi ştir. Antla şma, bir devlet için çok a ğı r şartlar içermektedir. Ordunun
terhis edilmesinden silahlar ı n itilaf devletlerine b ı rakı lmas ı na,
subayları n teslim olmas ı ndan hlihaz ı rda Osmanl ı Devleti'nin
elinde bulunan topraklar ı n bo ş altılmas ı na kadar. Ve en ağı rı da
Çanakkale ve İ stanbul bo ğazların ı n itilaf devletlerinin i şgaline
açı lmas ı d ır. Bu işgal o kadar kabullenmesi güç olan bir konu ki,
1915'te elde edilen, tarihe bir kahramanl ı k destan ı olarak geçen Çanakkale Zaferi'nde ölen şehitlerimizin kemiklerini s ı zlatacak kadar acı d ı r. Koş ullar son derece a ğırd ı r.
Gerçekten bakı ld ığı nda, Osmanl ı Devleti'ni fiilen sona erdirmeyi hedeflese de, her şerde bir hay ı r vard ı r; dolayl ı olarak Mill? Mücadele'nin ba ş laması nda önemli bir etken olmu ştır. Nitekim Antla ş ma hükümlerine göre itilaf devletlerine ait
bir filonun İ stanbul Boğaz ı 'n ı işgal etmesi ve sonras ı nda Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönü ş ünde söylediği söz Miil? Mücadele'nin ba şlangı ç noktas ı n ı oluşturmu ştur: "Geldikleri gibi gi-

derler."
Efendim, bu konuda bizim burada konu ş mamı zdan ziyade, sevgili hocaları m ı zı n, akademisyenlerin ö ğleden önce verdikleri mesajlar, anlattı kları konular son derece önemlidir. Ben
sözü daha fazla uzatmadan i şi gerçek bilenlerine b ı rakaca ğı m
ve kendilerinin bizleri ayd ı nlatmas ı n ı , bize bilgiler sunmas ın ı
talep edeceğ im. Efendim, önce konu ş macı ları teker teker davet etmek istiyorum.
Kaya Tuncer Çağlayan her ne kadar 1968 y ı l ı nda Tarsus
doğ umlu olsa da Samsun Ladiklidir. 1989'da Ondokuz May ı s
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliğ i Bölümü'nden
mezun olmu ştur. 1993 yı lında yüksek lisans ı n ı Manchester
Üniversitesi'nde, 1997 yı l ı nda Edinburgh Üniversitesi'nde
de doktorası n ı tamamlam ıştır. 2004 yı l ı nda doçent oldu. Halen Ondokuz May ı s Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü'nde öğretim üyesidir. Türk Ocaklar ı Ba şkan ı'd ı r.
Prof. Dr. Mehmet Evsile, 1960 Merzifon do ğumlu. 1982'de
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden
mezun. 1992'de doktora eğitimini tamamlad ı . 1998'de Türki-
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ye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dal ı 'nda doçent unvan ı nı ald ı .
2009yı l ı nda profesör oldu. Halen Ondokuz May ı s Üniversitesi
Eğ itim Fakültesi Tarih Ana Bilim Dal ı öğretim üyesidir.
Efendim, Prof. Dr. Enver Konukçu Bey'i davet ediyorum;
buyurun Konukçu.
Sayı n Konukçu, 1944 y ı l ı nda Düzce'de do ğdu. İ lk, orta,
lise tahsilini Düzce'de tamamlad ı . İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni 1966 y ı l ı nda bitirdi. 1968-2010 tarihleri aras ı nda Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü'nde bulundu. Çok say ı da eser sahibidir hocam. ilgi alan ı genel Türk tarihi olmakla birlikte Hindistan tarihi konusunda
da kitab ı vard ı r. Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenilerle ilgili kitapları vard ı r. 1971'den itibaren zaman zaman "Atatürk ve Bandırma Vapuru" konusunda konu ş ma yapmaktad ı r. Halen Atatürk
Üniversitesi'nde görevlidir. Hocam Band ı rma Vapuru üzerine
bize bilgi verecektir.
Sözü Doç. Dr. Kaya Tuncer Ça ğlayan'a veriyorum. "Mondros Mütarekesi ve İstanbul Hükümetleri" konusunu anlatacaklar. Buyurun hocam.
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Doç. Dr. Kaya Tuncer ÇA ĞLAYAN (Ondokuz Mayı s Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü): Te şekkür ediyorum
Başkan ı m.
Öncelikle Türkiye Barolar Birli ği'ni böyle anlaml ı bir faaliyet yaptığı için tebrik etmek istiyorum. Ac ı ları için ba şsa ğl ığı
diliyorum. Samsun Barosu Ba ş kan ım ı z, çok değerli Ba ş kan ı m ı z
Necat Bey'e de bu nezih ortam ı sa ğlad ığı için, bizleri a ğı rlad ığı
için tekrar teş ekkür etmek istiyorum.
Tabii Samsunumuz son zamanlarda, biliyorsunuz, şehit
haberleriyle ve terörle fazlaca an ı ldı . Dolayı sıyla, bu haberleri Samsun'un gündeminden ç ı karmaya vesile olacak böyle anlaml ı bir faaliyet içerisinde yer ald ığı m için de kendimi bahtiyar
hissediyorum. Ayr ı ca, değ erli hocalarımı zı n huzurunda konuşuyor olmaktan da heyecanl ıyı m, heyecan ı mı mazur görmelerini rica ediyorum.
Sabah oturumunda arkada ş larım ı z Mondros Mütarekesi'nin içeriğ i hakkı nda bir hayli bilgi verdiler. Ben içerik olarak
ona girmeyece ğ im, ama bununla birlikte tamamlay ı cı bir, iki
söz söyledikten sonra konumuz olan İ stanbul hükümetleri ve
Mütareke konusuna yo ğunla şarak süremi a ş madan tamamlamaya çal ış acağı m.
Mondros Mütarekesi, bilindi ği gibi tek ba şına sadece bir
ateş kes antla ş mas ı değ ildir. Sabahki oturumda Bünyamin
Bey'in ifade etti ğ i gibi, bu Mütareke'nin özellikle 7 . maddesinin istismarı sonuna kadar yap ı lm ıştı r. Bu Mütareke'nin asl ı nda Batı'n ın, yüzlerce y ı ll ı k mazisi olan Türk milletinden intikam

alma duygusuyla düzenlendiğ ini söylemek bir gerçeğin ifadesidir. Çünkü H ıristiyan Batı , Türk milleti ve Selçuklu-Osmanl ı silsilesinden gelen ve ş u an Türkiye Cumhuriyeti olarak devam
eden Türk devletinden âdeta geçmi ş yı lları n intikam ı n ı alma
duygusuyla hareket etmektedir. Bugün de halen bu duyguyla hareket etmektedir. Ş u an Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafı n ı
sarm ış olan veya içini yakan terör faaliyetinin de bu dü ş üncenin bir sonucu olduğunu dü ş ünüyorum.
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Bilindiği gibi, H ı ristiyan Bat ı 'n ı n kaybedilmi ş topra ğı d ı r
Anadolu. Anadolu, H ı ristiyan Bat ı açı sı ndan bakt ığı m ı zda H ıristiyanl ığı n ilk döneminin yaşand ığı yerdir. Kudüs'ten sonra
en mukaddes yerleri Anadolu co ğrafyas ı ndad ı r. Antakya's ıyla,
lhlara Vadisi dediğimiz Kapadokya Bölgesi'yle, Iznik'teki
Konsül'üyle ve yine istanbul ki, onlar ı n ifadesiyle Konstantinapol ile bildiğiniz gibi Selçuk'ta Meryem Ana Müzesi'yle...
Anadolu'ya, H ı ristiyanl ı k ad ı na kaybedilmi ş bir belde olarak
bakarlar ve bu münasebete de Türk milleti, Selçukluyla, Osmanl ıyla devam eden silsilede Anadolu'daki H ı ristiyanl ığı n siyasi iktidarı na son veren millettir. Bu aç ı dan da bu toprakları n
ekonomik değeri, stratejik de ğeri kadar, tarihT bir kin ve nefret duygusuyla Türk'e karşı ac ı ması z davrand ı kları n ı sözlerimin
ba şı nda vurgulamak istiyorum.
Mütareke'nin uygulanmas ı gerçekten çok ac ı ması z olmu ştur. Sabah ki oturumlarda da ifade edildi. 1919-22 aras ı dört y ı ll ı k dönemi biz MilIT Mücadele Dönemi diye vurguluyoruz. Bu
dört yı ll ı k dönemde Istanbul'da, eğer yanl ış saymad ı ysam
10 adet hükümet kurulmu ştur. Bu 10 hükümet say ı itibariyle
ı o'dur, ama kuranlar itibariyle 10 kişi değildir. Bu dört y ı ll ı k süre
içerisinde Tevfik Pa şa üç defa sadarete gelmi ştir. Damat Ferit,
dört defa iktidara gelmi ştir.
Bu 10 hükümeti genel anlamda isimlendirecek, ş ahsa indirgeyecek olursak, Ahmet Izzet Pa ş a, Tevfik Pa şa, Damat Ferit Pa şa, Ali R ı za Pa şa ve Salih Pa şa hükümetleri olarak kar şı m ıza ç ı kıyor.
Bu hükümetlerin kurulma silsilesinde tabii padi şah ı n doğrudan rolü çok önemli; çünkü hükümeti kurma yetkisini veren
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devlet ba ş kan ı olarak Sultan Vandettin, şah ı sları görevlendirirken baz ı özellikler aram ıştı r. Bu özelliklerin ba şı nda hükümeti
kuracak olan kişilerin İttihatçı olmamas ı , hatta İttihatçı karşı tı
olması , duruma göre Milli Mücadele kar şıtı olması veya dengeli bir isim olmas ı noktası na dikkat etmi ştir.
Göreve getirilen üç ki ş i, mesela, bunlardan Tevfik Pa şa
ile Damat Ferit, padi şahı n doğ rudan akrabas ıd ır. Sabahki oturumda da vurguland ığı üzere, Damat Ferit, Vandettin'in ablas ıyla evlidir. Yine Tevfik Pa ş a, Sultan Vandettin'in dünürüdür.
Dolay ısıyla, bu akrabal ı k ili ş kisine dayanan bir güven anlay ışı
içerisinde bu ki ş iler sadarete getirilmi ştir. Ahmet Izzet Pa şa,
yver-i ekremdir. Dolay ı sı yla, Sultan Vandettin'in güvendi ği
isimlerden birisidir. Netice itibariyle Sultan Vandettin bu kurulan ı o hükümetin hemen tamam ı n ı n akrabal ı k veya yakı nl ı k ili şkisine dayanarak, güveni buradan olu şturan bir anlay ış içerisinde kurulmas ı na imkan vermi ştir veya yetkiyi bu anlayış içerisinde devretmiştir. Bunları n içerisinde istisna olan Ali R ı za Pa şa
Hükümeti ve Salih Pa şa Hükümeti vard ı r. Gerçi Ali Rıza Pa şa
Hükümeti, ya ş l ı pa şalardan, Vandettin'in de güvendi ği isimlerden olu ş makla birlikte zihniyet itibariyle di ğerlerinden farkl ıd ır.
Bunlar hakkı nda, genel karakterleri hakkı nda kısa kısa değ erlendirme yapacak olursak... Ahmet Izzet Pa şa Kabinesi ile
ba ş lamak laz ı m. Ahmet İ zzet Pa şa Kabinesi, 14 Ekim 191 8-ii Kası m 1918 aras ı nda 25 gün kadar iktidarda kalm ış. Bu hükümetin temel özelli ği, arkada ş ları m ız sabah söylediler, Mütareke'yi
yapan hükümettir. Mütareke'yi yapan Ahmet İ zzet Pa şa Hükümeti iktidarda kald ığı dönem içerisinde asl ında geçi ş hükümeti özelliği ta şımaktad ı r. Hangi açı dan geçi ş hükümeti? Birincisi,
savaş döneminden ate ş kesle ba ş layacak yeni bir döneme geçiş hükümeti.
İ kincisi, İttihat ve Terakki iktidar ı ndan Ittihat ve Terakki'nin
iktidardan uzaklaştırı laca ğı döneme ait bir geçi ş hükümeti.
Yine üçüncüsü, Sultan Vandettin'in kendi şahsi iktidarı n ı güçlendirmesine sebep olacak veya güçlendirmeye çal ışaca ğı yeni
bir döneme geçi ş hükümetidir. Ittihat ve Terakki'nin 1913-18

aras ı tek parti döneminde dahi parlamento feshedilmemi ş
iken, Sultan Vandettin kendi saltanatı döneminde parlamentoyu iki defa feshetmi ştir. Biri 1918 Aral ığı nda, öbürü ise son
Osmanl ı Meclis-i Mebüsn ı 'n ı, yanl ış hatırlam ı yorsam 11 Nisan
1920 tarihinde feshetmiş tir. Yani diğer bir ifadeyle, millet iradesine tahammülü olmayan bir padi şah kimliği vard ı r karşı m ı zda. Bu açı dan baktığı m ızda, Ahmet İ zzet Pa şa Kabinesi'nin bu
üç yönüyle bir geçi ş hükümeti oldu ğunu söylememiz mümkün. Ancak bununla birlikte Ahmet Izzet Pa şa Kabinesi bünyesinde yer alan ittihatç ı bakanlar sayesindedir ki, bu kabine bir
taraftan uygulan ışı hakkı nda kesin hükmü olmad ığı için iyi niyetle Mütareke'yi imzalarken, di ğer taraftan bu Mütareke'nin
uygulanmas ı nda muhtemel hususlar ı dikkate alarak baz ı
olumlu işlere de imza atm ıştır. Ne gibi mesela? Erkn- ı Harbiye Umüm?ye Reisliğ i'ne Cevat Pa şa'yı getirmek, Rumların çı karaca ğı muhtemel isyanları dikkate alarak baz ı tedbirler almak,
Kaz ı m Karabekir'i Harbiye Nezareti'ne dahil etmek gibi ya da
bunun gibi işler sayı labilir. Ahmet İ zzet Pa şa Kabinesi'nin art ı
yönleriyle birlikte eksi yönleri de vard ı r. Ancak Ahmet Izzet
Pa şa bu dönemin saygı değ er isimlerinden birisidir. Onu söylemek laz ım, çünkü sonraki icraatlar ı nda bunu ortaya koyacaktır.
Bundan sonraki Tevfik Pa şa Kabinesi'ne bakt ığı m ı zda, ki,
Kas ı m 1918'le 3 Mart 1919 aras ı nda iki hükümet kurmu ştur;
Tevfik Pa ş a Kabinesi'nin kurulmas ı yla Mondros Mütarekesi'nin
ciddi anlamda hayata geçirildiği bir dönem karşı m ıza çı kıyor.
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13 Kası m 1918'de Istanbul'a itilaf donanmas ı n ı n gelmesi,
söz verilmi ş olmas ı na ra ğmen Yunan gemilerinin getirilmesi,
yine ş ehre çok ciddi say ıda asker ç ı karı lmas ı .
Asl ı nda ne söz verilmi ş ti? itilaf devleti askerinin Istanbul'a
çı kmayaca ğı sözü verilmi şti; ancak bu sözde kalm ıştı r; 7. madde orada duruyor ba ş l ı ba şı na. Bütün bu sözleri yutmu ştur itilaf devletleri. Daha do ğrusu gerçek niyetlerini uygulamaya
sokmu ş lard ı r ve bu uygulama kar şı sı nda Tevfik Pa şa Kabinesi sessizliği tercih etmi ştir veya tercih etmek zorunda kalm ıştı r. Tevfik Paş a Kabinesi dönemini, Mütareke'nin hayata geçi-
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rilmesi ba ğlam ı nda bir nevi teslimiyet dönemi olarak de ğerlendirmek mümkündür.
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Bu dönem iktidarları içerisine baktığım ı zda ihanet çizgisinde olan hükümetler Damat Ferit Pa şa hükümetleridir. Damat
Ferit Pa şa'n ı n dört defa iktidara geldi ğini söylemiştim. Bunları kabaca, 1919'un ilkbaharı , sonbaharı , 192o'nin ilkbahar ve
sonbaharı olarak söylemek mümkün. Damat Ferit hükümetlerinin duru şu ve tavrı , tamamen Mili? Mücadele hareketinin
engellenmesine yönelik çok sert bir duru ştur. Diğ er taraftan,
adeta Mütareke'nin uygulanmas ı konusunda ingilizlere sadakat göstermi ş , Mütareke'nin şartları na harfiyen uyma ihtiyacı duymu ştur.
Bu dönemde, Anadolu'daki harekat ı n başarı l ı olaca ğı ihtimali çok güçlü görünmediğ i, Türkiye'deki o dönemin ayd ı nları,
özellikle sivil ayd ı nlar Osmanl ı Devleti'nin gelece ğini İ ngiliz himayesi veya dostlu ğ unda gördükleri için, Damat Ferit bu zihniyetin ba ş temsilcisi olarak kar şım ıza çıkmaktad ı r. Netice itibariyle Damat Ferit döneminde Mili? Mücadele'nin aleyhine hepimizin bildiğ i gayri millî ne kadar uygulama varsa, onun imzas ıyla uyguland ığın ı görüyoruz.
Yaln ı z Damat Ferit'in yapt ığı bir iyilik varsa, o da Mustafa Kemal Pa şa'n ı n Samsun'a gidi şini engellememi ş olmas ıd ır.
Yani Mustafa Kemal Pa şa'nın müfettiş lik yetkisi belgesinin altı nda hükümet olarak Damat Ferit'in imzas ı vard ı r. Tabii ki Damat Ferit'in buradaki niyetiyle Mustafa Kemal Pa şa'n ı n niyeti
aras ı nda taban tabana z ıtl ı k vard ı r; onu da vurgulamak laz ı m.
Çünkü Mustafa Kemal Pa şa'yla en fazla u ğraşan, onun liderliğ indeki MilI? Mücadele'yle en fazla u ğra şan hükümet, Damat
Ferit Hükümeti olacakt ı r. Çünkü Damat Ferit zaman ı nda Mustafa Kemal Pa şa'nı n bütün askerCi payelerini, unvanları n ı geri
alm ış, askerlikten koymuş . Mustafa Kemal Pa şa ile irtibatı kesinlikle yasaklam ış . Anadolu'daki valilere ve komutanlara Mustafa Kemal Pa şa'nı n ve Rauf Bey'in tutuklanma emrini vermi ş .
Sivas Kongresi için operasyon yapm ış. Kuvayi İ nzibati düzenlemesini yapm ış . MilI? Mücadele hareketi aleyhine ne kadar tuzak varsa, haz ı rlayan kiş idir. Netice itibariyle Damat Ferit hü-

kümetleri zaman ı nda Mütareke'nin uygulanmas ı Ingilizler ad ına hem rahat olmu ştur hem de Damat Ferit Hükümeti'nin Miii?
Mücadele aleyhine ald ığı tavı r Milli Mücadele'nin zarar görmesine sebep vermi ştir.
Damat Ferit hükümetlerinin ala ş ağı edilmesi Milli Mücadele hareketinin ba ş arı l ı olması n ı n bir sonucudur. Mustafa Kemal
Pa ş a'n ı n —sabah Enis Hocam ifade etmi şti— tek güvencesi olan,
tek dayana ğı olan Türk milletinin azmi ve fedakarl ığı neticesinde Sivas Kongresi'nde al ı nan ba ş arı l ı sonuç, Kuvay ı Mill?ye'nin
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ş eklinde birle şmi ş olmas ı , dolayıs ıyla sivil ve askerCi güçlerin birle ştirilmesi neticesinde Anadolu'daki hkimiyetin Mustafa Kemal Pa şa'ya
ba ğlanmas ı milletin bunun etrafı nda kenetlenmesinin sonucu
olarak Damat Ferit, biliyorsunuz iktidarda kalamam ış, Ingilizler
de Mustafa Kemal Pa ş a'n ı n gücünü kabullenip Damat Ferit'in
iktidardan dü şürülmesine ye ş il ışı k yakm ışlard ı r.
Nihayetinde Ali Rı za Pa şa Hükümeti hakkı nda da birkaç
ş ey söyleyeyim. Ali R ıza Pa ş a Hükümeti, istisna bir hükümet
dedim. Ali Rı za Pa ş a, Milli Mücadele hareketine s ı cak bakan birisidir. Ali R ı za Pa şa Hükümeti zaman ı nda biliyoruz ki, Amasya görü ş meleri gerçekle şmi ş, Amasya Protokolü neticesinde
Meclis-i MebOsn' ı n açı lmas ı sağlanm ıştı r. Ingiliz, Frans ı z, İ talyanları n beklentisinin aksine Ali R ıza Pa şa Hükümeti'nin verdiği destek neticesinde Meclis-i Mebüsn, Misak- ı Milli kararları n ı alm ıştı r. Ali Rı za Pa şa, bu kararlar ı uygulama niyetinde
oldu ğunu da vurgulam ış , seferberlik çal ışmaları n ı ba ş latm ıştı r.
Bunun üzerine hükümet, Ingilizlerin bask ısı yla istifa ettirilmi ştir. Ama istifa ettirilen hükümetin bir di ğer de ğerli üyesi Salih
Pa şa, Amasya görü ş melerini yapan ki şidir. Kabineyi kurunca
Ingilizler şehri işgal etmekten ba ş ka çare kalmad ığı n ı görmü şler, Istanbul'u i şgal ederek Türk milletini teslim olmaya zorlam ışlard ı r.
Son dönem olarak Tevfik Pa şa Hükümeti hakk ı nda da biraz değerlendirme yap ı p sözlerimi tamamlayaca ğı m. Tevfik
Pa ş a'n ı n, 1918 sonu 1919'un ba şı ndaki hükümetleri zaman ı nda
Mütareke'nin uygulanmas ı noktas ı nda olumsuz bir tavr ı var-
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d ı r. Tevfik Pa şa'n ı n son dönemde, 21 Ekim 1920 ile saltanatı n
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kald ı rı ld ığı tarih olan 1 Kas ı m 192;^ aras ı nda Istanbul'da iktidar
KONUŞMASI oldu ğ unu görüyoruz. Bu dönemde de dengeli bir yakla şım içerisinde hareket ettiğini söylemek mümkündür. Yani nedir dengeli hareket? Ş udur: Bir taraftan Anadolu'daki hareketi de fakto tan ıyarak, k ısmen iliş ki kurarak bir uzla ş ma zemini arama
çal ışması ; ama dejur olarak ya da resmT olarak, hükümet biziz,
hükümet olarak siz bize tabi olmak durumundas ı n ı z gibi bir anlayış içerisinde devam etti ğini göı-üyoruz.
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Ancak Tevfik Pa şa Hükümeti'nin varl ığı da, di ğer hükümetlerin varl ığı da Anadolu merkezli Miil? Mücadele hareketinin ba ş arı l ı olmas ı nı n bir sonucudur. Türk ordusu ki, bugün
de bizim için en büyük güvenç kayna ğı m ı zd ı r, Türk ordusunun
Anadolu'daki MillT Mücadele hareketinin te şkilatlanmas ı nda,
halkı n MilI? Mücadele'ye Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri üzerinden davet edilmesinde, yapt ıkları kritik toplantılarda ald ı kları kararları dava arkada şları yoluyla uygulamaları nda ve birbirlerine destek vermelerinde çok büyük rolü olmu ştur. Neticede
gerek Ali R ıza Pa şa Hükümeti gerekse son dönem Tevfik Pa şa
hükümetlerinin Istanbul'da iktidara gelmeleri, do ğrudan doğruya Ankara Hükümeti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
vermiş oldu ğ u büyük mücadelenin önemli sonuçlard ı r.
Türkiye ve Türk milleti, belki de en buhranl ı dönemini yaş am ış oldu ğu 1. Dünya Sava şı sonras ı ndaki o dört yı lda, ecdad ı n varl ığı n ı Türk varl ığı na arma ğan eden binlerce, on binlerce,
yüz binlerce ş ehidimizin kan ıyla sulad ığı bu toprakları nı tekrar
ve devaml ı ebediyete kadar Türk olarak kalmas ı ad ı na verdikleri mücadelenin bir sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk tarafı ndan, arkada şları ve milletimizin fedakarl ığı yla
kurulmu ştur. Bu buhranl ı dönemde, Istanbul'daki istikrars ı zl ı ğı n getirmiş oldu ğu, hükümet enflasyonu diye tan ı mlayabileceğimiz bu dönem içerisinde hükümetlerin ekseriyetle gayri milli bir duruş sergilediği, özellikle Damat Ferit hükümetlerinin ihanet çizgisinde oldu ğu görülmekle birlikte, Ankara'daki
mücadelenin zaferle sonuçlanmas ı neticesinde Türkiye Cumhuriyeti modern, Türk kültürü merkezli, Bat ı 'yla sava şan, ama

Batı 'ya kapal ı olmayan, sosyal hayat ı m ızda kad ı n ve erkek eşitliğini esas alan bir devlet olarak kuru Imu ştur.
inşallah da ilelebet ya şayacaktı r. Teşekkür ediyorum.
Av. NecatANiL: Sayı n Çağlayan'a verdiği bilgilerden dolayı

çok te şekkür ediyorum, sa ğ olsun. Efendim, yine Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bulunan de ğerli hocam ız Mehmet Evsile,
"Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa'n ın İstanbul Günleri" konusunu anlatacaklar. Buyurun hocam.
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Prof. Dr. Mehmet EVS İ LE (Ondokuz May ı s Üniversitesi
Eğitim Fakültesi): Teş ekkür ediyorum Sayı n Ba şkan. Dinleyicilerimize sayg ı lar sunuyorum. Bir taraftan böyle bir toplant ıda bulunmaktan duyduğ um memnuniyeti, bir taraftan da çok
kıymetli hocam ı z Prof. Dr. Enver Konukçu ile yı llar sonra ayn ı
programda bulunmaktan duydu ğum heyecan ı ifade ederek
sözlerime ba ş lamak istiyorum.
Benim konu ş mam ı n konusu, Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Günleri. Tarihte olaylar sebepsonuç zinciri içerisinde birbirine ba ğl ı olarak ya şanm ışlard ı r.
Atatürk'ün Mütareke günlerinde İ stanbul'da gerçekle ştirdiği
faaliyetler, ortaya koyduğ u fikirler, yapm ış oldu ğu görü ş meler, önceki zamanlarda ya şanm ış olayları n birer sonucu olarak değerlendirilmek gerekir. Bu çerçeve içerisinde sabahki oturumda arkada şları m ızı n ayrı ntı l ı olarak ifade ettikleri i şgaller konusu mutlaka Atatürk'ün bu dönemdeki dü şüncelerinin geli şmesinde etkili olmu ştur. Ayrı ntıl ı bir ş ekilde verildiği için ben oraya girmeyece ğim, sadece ba ş l ı k olarak söyleyip geçiyorum. Yine bu dönemde İ stanbul faaliyetlerini veya
jstanbul'daki dü ş ünceleri etkileyen diğer bir faktör, biraz evvel Tuncer Bey'in bahsetti ği İ stanbul'daki siyasi istikrars ızl ı ktı r. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas ı ndan Atatürk'ün
Samsun'a ç ı ktığı 19 Mayıs 1919 tarihine kadar geçen 6-7 ayl ı k
dönemde, 5 tane hükümetin gelip geçti ği görünüyor ki, ortalama bir hükümetin ömrü 1,5 aya denk gelir, bu ciddi anlamda
bir siyasi istikrars ı zl ı k demektir. Di ğer taraftan arkada şları m ızı n söylediklerine ilave olmak üzere, Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı sı ras ı nda askeri faaliyetlerinden bahsederek konuya biraz

/

derinlik kazand ı rmak veya biraz daha katk ı da bulunmak istiyorum. Çünkü Atatürk'ün daha sonraki dü şüncelerinde de belirteyici olacaktı r.
Atatürk'ün 1. Dünya Sava şı 'nda birbirini takip eden zaman
dilimi içerisinde üç cephede görev ald ığı n ı biliyoruz. Bunlardan
ilki Çanakkale Cephesi'dir. 59. Tümen Komutan ı olarak ba ş layı p
Anafartalar Grup Komuta n ı olarak bu sava ştan ç ı km ışt ı r. İ kincisi Kafkas Cephesi, 1916 y ı l ı n ı n Mart ayı ndan 1917 yı l ı n ı n Mart
ayı na kadar 12 ayl ı k bir süre, merkezi Sitvan'da bulunan 16. Kotordu Komutanl ığı , daha sonra 1917 Mart ı ndan, Temmuzuna
kadar 4 ayl ı k bir süre içerisinde de karargah ı Diyarbak ı r'da bulunan 2. Ordu Komutanl ığı görevini yapt ığı n ı biliyoruz.
Atatürk'ün Kafkas Cephesi'nden sonra görev ald ığı yer
Suriye Cephesi olmu ştur. Burada 7. Ordu Komutan ı olarak görev yapm ış ve en son Mondros Mütarekesi'nin imzas ı n ı takip eden 31 Ekim 1918 günü de Y ı ldı rı m Ordu Grup Komutanl ığı 'na atanmas ı gerçekle ştirilmi ştir. Atatürk, 1928 yı l ı nda,
Çanakkale'de elde ettikleri ba şarıyı ifade ederken, burada Osmanl ı Devleti'nin ba şkenti istanbul'u dü ş man işgaline karşı koruyarak batı bölgelerinin ülke bütünlü ğünden kopart ı lmas ı n ı
önlediklerini ifade etmi ştir. Kafkas Cephesi'ndeki faaliyetlerinin sonucunda özellikle komutan ı oldu ğu 16. Kolordu'ya ba ğl ı tümenlerin 1916 y ı l ı Ağustos ayı n ı n ba şları nda yapt ığı taarruzlar ile Bitlis ve Mu ş 'un Rus işgalinden kurtarı lmas ı suretiyle Rusya'n ı n Anadolu üzerinden Akdeniz'e inme projelerini önlemekle doğu bölgelerinin ülke bütünlü ğü içerisinde kalmas ı
sa ğlanm ıştı r.
Suriye Cephesi'nde ise Atatürk'ün tespit etti ği bir gerçek
vardı r. Sava ş lar ciddi anlamda sona ermi ş olmakla birlikte Türk
birlikleri zayiat vermeye devam etmektedirler. Bunun sebebi
ara ştı rı ld ığı nda güneydeki Arap a şiretleri tarafı ndan Türk birliklerinin taciz edildi ği, zayiat verdirildiği tespit edilmi ş, bunun
üzerine Atatürk'ün ald ığı bir karar ile 7. Ordu birlikleri Türk çoğunluk ile Arap ço ğunluğu birbirinden ay ı rt eden hatt ı n kuzeyine çekilmi ştir. Böylece Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde görev yapm ış olan Mustafa Kemal Pa şa'n ı n sava ş cephelerinde kazanm ış oldu ğu bu tecrübeler bizim daha sonra Misak- ı
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Semih Yalçm, "Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın
İstanbul' daki Faaliyetleri",

Tarih Araş tırmaları Dergisi,
1995, S. 28, s. 180.

M 111? diye bildiğimiz belgenin s ı nı rlarla ilgili maddelerinin tespitinde etkili olmu ştur diyebiliriz.
Mütareke'yle birlikte Atatürk'ün ülke gündemindeki konulara müdahil olmaya ba ş lad ığı n ı görüyoruz. Daha Istanbul'a
gelmeden, Yı ld ırım Ordu Grubu Komutanl ığı görevinde bulunduğu s ı rada veya daha ondan önce 7. Ordu Komutan ı olarak görev yaptığı s ı ralarda, özellikle Mondros Mütarekesi'ni imzalama misyonunu üzerine alm ış bulunan Izzet Pa şa Hükümeti'nde
görev almak istedi ğini biliyoruz. Çe ş itli te şebbüslere ra ğmen
Ahmet Izzet Pa ş a Kabinesi'nde Mustafa Kemal'in istedi ği
Harbiye Naz ı rl ığı görevi kendisine verilmemi ş, hatta Mustafa
Kemal'in teklif etti ği Fethi Bey Dahiliye Naz ı rı olmu ş, Rauf Bey
Bahriye Naz ı rı olmu ş, Hayri Bey Şeyhülislam olarak görev alm ış , fakat Mustafa Kemal Harbiye Naz ı rl ığı görevine getirilmemiştir. Daha sonra Izzet Pa ş a'ya, Mustafa Kemal'e neden Harbiye Naz ı rl ığı görevini vermediğ i soruldu ğunda, Izzet Pa şa'n ı n
verdiği cevap biraz daha enteresan olmu ştur. Türk ordusunda grup komutanl ığı yapan iki ki şi bulundu ğunu, bunlardan birinin kendisi, di ğerinin de Mustafa Kemal Pa şa oldu ğ unu söylemiştir. (Ahmet Izzet Pa ş a, Kafkas Cephesi'nde Kafkas Ordu
Grup Komutanl ığı yapm ıştı r. Atatürk'ün 2. Ordu Komutan ı olduğu s ı rada Izzet Pa şa bu ordunun ba ğl ı oldu ğu Kafkas Ordu
Grubu Komutan ı d ı r. Mustafa Kemal Pa şa'n ı n da Mütareke'ye
ba ş langı çla birlikte Yı ld ı rı m Grup Komutanl ığı 'na getirilmi ş bulundu ğ u biliniyor.) ileride Anadolu'da dü ş man istilas ı na karşı
yap ı lmas ı muhtemel bir harekat ı yönetmek üzere grup komutanl ığı tecrübesini ya şam ış olan Mustafa Kemal'in burada görevlendirilebilece ğini düş ündüğ ünü, bunun için siyasi bir kadronun içerisine, bir kabinenin içerisine almay ı dü ş ünmedi ğini
söylemiştir.1 Bu, gerçeğ in ifadesi midir, gerçekten Izzet Pa ş a
bu düş üncelerinde samimi midir veya kendisine yöneltilen
ele ştirileri boşa ç ı karmak için bir savunma olarak m ı söylenmi ştir, bunu pek fazla bilemiyoruz, ama Mustafa Kemal Pa şa ile
Ahmet Izzet Pa ş a aras ı ndaki hukukun biraz daha eskilere do ğru gittiğini biliyoruz. Buna bağl ı olarak Mütareke s ı ras ı nda da
Izzet Pa ş a devaml ı surette Mustafa Kemal'in sadrazam adayı olarak görülmektedir. Arkada şları m ı z ı n da bahsettikleri gibi,

Mütareke döneminde Izzet Pa şa Hükümeti'nde görev almak,
Izzet Pa şa Hükümeti'nin istifas ı ndan sonra kurulan Tevfik Pa şa
Kabinesi'nin Meclis'ten güvenoyu almas ı n ı önlemek, onun yerine tekrar Izzet Pa şa ba şkanl ığı nda bir hükümetin kurulmas ı n ı
istedi ğine bakı l ı r ise, Mustafa Kemal'in hakikaten Izzet Pa şa'ya
saygı s ı olduğu dü şünülebilir. Bu hukukları n ı n dünya sava şı yı lları na kadar gitti ği biliniyor. Yine Kafkas Cephesi s ı ras ı nda
Atatürk'ün 16. Kolordu Komutan ı olarak görev yaptığı s ı ralarda bu kolordunun ba ğl ı olduğu 2. Ordu Komutan ı Ahmet Izzet
Pa şa'd ı r. Ahmet Izzet Pa ş a, 1916 yı l ı n ı n sonları na doğru tedavi olmak üzere Istanbul'a gitmi ş, 2. Ordu Komutan vekletini
Mustafa Kemal Pa şa'ya b ı rakm ıştı r ve Mustafa Kemal Pa şa
1916 y ı l ı n ı n son dört ayı nda 2. Ordu Komutan vekaleti görevini de yürütmü ştür. İ zzet Pa ş a, dönü ş ünde grup komutan ı olmu ştur. Doğu Cephesi'ndeki 2. ve 3. ordularıı birleştirilmesiyle olu şturulan Kafkas Ordu Grubu Komutan ı olarak döndükten
sonra Mustafa Kemal Pa şa'n ı n 2. Ordu'daki vekalet görevi de
asa lete çevrilerek 1917 Mart ı ndan, Temmuzuna kadar 2. Ordu
Komutanl ığı görevinde bulunmu ştur. Dolay ı sı yla, Ahmet Izzet
Pa şa'n ı n bir hükümet kuraca ğı haberi al ı nd ı ktan sonra Mustafa Kemal daha cephedeyken, grup komutanl ığı karargah ı nda
bulunduğu s ı rada bu hükümet içerisinde bulunmaya gayret etmi ş, bu dü ş üncesini ortaya koymu ştur. Bundan bir sonuç al ınamamas ı , arkas ı ndan Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas ı ndan sonra ortaya ç ı kan s ı kı ntı lar üzerine Izzet Pa ş a'n ı n istifa etmesiyle Tevfik Pa şa'n ı n yeni kabine kurmakla görevlendirdiği s ı ralarda Tevfik Pa şa Hükümeti'nin güvenoyu almamas ı yönünde faaliyetlerde bulunmu ştur.2 Tabii Mütareke imzaland ı ktan, di ğer ordularla birlikte Y ı ld ı rı m Ordu Karargah ı da
la ğvedildikten sonra di ğer komutanlar gibi Mustafa Kemal de
ba ş kent Istanbul'a dönmü ştür ki, Mustafa Kemal'in cepheden
Istanbul'a döndü ğü tarih, 13 Kas ı m 1918'dir. Sabah oturumunda Bünyamin Bey arkada şı m ı zı n, biraz evvel de aç ı l ış konu ş mas ı yapan Say ı n Ba ş kan ı m ızı n ifade etti ği gibi, Dolmabahçe Sarayı önlerinde müttefik donanmas ı n ı gördü ğü zaman yan ı ndaki yaverine, "Geldikleri gibi giderler." sözünü söylediği tarih, bu
tarihtir.
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Semih Yalçın, "Osmanlı'dan Cumhuriyete Geçi ş
ve 19 Mayıs Ruhu", Atatürk Araş tırma Merkezi Der-

gisi, S.45, C. XV, Kas ım
1999, s. 838.

Atatürk'ün İstanbul'a gelir gelmez Beyo ğlu'nda Pera Palas Oteli'ne yerle şip faaliyetlerine buradan devam etti ğini göKONU ŞMASI rüyoruz. Pera Palas Oteli'nde bulunduğ u süre içerisinde özellikle Pera Palas'ı n müdürü Mösyö Martin'in gerçekleştirdiği teşebbüsler veya sağladığı diyaloglar ile birtakım İ ngiliz generalleriyle görüşmelerde bulunduğu, İ ngiliz generallerinin son derece mağrur olduğunu tespit etti ği, İ ngiliz askeh ricali ile ülkenin durumu veya Mütareke'nin uygulanmas ı veya muhtemel
harekat hakkında görüşme yapılmasını n pek mümkün olmad ığını tespit ettiğini biliyoruz. Bundan ba şka, yine Pera Palas'ta
kaldığı süre içerisinde Mösyö Martin arac ılığı ile Rahip Frew ile
iki defa görü şmede bulunduğu biliniyor. Rahip Frew'nun Mustafa Kemal Pa şa'ya hitaben, özellikle Ermeni tehciri dedi ğimiz
olayı n sorumlusu olarak Ittihat ve Terakki Partisi'ni gösterdiğini, Mustafa Kemal'in bu konuda kendisi gibi dü şünmediğini
ifade etti ğini biliyoruz.3 Rahip Frew, İ ngiliz istihbarat eleman ı,
Kalvinist bir misyonerdir. Atatürk, Mütareke döneminde görüşmelerde bulunduğ u Rahip Frew'i daha sonra Nutuk'ta maceraperest bir İngiliz olarak tarif etmi ştir.4
Yine Pera Palas'ta bulundu ğu süre içerisinde yerli ve yabancı basın organlarıyla yaptığı temaslar ve verdi ği mülakatlar vardır. Bunlardan biri, 17 Kas ım 1918 tarihinde Minber gazetesine verdiği bir mülakattır. Bu ve ertesi gün 18 Kas ımda
Vakit gazetesine verdi ği mülakatlarda, Osmanl ı Devleti'nin Almanya ittifakında sava şa girmiş bulunmas ının doğru olmad ığını, Çanakkale Cephesi'nde ingilizilere karşı sava ş yapm ış bir koAlev Coşkun, Samsun'dan
mutan olarak İngiliz halkının Türk halkı hakkı ndaki samimi düÖnce Bilinmeyen 6 Ay, Isşüncelerine inand ığı nı, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmatanbul 2008, s. 14-15.
sından sonra bunun çok a ğır bir karşılık olarak Türk milletinin
KemM Atatürk, Nutuk,
(Yayına Hazırlayan: Zeyönüne geleceğini, bu endişeler içerisinde bulundu ğunu ifade
nep Korkmaz), Atatürk
ettiği görülmektedir.5 Yine ayn ı günlerde, özellikle Minber gaAraştırma Merkezi Yayını,
zetesinin, Mustafa Kemal'in parlak bir komutan olmas ının yanı
Ankara 1995, s. 5.
sıra ileri görü şlü bir devlet adam ı niteliğini de öne çıkarmak suGotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı Ile ilgili Ingiliz
retiyle Mustafa Kemal'in muhtemel kabinelerde görev almaBelgeleri, TTK Yayını, Ansı, muhtemel harekat planlar ı içerisinde aktif bir konuma getikara 1986, s. 99.
rilmesi gerektiği şeklindeki propaganda faaliyetleri içerisinde
A. Coşkun, a. g. e., s. 16-17.
bulundu ğu görünüyor.6 Minber gazetesiyle ilgili Atatürk'ün bir
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hatırası bilinmektedir. Minber gazetesine ortak olup, cephelerde biriktirdiği parayı da bu ortaklığı sonucunda kaybettiği bilgisini aktarmam ız gerektiğini Sayın Hocam hatırlatmıştı, onu
da burada-ifade etmi ş olalım. Daily Mali muhabirine verilen demeçler var, yine bir ingiliz gazetesine verilen demeçler var. Burada yine Mütareke hükümlerinin a ğırlığı ndan bahsedildiği,
Türk halkının ingiliz halkı ile olan medeni ilişkilerinin devam etmekte olduğu, ülkelerin ordularının savaş hlinde olmalanna
karşılık halkların medeni ili şkilerini sürdürmeye devam ettikleri şeklindeki açıklamalar vard ır.7 Bu düşüncelerin mesela, Erzurum Kongresi Beyannamesi'ne de yans ımış bulunduğunu biliyoruz. Sonuçta Pera Palas Oteli'nde kal ındığı süre içerisinde
yerli ve yabancı basın organlarına verilen mülakatların ana konusunun bu şekilde olduğu görülüyor.
Yine Mustafa Kemal'in Istanbul'da bulunduğu süre içerisinde bazı protokol görüşmeleri tespit edilmiştir. Padişahla 6 defa görüşme gerçekleştirdiği, bunlardan ilkinin cepheden döndükten, Istanbul'a geli şinden 2 gün sonra 15 Kas ım
1922 tarihinde gerçekle ştiğini, bu görü şmesi sırasında Izzet
Paşa Hükümeti'nin istifasının doğru olmad ığı nı, Tevfik Paşa
Hükümeti'nin ülkeyi beklenen istikamete götürmekte yetersiz kalacağı nı, bunun için Tevfik Pa şa Hükümeti'ne güvenoyu
verilmeyip bunun yerine tekrar görevin Izzet Paşa'ya verilmesini teklif ve ifade etmiş tir. Bundan bir hafta sonra 22 Kasım
1918'de ikinci görü şme olmu ş, burada da padi şah, Mustafa Kemal vasıtasıyla ordunun kendisi ve hükümet hakkındaki görü şlerini alm ıştır. Üçüncüsü,, 29 Kas ım 1918 tarihinde Bahriye Nazırı Ali Rıza Paşa'yla birlikte olmu ştur. Bu görü şmenin içeriğinin
ne olduğu hakkında pek fazla bilgimiz yok. Dördüncü görü şme, biraz evvel Tuncer Bey'in bahsetti ği Meclis-i Mebüsn'ı n
feshinden bir gün önce, 20 Aral ık 1918 tarihinde gerçekleşmiştir. Beşinci ve altıncı görüşmeler ise 15 ve 16 Mayıs 1919 tarihlerinde olmuştur. 15 Mayıstaki ordu müfetti şliği görevi ile ilgili
bir görüşme olmuş, 16 Mayıstaki de artık herhalde bir veda ziyareti olmu ş olabilir.8
Mustafa Kemal'in Istanbul'da bulundu ğu süre içerisinde, başından beri kurulu şuna karşı olduğu Tevfik Paşa Hükü-
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G. Jaeschke, a. g. e., s. 98.
8 A. Coşkun, a. g. e., s. 29-30,
66-67.
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hükümetin bir an önce dü şürülmesi için çeş itli faaliyetler içeriKONUŞMASI sinde oldu ğ u da bilinmektedir. Bunlardan biri, Tevfik Pa şa'n ı n
ş oförü vas ıtas ı yla aracı n ı n ba ş ka bir tarafa götürülüp Tevfik
Pa şa'n ı n görevden dü şürülmesi, bir hükümet bo ş luğu olu şturulmas ı, bunun yerine Izzet Pa şa ba ş kanl ığı nda bir hükümetin kurulmas ı için çal ışmak olmu ştur. Fakat bu s ı ralarda Tevfik
Pa ş a Hükümeti'nin özellikle Ittihat ve Terakki Cemiyeti mensupları üzerinde gerçekle ştirdiğ i tutuklama faaliyetleri bu hareketin bir sonuç almas ı na engel te ş kil etmi ştir ki, bu hareket
Mustafa Kemal'in Istanbul'da bulundu ğu süre içerisindeki son
siyasi teşebbüsüdür. 9 Artı k bundan sonra Istanbul'da yeni hükümetlerin kurulmas ı şeklinde veya kurulmas ı muhtemel hükümetlerde görev alma şeklindeki aray ışlardan vazgeçmi ştir.
Ikametgh ı n ı da Pera Palas'tan al ı p Şişli'deki eve ta şı m ıştı r ki,
Pera Palas'taki ikameti s ı ras ı nda yapt ığı temaslar ile Ş iş li'deki
evde yaptığı temasları n aras ı nda dü ş ünce farkları vard ı r.
Bu arada Tuncer Bey'in bahsettiğ i Istanbul hükümetlerinin yapı sı na bakt ığı m ı zda, genelde biraz daha ileri ya ş lardaki
paş aları n tercih edildiği, iktidardan dü şmü ş bulunan Ittihat ve
Terakki Partisi'ne muhalif Hürriyet ve Itilaf F ırkas ı'na mensup
ş ah ı sları n daha çok görevlendirildiği bilinmektedir. Bu şartlarda Mustafa Kemal'in Istanbul'da herhangi bir siyasi yapilanmada yer almas ı n ı n mümkün olmayaca ğı n ı n anla şı lmas ı veya
Istanbul'daki temaslar ile ülkenin gelece ği hakkı nda herhangi bir sonuç al ı nması imkan ı nın bulunmayaca ğı görülerek artı k
Anadolu'ya geçme kararı verilmiştir ki, bu tarihin de Ocak 1919
sı raları nda oldu ğu bilinmektedir.

S. Yalçın, "Mütareke DöFa-

aliyetleri", Tarih Araş tırmaları Dergisi, 1995, S. 28, s.
188189.
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Bu s ı ralarda İttihat ve Terakki Partisi'ne kar şı olan diğer
parti mensupları n ı n siyaset sahnesinde daha fazla yer al ı yor olmas ı na karşı l ı k Ittihat ve Terakki Partisi'nin de siyaset sahnesinde yer alma gayreti içerisinde oldu ğu görülmektedir. Mütareke hükümetlerinde ya ş l ı pa ş aları n görev almas ı na karşı l ı k, bu
hükümetlerde genç komutanları n görevlendirilmesi dü ş üncesi
a ğı r basm ıştı r. Özellikle Hürriyet ve İ tilaf Partisi ağı rl ı kl ı hükümet yapı larına karşı l ı k olmak üzere Ittihat ve Terakki Partisi'nin
o zamanki yetkililerinin yeni bir inisiyatif alma aray ışları içeri-

sinde Mustafa Kemal Pa şa'n ın Anadolu'daki pozisyonunun
veya faaliyetlerinin desteklenme niyeti içerisinde olduklar ı biliniyor. Mustafa Kemal'in daha 1905-1906 y ıllarından itibaren
Ittihat ve Terakki Cemiyeti veya Ittihat ve Terakki Partisi, ondan önce Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile diyalogları nı biliyoruz.
En son 22 Eylül 1909'daki Ittihat ve Terakki Kongresi'nden sonra ön plandan çekildiği, ordunun siyaset d ışı kalması gerektiğini ifade etti ği bilinmektedir. Kendisinin de bu tarihten sonra
siyasi faaliyetlerden biraz geri kald ığını biliyoruz. Bunun mecburi bir pozisyon olduğu anla şılıyor; çünkü Ittihat ve Terakki
Partisi'nin tek bir yap ıdan ibaret olmad ığı nı, farkl ı fraksiyonlardan meydana geldi ğini biliyoruz.
1. Dünya Sava şı 'nın sonunda Enver Pa şa ekibinin tasfiye
olmasından, ülkeyi terk etmelerinden sonra özellikle Cemal
Paşa ve Fethi Bey'in içinde bulundukları bir grubun etkili olmaya çal ıştığı biliniyor ki, yabanc ı uzmanlar tarafından Mustafa Kemal'in de bu gruba biraz daha yak ın durduğu ifade edilmekted ir.1°
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Bu grubun desteğinin Anadolu'ya geçiş safhasındaki faaliyetlerinde de Mustafa Kemal'e katk ısı olduğ u bilinmektedir.0
Şişli'deki eve geçtikten sonra art ık Anadolu'da MiIIT Mücadele hareketinin ba şltı lması istikametinde aray ışlara girişmiştir.
Burada, Mustafa Kemal'in bu faaliyetlerine kat ılan, İsmet Inönü, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Kaz ım Karabekir'in hatıralarından aldığı m ız bilgileri vermek istiyorum.
İ smet Inönü'nün Mütareke döneminde Istanbul'da bulunduğu süre içerisinde Mustafa Kemal'in dü şüncesi hakkındaki ifadeleri şöyledir:12 "İstedigi gibi bir hükümet kurulur, kendisi de harbiye naz ır, olursa galip devletlere karşı yeni bir politika takip etmek, Türk olmayan yerlerden zaten sarfı nazar etmiş olan Türkiye'yi kurtarmak mümkündür. Kurulacak haysiyetli bir hükümet buna göre bir d ış politika takip ederek büyük devletleri yeni bir istikamete çevirebilirdi. Bu imkanlar ara ştırılırken bir taraftan da siyasi tedbirlerin nihayet bir çat ışma ya, bir
harbe varması ihtimaline karşı ordu hazırlanacaktır. Başlangıçta
Atatürk'ün görüşü budur."

° Erik Jan Zürcher, Milit Mücadelede Ittihat çılık, İletişim
Yayınları, 5. Baskı, Istanbul 2008, s. 88.
E. J. Zürcher, a. g. e., s. 179.
12
İsmet Inönü, Hatıralar, 1.
Kitap, Bilgi Yayınevi, Istanbul 1985, s. 167.
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Rauf Bey, "Mustafa Kemal Paşa da Yıldırım Ordu Grup
Komutanl ığı 'ndan ayrılarak Istanbul'a gelmiş ti. Pera Palas'ta ilk

buluştuğumuzda uzun uzad ıya dertleşirken o bana orduların durumunu, ben de ona Istanbul'daki vaziyeti vebu arada mütareke
tat bi katı nın arz ettiği saflıaları izah ettim. İşte bu devrede kurtuluş için Istanbul'da bir şeyler yapılıp yapılma yacağı düşüncesiyle çeşitli teşebbüslere girişilecek bir mücadele temelinin at ılması ara ştırı ldığı günlerde biz nihayet Mustafa Kemal Pa şa'yla
hemen hemen yapayaln ız kalmıştık. Bu yapayaln ız, gece gündüz
baş başa vererek ve neticeye varmak için adeta k ıvrana kıvrana yaşadığı mız en buhranlı ve nazik zaman içindedir ki, nihayet
Anadolu'ya geçerek orada mücadeleye atılmaktan başka çare
kalmadığı kararın ı verdik." diyor.?
Ali Fuat Pa şa ise hatı ralarında, Atatürk'le varm ış oldukları
kararları beş noktada ifade ediyor:
Birincisi, terhis iş lemleri derhal durdurulmal ıd ı r. (Mütareke'nin 5. maddesine karşıl ı k.) İ kincisi, cephane ve silahlar
dü ş mana teslim edilmemelidir. (Mütareke'nin 20. maddesine
karşı l ı k.) Üçüncüsü, genç ve enerjik komutanların iş başı na getirilmesi sağlanmal ıd ı r. Dördüncüsü, milli mukavemete taraftar idare amirlerinin de ğiştirilmemesine çal ışı lmal ı dı r. Be ş incisi, particilik mücadelelerine engel olunmal ı ve halkı n maneviyatı yükselmelidir. Cebesoy, bu sözleriyle burada var ı lan kararları ifade etmi ştir.14

13

Feridun Kandemir, Rauf
Orbay, Istanbul 1965, s.32.
14 Selahattin Tansel,
Mondros 'tan Mudanya 'ya
Kadar, 1, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1977, s. 278.
S. Yalçın, a. g. e., s. 199-200.

Kaz ı m (Karabekir) Pa şa ise, 15. Kolordu Komutanl ığı görevine gitmek üzere kendisine veda etmek için yapm ış oldu ğu
bir ziyaret s ıras ı nda, diğ er komutanlar üzerinde müessir bir komutan olarak Mustafa Kemal Pa şa'n ı n vazifeyle veya bu mümkün olmazsa hususi bir tarzda Anadolu'ya geçmesini ve yap ı lmas ın ı zaruri gördü ğü Milli Mücadele hareketinin ba şına geçmesini istemektedir. 0 da t ı pkı Ali Fuat Pa ş a gibi, Mustafa Kemal Pa ş a'ya gerekli destek ve yard ımda bulunmay ı vaat ettikten sonra Erzurum'daki görevinin ba şı na gitm4tir.15
Olayları n akışı na baktığı m ı zda 21 Nisan 1919 tarihinde İ ngiltere Hükümeti'nin Osmanl ı Hükümetine verdi ği bir nota
ile Karadeniz Bölgesi'ndeki asayi şsizlik olayları n ı n önlenmesi-

nin istendiği görünüyor. 16 Bu bahane ile veya bu fı rsat ile ayrı ntı ları n ı bildiğimiz ve arşiv belgelerinde de yer alan Mustafa
Kemal'in 9. Ordu Müfetti şliği görevine getirilmesi formaliteleri
ba şlatı lm ıştı rve nihayet Mustafa Kemal Pa şa 13 Kas ı m1918 tarihinde geldi ği İ stanbul'dan 6 ay 3 gün sonra 16 Mayı s 1919 tarihinde Samsun'a gitmek üzere hareket etmi ştir. ilginiz için teş ekkür ediyorum.
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Av. Necat ANIL: Sayı n Evsile'ye çok te ş ekkür ederim.
Efendim, önemli bir konuya geliyoruz. Samsunlu olarak gurur duydu ğumuz bir konu. Bir vapur örne ği vard ı r Samsun'da:
Band ı rma Vapuru... Atatürk'ün Istanbul'dan Samsun'a gelirken kulland ığı bu vapur Türk tarihinde yerini ald ı ... Bir ulusun
kaderinde bu kadar önemli rol alan bu vapur hakk ı nda bizleri
değerli hocam ı z Prof. Enver Konukçu bilgilendirecekler.
Buyurun hocam.
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Prof. Dr. Enver KONUKÇU (Erzurum Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü): Say ın Ba şkan ve değerli katı l ı mcılar...
Mustafa Kemal'in —artık her sene söyleniyor— Samsun yolculuğu ve bir de hâlâ hareketliliğini koruyan bir Band ı rma Vapuru problemi vard ı r. Mustafa Kemal kara subay ı d ı r bildiğiniz
gibi. Ancak denizlerle olan ili ş kisi hemen hemen yok gibi, pek
az. Sadece seyretmekle bunu yerine getirebilmi ştir. italyanları n Libya'daki ç ı karmaları üzerine, Mustafa Kemal Pa ş a Tunus üzerinden bir gemi yolculuğu yapm ıştı r. Avrupa geçilmi ştir ve ondan sonra gemi yolculu ğu yapı lm ıştı r. Sonra dönü şte İ skenderiye'den Selanik'e giclecektir; ancak yine Selanikii bir Rum'dan ö ğrendiğine göre, art ı k burası Yunanları n eline
geçmi ş tir. Gitmeye gerek yok. Zaten ailesi de sonradan öğreniyor. İ stanbul'a, Be şikta ş'taki Akaretler'e yerleş iyorlar. Onlar
da orada hayatları n ı devam ettiriyorlar.
Mustafa Kemal, tabii yüksek yerleri de seven bir ki ş i strateji olarak. Mesela, Ingilizler Çanakkale'de deniz sava ş ları n ı
kara sava şı na çevirdiler daha sonralar ı . Ancak Mustafa Kemal,
Bolayı r'da o bölgenin en yüksek bir tepesinden, sonradan "Kemal Yeri" deniliyor, Birinci ve İ kinci Kemal yerleri, oralardan bir
kartal bak ışı yla denizleri seyredebilmi ştir. Zaten bildi ğiniz gibi
Ege Denizi, o tarihlerde pek kullan ı lm ı yor isim olarak. Buran ı n
ismi, Bahr-i Sefid, yani Akdeniz olarak görülüyor. Sonradan üç
gün yolculuk yapaca ğı Karadeniz.
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Resm? literatürde Bahr-i Siyah, olarak geçmektedir. Mütareke sonras ı Suriye'deydi. Sonradan Iskenderun yoluyla
Adana'da kısa bir duraklamas ı var. Liman von Sanders'le görüş ür, ondan sonra da uzun bir tren yolculu ğuyla Eskişehir üzerinden Istanbul'a gelir. Bu arada itilaf devletlerinin ilk gemileriyle, sava ş gemileriyle tanıştığı yer Iskenderun Körfezi olmaktad ır. Antakya'dan Belen'e gelir; Belen'den Akdeniz'i seyreder
ve bu arada İ skenderun'a yakla ştığı nda iskelede yabanc ı gemilerin, harp gemilerinin oldu ğunu görür. Daha sonra Adana'ya
geldi ve oradan Izmit'e uzun bir yolculuk var. Izmit Körfezi'ne
de geldiğinde Izmit Liman ı'nda ve ilerisinde Derince'de yine
ingiliz gemilerinin demir att ı kları n ı görüyor. Yani gemilerden
kurtulu ş yok ve biraz önceki arkada şlarım ızı n da izah ettikleri gibi, Haydarpa şa'dan Galata'ya geçerken de yine itilaf devletleri donanmas ı n ı görmü ştür. Bunları n içinde Yunan gemileri de vard ır. Hatta mavna ile karşıya geçerken uzaktan gördüğü gemiler onun için pek bir şey ifade etmez; ancak yakla ştı kça gemilerin görünü şleri devasa bir şekilde karşı sı na dikilir ve
o zaman i şte Cevat Abbas Bey'e söylediği gibi, "Geldikleri gibi
giderler." der. Bu sava ş ve fikir al ışverişinde son derece güzel
kullan ı lm ış cümlelerden biridir.
Istanbul'daki alt ı ayl ı k devre için Alev Coşkun'un, değerli parlamenter ve şimdi bilim adam ı olarak tan ıyoruz, onun
ortaya koydu ğu bir eser var. Biraz önce de Say ı n Evsile,
Istanbul'daki faaliyetleri hakkı nda çok geniş bilgileri bize aktardılar. Tabii Mustafa Kemal'in 1918 sonlar ı nda ve 1919 ba şları nda Anadolu'ya geçme gibi bir durumu yok. Ancak Istanbul'daki
mahfillerde veyahut da dostlarıyla görü ştüğünde genel durum
hakkında bilgiler ediniyor. Yabancı gazeteleri özellikle takip
ediyorlar. Ingilizlerin, itilaf devletlerinin hem Anadolu'da hem
de Türkiye'de, Istanbul'da kalacaklar ı n ı görüyor.
Bu arada yine konu şmac ı arkada şlarım ızın da temas ettiği gibi çok yakı n arkadaş larıyla da görü şmeleri var. İsmet
Paşa'yla, Kaz ı m Karabekir'le ve Ali Fuat Cebesoy'la... Ali Fuat
Cebesoy'la görü şmeleri bana daha önemli gibi geliyor. Gerçi
hepsi önemlidir, ama Mustafa Kemal'!, mesela, Bo ğaz'daki evlerine davet ederler. Ismail Faz ı l Pa şa, Ali Fuat' ı n babas ı, çok -
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de ğerli bir askerdir. Eski generallerden biridir ve onun, yal ı
dostlu ğu dediğimiz Boğ az'da bir misafirlik sistemi var. Bu arada eski Yeniköy Belediye Ba ş kan ı Mehmet Ali Bey'le tan ışı kl ı kları var. Hatta Mehmet Ali Bey'le Mustafa Kemal'in yine smail Faz ıl Pa ş a'n ı n evinde ve s ı n ıf arkada şı n ı yazan Ali Fuat
Cebesoy'un da ş ahit olduğu gibi görü şmeleri var. 0 tarihlerde devlet de padi şahl ı k da bir aray ış içerisinde. Önce, yak ı nları nı, Ittihat ve Terakki'ye kar şı durmu ş olan, onlar taraf ından
enterne edilmi ş olan subayları da yanları na toplama çal ışmaları vard ı r. Acaba Mustafa Kemal'in e ğilimi nedir? Selanik, Ittihat
ve Terakki'nin ortaya ç ı ktığı yer. Belki, Ittihat Terakkici olabilir; bunu ö ğrenmek istiyorlar, hatta baz ı sorular yöneltiyorlar.
Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'nde de ayn ı şeyleri söyle-

miştir: "Ben Ittihat çıyım, ama Enver Paşa'n ın Ittihat Terakkisi
gibi bir bilgiye ve deneyimlere sahip değilim, o yüzden benim Ittihatçı lığım Türk milletini içine alan bir !ttihatçıl,k."
Bu arada eski idareye küskün olan baz ı askerler de göreve gelmi şlerdir. Bunlardan biri de Harbiye Naz ırı olan Şakir
Pa şa'd ır. Ş akir Pa şa, maalesef kı sa bir müddet sonra ölümüyle,
çok küçük ilnIarla gazetelerde yer alm ıştı r. Ama ben bu ilanlardan birinden Pa şa'n ı n kim oldu ğunu geni ş anlam ıyla öğrenme fı rsatı n ı bulabildim.
Kı rı m Sava şı 'ndan biraz önce Erzurum'da veya Kars'la Tiflis aras ı nda Ah ı ska'da dünyaya gelmi ş . Karadeniz Bölgesi'ni ve
o civarı, Batum taraflar ı nı çok iyi bilen bir aileden. Sonra o subay grubu içerisinde tan ı nm ış bir matematikçi olarak biliyoruz.
Hatta görevli olarak Almanya'ya gitti ğinde Hiddenburg'la tan ışı yor. Matematik konusunda, askerlik konusunda ondan birçok ş eyler ö ğrenmiştir. Ancak Enver Pa şa ve grubu, daha önce
de Mahmut Şevket Pa ş a'n ı n da rakibi durumunda onlar, eski
subayları pek istemiyorlar.
Orduda birtakım faaliyetler var ki, genç subaylar art ı k yava ş yava ş ihtiyarları n yerini alacaktı r. 0 da Enver Pa şa'ya küstü ğü için, Istanbul'da Üsküdar tarafındaki Çaml ı ca'daki kö şküne çekilmi ş ve uzun müddet siyasetle ilgilenmemi ştir. Ancak
1918'de Mütareke imzaland ı ktan sonra Harbiye Nezareti'ne

deneyimli bir subay aran ıyor. Damat Ferit grubu, Ittihat ve Terakki düş man ı ve Hürriyet İtilafçı zannettiği Şakir Pa şa'yı Harbiye Nezareti'ne getirir.
Harbiye Nezareti neresi? Ş imdiki İ stanbul Üniversitesi'nin
bulundu ğu esas kampüsün oldu ğu yer; oras ı eskiden Harbiye
Nezareti'ydi. Yani Sava ş Bakanl ığı ş eklinde tercüme edebiliriz.
Orada çok hummal ı, hareketli günler geçmektedir. Yurdun birçok yerinden telgraflar gelmektedir.
Mondros Mütarekesi'nin uygulama veya uygulanma,
uygulat ı lma olayları gündemdedir. İşte böyle bir durumda İzmit'e gelen bir subayı m ı z var. Hüviyetini gizli tutar ve
Yenice-i Vardar'dan, Gelibolu'dan, hatta Libya'dan k ı sa boylu, zayıf ve gözlüklü tipiyle tan ıd ığı mı z İ brahim Süreyya. Sonradan Yiğit soyad ı n ı ald ı . Onunla Izmit istasyonundan Kartal'a
kadar bir yolculu ğu var. Izmit bölgesindeki durumu da en iyi
ş ekilde Istanbul'a gitmeden önce bu yak ı n dostundan öğrenmi ştir.
Türkiye nereye gidiyor? Batı l ı ları n kulland ığı meş hur bir
deyiş var: "Quo Vadis?" —bunun filmi de yap ı ld ı— Acaba neler
olacak, nereye gidiyoruz? İşte 1919'un ilk aylar ı nda Mustafa
Kemal'in herhangi bir düşüncesi yok gibi. Bu arada sa ğl ı k problemleri ortaya ç ı kar ve bir kulak ameliyat ı geçirir. Evde dinlenmeye çekilir ve bu arada yine geçmi ş olsuna gelen dostlar ı yla
karşı laşma imkan ı da bulmu ştur.
Bunlar hep kendi devresinin önde gelen subaylar ı d ı r. Bu
arada Kaz ı m Karabekir ve Ismet Pa şa yakı n oturmaktad ı r,
Zeyrek'te. Onlardan da yeni dü ş ünceler al ı r, hatta Kaz ı m Karabekir der ki: "Efendim, ben doğuya tayin oldum, 15. Kolorduyu düzenleyeceğim. Emrinizdeyim, eğer oraya gelirseniz." Bizde
şimdi ş öyle deniliyor: Yani 8-9 Temmuz gecesi istifa etti, ondan
sonra Kaz ı m Karabekir geldi, kendisine itaat etti gibi bir dü ş ünce var. Asl ı nda öyle bir şey yok. Istanbul'da Şiş li'deki evde bu
olay dile getirilmi ştir: "Ben ve 15. Kolordu bundan sonra sizin
emrinizde olacağız."
Aşağı yukarı bir ay sonra Mustafa Kemal'in yapaca ğı Karadeniz yolculuğunu Gülcemal Vapuru'yla Kaz ı m Karabekir de
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yapar. Zonguldak'a uğ rar, sonra Sinop'a ve daha sonra Samsun ve Giresun üzerinden Trabzon'a gider. Bu iskelelere ve iimanlara uğrad ığı n ı Kazı m. Karabekir yazd ığı için biliyoruz.
Ancak Mustafa Kemal'in bu yolculuk s ı rası nda, nerelere
uğrad ığı hakkı nda geni ş bir bilgimiz yok. Acaba Sinop'ta karaya çı ktı m ı veya daha önce İ nebolu'da karaya ç ı kı ld ı m ı, bunlar üzerine yan ında bulunan subayları n, sonraki yazarlar ı mı zı n
bize verdiği bilgiler oldukça k ısıtl ı . Daha sonra gazetecilere çok
büyük i şler dü ştü. Özellikle Cumhuriyet devrinde Band ı rma Vapuru ve Mustafa Kemal'in yolculu ğ u gündeme getirildi. Sabahki açı l ış konu şmas ında bayan arkada şım ız işaret etti, dedi ki:
Nutuk, "19 Mayıs" cümlesiyle ba şlamaktad ı r. Doğrudur; MilI?
Mücadele'nin ba ş langı ç noktas ı "19 Mayıs 1919'dur" der ve ondan sonra Türkiye'nin genel bir tan ıtı m ı yapı l ı r.
Istanbul'daki temaslar a şağı yukarı bu şekildedir; ama bir
de ev problemi var. Atatürk'ün bir karde şi, bir de annesi var.
Annesi rahatsı z, kalp s ı kı ntı ları var, zaman zaman hastalan ıyor. Mustafa Kemal'in de Harbiye Nezareti'ne gidi ş gelişleri,
kumandanlarla görüşmeleri var. Beyo ğlu'nda bir eve ta şı n ıyor,
oras ı n ı pek beğenmiyor Pera Palas'tan sonra. Yine Halep'ten
tan ı d ığı Fansaları n da yard ı m ıyla bugünkü Harbiye'deki ev,
Şişli'deki ev bulunur ve ona verilir.
Mustafa Kemal, bu evin tutulu ş u ve kendisine verilişinden biraz memnun de ğildir. "Burada Türkçe konuşan kimse
yok." diyor. "Biz de onu düşündük." diyor, "Siz eğer Türk mahallelerinde oturursan ız, her gün italyanlar ve Ingilizler, —çünkü
Akaretler'de Italyan Karakolu var, hatta kendi evinin hemen
karşı sı nda— orada rahats ız edeceklerdir sizi, en iyisi bu azı nlı kların içerisinde, Ermeni, Rum, Bulgar vesaire, hepsi var, on!arın bulunduğ u mahallede oturun, rahat edersiniz." diyor. Öyle olmu ştur. Mustafa Kemal'i pek rahats ı z eden olmam ıştı r.
Band ı rma Vapuru tahsis edildi, bu vapur ne? Hâlâ üzerinde
televizyonlara kadar akseden birtakım münaka şalar var. Bandırma Vapuru iki tane. Birincisi 1919'da Ismail Hakk ı Kaptan'ı n
kulland ığı gemi, bu belli. Daha sonra metalik yorgunluk nedeniyle seferden kald ı rı l ı r, Haliç'e çekilir ve ondan sonra onun lo-
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gosu, levhas ı ikinci al ı nan gemiye takı l ır. İ kinci Band ı rma Vapuru ondan çok büyük. Bizim en çok yan ı ld ığım ız nokta da öyledir ve herkes o gemi zannediyor. Ama Mustafa Kemal her
iki gemiyi de bilmekte. Hatta Sirkeci önlerinde Band ırma demirliyken İstanbul ziyareti s ı ras ında yan ı ndakilere diyor ki: Bu
karşıdaki bizim Samsun'a gittiğimiz Band ırma Vapuru değil mi?
Evet, diyorlar, o Band ı rma Vapuru.
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İ kinci Band ı rma Vapuru daha sonra Ülger ismini ald ı ve
Band ırma ismi piyasadan çekildi. Band ırma, tarihimizde de büyük rolü bir yer. Önceleri Yalova onun yerini tutuyordu,
fakat Çanakkale Sava ş ları ve İ zmir demiryolunun daha önce
yapılmasıyla Band ı rma birdenbire ekonomik bir merkez haline
geldi. Hatta Bolayı r Sava şları sırası nda Tekirdağ üzerinden
Çanakkale'ye gitmek mümkün de ğil, onun için İzmit üzerinden
doğrudan Band ı rma'ya gelmiyor. Asker oradan Bal ı kesir'e kadar, zannediyorum, trenle gidiyor, ondan sonra Çanakkale tarafı na gönderiliyor. Böyle s ı kı ntı lar var. Bir de Falih R ıfkı Atay'ı n
ortaya attığı ve hâlâ silinmeyen, bizim tarihçilerin de zaman zaman tabii kaynak ara ştı rmas ı yapmad ı kları için doğrudan doğruya kulland ığı bir şey var.
Efendim, çok yı pranm ış bir gemi, ihtiyar bir kaptan... Kaptan niye ihtiyar olsun? Ismail Hakk ı Durusu, 1870 Kayseri doğumlu. Babası da kaptan. Daha önceleri seyrüsefer, yani deniz
trafiği gemilerinde veyahut te ş kilatı nda bulunmu ş . 1918 1de Ankara gemisinin ikinci kaptanı olarak gözükmektedir. Bu arada
kısa bir kaptanl ı k dönemi var. Maalesef Marmara Denizi'nde
bir fı rtı na nedeniyle kulland ığı gemi batm ıştır. Bunun mahkemesi var, ancak deniz yollar ı arş ivlerinde bu mahkemenin kayıtları ortaya çı km ış değil veyahut da ara ştı rma raporunun varl ığı ndan haberimiz yok. Ama hemen sonra Avni Bey bunu 1
Mart 1919'da Band ı rma gemisine tayin ediyor. Band ı rma bu şekilde ikinci-olarak tarih literatürüne geçti.
Üçüncü bir özelli ği var. Rauf (Orbay) ve Ibrahim Süreyya
(Yiğit) ve Ayd ı n Mebusu Naz ı m beyler, Band ı rma şehrini kullanarak Izmir'e u ğramadan Manisa, belki Salihli üzerinden kendi memleketlerine gitmi ş lerdir. Rauf Bey, tekrar Atatürk'le bulu şmak üzere tarihi yolculuğunu Ankara üzerinden devam et-
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tirecektir. Yunan kaynaklar ı nda ve yabanc ı bas ı nda, özellikle
Frans ı zlardan kaynaklan ı yor, şehrin ismi Panderma diye geçiyor. Rumlar demek ki bu ş ekilde söylemi ş ler.
Bir de geminin ilk yolculu ğu var. Bu nas ı l cereyan etti?
Herkes zannediyor ki, Galata R ı htı m ı 'ndan gemiye binlidi. Asl ı nda öyle bir ş ey yok; ama maalesef Atatürk'ün yan ı nda bulunan ki ş iler de buna aç ı kl ı k getirmiyorlar. Hüsrev Gerede bile
—ki Atatürk'le çok yakı n, istihbarat olayları n ı gündeme getiren
bir ki ş i, onun daha dikkatli olmas ı gerekirdi— Galata r ı ht ım ı ndan bindik, ş eklinde bir ifade kullan ı yor. Halbuki gemi bir gün
önceden Bahriye Naz ı rı (Denizcilik Bakan ı ) Avni Pa şa'n ı n emriyle Sirkeci'ye çekiliyor. Bu arada bir kaçak yolcu 12 tane besili hayvanla, Sirkeci'den gemiye bindirilir. Kolordu'ya tayin edilmi ş olan Refet Bey'in herhalde Mustafa Kemal'in bilgisi d ışı nda yapt ığı bir hareket oluyor. Zaten yolculuk s ı ras ı nda da pek
yukarıya, kaptan kö ş küne ç ı kmam ış, hep a şağıda bulunmu ş .
Tabii kendine göre baz ı düşünceleri var. Denizden etkilenme
Atatürk'ün oturdu ğu kamaralarda ve deniz kö ş künde yukarı da
daha fazla; ama dip k ı sı mda, hayvanlar ı n oldu ğu kı s ı mda denizden etkilenme çok az.
Bir de Mustafa Kemal'in Band ırma'ya nerede bindi ği olayı var. 0 da biraz senaryolara dayand ı rı lmaktad ı r. Fakat bizim
son yapt ığı m ı z ara ştı rmalarda edindi ğimiz bilgilere göre, gemiye akı ntı dan fazla etkilenmesin diye Kı z Kulesi ile Selimiye K ışlas ı aras ı ndaki dar bir kı sma demir att ı rı lm ıştı r. Sonradan ö ğrendi ğimize göre, İ ngilizler, itilaf devletleri ilk kontrollerini burada yap ıyorlar. İ kinci kontrol denizden, yani Bo ğaz'dan çı kı nca Kavaklar'da, yani Anadolu ve Rumeli Kava ğı aras ı nda daha
müsait bir yerde Karadeniz'e ç ı kışta. Zannediyorum, eski bir
anane. Birincisinde yolcular kontrol ediliyor. ikincisinde herhangi bir kaçak ş ey var m ı , onları n kontrolü yap ı l ı yor.
Bir de Band ı rma Vapuru'na Mustafa Kemal'in nası l bindiği
konusu var. Akaretler'den ayr ı ldı. Annesiyle vedala ştı ... Kendi
evinde kı sa bir müddet kald ı ve daha sonra ilk vas ıtayla ve Cevat Abbas Bey de yan ı nda oldu ğu halde Be ş ikta ş'a indi. Bu arada tabii Be ş ikta ş PTT'sine u ğramak zorunda kald ı . Eski bir dos-
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tü, ona da ricada bulunuyor. Annem çok hasta, kriz geçiriyor
sürekli, mektuplar ı lütfen sizin memurlar ı n ı zdan biri gitsin, gerekirse okusun ve benim hakkı mda bilgi versin, der.
Tabii gemi yola çı kı yor. Kı z Kulesi'nin oldu ğu yere gidiliyor.
Ismail Hakk ı Kaptan, "Paşam, görevimize hazırız." diyor. Ama
sadece onlar yok, 22 civarı nda personel var. Gemi tam donan ı ml ı . Falih R ıfkı Atay' ı n dediği gibi, pusula bozuk de ğil. Kaptan
ihtiyard ı, diyor. Doğum tarihini verdim: 1870, 49 ya şı nda falan.
Ayrı ca, geminin ya şı 41, yani metalik yorgunlu ğu ve donan ı m ı ,
o kadar da hatal ı bir yap ıya sahip de ğil. "Kaptan tecrübesizdir."
diyor, o da de ğil. Çünkü Ismail Hakk ı Kaptan Hindistan seferinden yeni dönmü ş . Bu, Falih R ıfkı'n ı n masa ba şı nda yazd ığı bir
olay. Hem ailesi taraf ı ndan hem de 19 May ı s törenlerinin gündeme geldiği s ı ralarda gazetelerin ba şl ıca hedefi olmu ştur. Falih R ıfkı 'n ı n yazd ı kları n ı n doğru olmad ığı ileri sürülmü ştür.
Boğaz'dan ç ı karlarken herkes İ stanbul'da bir gönül maceras ı n ı geride b ı rakı yor. 0 güzel İ stanbul geride b ı rakı l ıyor, ama
dü şünceli bir ki ş i var, o da Mustafa Kemal. Uzun müddet ufukta Be şikta ş tarafları na bakar ve hasta annesinin ne olaca ğı n ı
dü şünür. Yolculuk bildiğiniz gibi üç gün sürdü.
Bu arada İ zmir'in ele geçirilmesi olay ı var. Yaln ı z şu var:
İ zmir'e Yunan' ın asker çı karaca ğı daha önceden belliydi. Bu 14
Mayı sta iyice kesinle şti. İ zmir'den doğrudan Istanbul'a telgraf çekilemiyor, Salihli üzerinden telgraf çekiliyor. Oradaki
PTT'ciler de bu tarihi görevi yerine getirmi ş lerdir. Damat Ferit
Pa şa olaydan biraz haberli, ama bir ş eyler söylemiyor. Mustafa Kemal'in de art ı k yava ş yava ş Izmir'in elden çı kacağı na dair
baz ı dü ş ünceler kafas ında yer ediyor.
Genel kan ı ş öyle: "Gemi, çok fırtınalı bir havada Samsun'a
üç günde gidebildi." deniliyor. Bahar dalgaları var. Poyraz ı n ve
karayelin zaman zaman değiştiği bir deniz ortam ı var. Kerempe Burnuna kadar gerçekten çok zor bir yolculuk yap ı lm ıştı r.
Sahile yakı n bir yolculuk yap ı lm ıştı r.
Bu arada tabii baz ı ithamlar da var. Efendim, Ingilizler gemiyi batı racaklar. Böyle bir durum yok. Rauf Bey'in ve di ğerlerinin söyledikleri, bana biraz senaryo, mizansen gibi geliyor.
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Hatta bunun içine Berç Türker'i de koyuyorlar, saraya damat
olan Ismail Hakkı Oktay da bunun içine giriyor. Bir genç te ğmeKONU ŞMASI nimiz var, çok güzel Ingilizce biliyor, o da Harbiye Nezareti'nde
Bennet'e bilgiler veriyor. Bennet'in hat ı raları yayımland ı . Ancak bu hat ı raları n 1919 1da değil de Londra'da daha sonraki
olaylarda, sonraki tarihlerde yaz ı ldığı n ı görüyorum. Söyledi ği
çok güzel bir cümle var. Şöyle diyor: "Türkler, 10-15 askeri, sayılı generallerden biriyle teftiş heyeti olmak üzere Samsun'a gönderdiler. Ben bunu üstlerime ve bu arada General Milne'e söyledim." diyor. Onları n haberli olduklar ı n ı da ifade ediyor.
ENVER
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Karadeniz'de yolculuk s ı rası nda acaba Ingiliz gemileri ne
yap ıyordu? Ingiliz gemilerinin Batum, Trabzon, Sinop veya
Samsun ili ş kili olarak sürekli seferleri var. Yine bu sahillerde eşkiyal ı k hareketlerine ve siyasi cinayetlere kadar varan,
Atatürk'ün Samsun'a geli ş me sebep olan birtak ım hareketler
var. Bu arada sahil koruma gemilerimiz de var. Mesela, bunlardan biri Preveze gemisidir. Band ı rma Vapuru, Sinop'a gelip demirlediğmnde bu gemi de tesadüfen orada, fakat geminin hareket edecek gücü yok. Neden yok? Kömür yok. Yaln ız Band ı rma
Vapuru biraz torpilli gibi görünüyor. Bakan Avni Bey'in emriyle Istanbul'da tam tertibatl ı kömür yüklemesi yap ı lm ıştı r, yolcular al ı nm ıştır.
Bir de şu var: Bazı ları öyle zannediyor, Band ı rma askerî
bir gemi de ğil. Mesela, Enver Pa şa, Ismail Hakk ı Pa şa, diğerleri Karadeniz'de Trabzon'a olan yolculuklar ı s ı rası nda Yavuz'u,
Mecidiye gemisini kullan ı yorlar. Bu arada Gülcemal Vapuru'yla
da sivil olarak ilk gidenlerden biri Kaz ı m Karabekir'in kendisi. 0
da mayı s ayı n ı n baş larında Erzurum'a ula şacaktı r ve dediğimiz
gibi tarihi bulu şmayı orada gerçekle ştirecektir.
Band ı rma Vapuru'nun hikayesi hemen hemen böyle. Mürettebat belli ve Mustafa Kemal'in yan ı ndaki askerlerin say ı sı
da belli. 21 veya 23 civarı nda, karargah subayları nı n d ışı nda asker de var. Bir de otomobil var. Zannediyorum, Benz marka bir
otomobil. Bu gemiyle getirilmi ştir, hatta Harbiye Nezareti'yle
bu otomobil üzerinde münaka şalar var. "Bana çalışabilir durumda bir araç verin." diyor. Onlar diyorlar ki: "Samsun'da size

böyle bir aracı verebiliriz." Ama o da kendine gelen bilgilere
göre, Samsun'daki araçlar ı n kendi karargah ı na pek faydal ı olamayaca ğı dü ş üncesindedirve zaten getirdiğ i otomobil de Ha yza, Amasya ve Erzurum yolculukları s ı rasında Bal ı kesirli bir şoför tarafı ndan idare edilmiştir; s ı k sı k bozulmaktad ı r. Kaza atlatm ıştı r. Böyle bir durumda Mustafa Kemal'in de sorumlulukları var.
Sayı n Bünyamin Kocao ğlu ve Dursun Ali Akbulut'tan temin ettiğ imiz bir yazma; bunu dikkatlice okudum. Sinoplu bir
mektupçu veyahut thrirt müdürü, onun taraf ı ndan yaz ı lan
bir yazma. Burada Mustafa Kemal'in Sinop'taki hayat ı da gündeme getirilmi ş tir. Mesela, diyorlar ki: Mustafa Kemal niye
Sinop'a ç ı kmad ı? Bazı ları diyor ki: Efendim, ç ı ktı . Çı kmad ı . Çok
sonraları Sinop hükümet dairesindeki bir kütüphanenin temizliği s ı ras ı nda kütüphane rafı n ı n üst kı sm ından herhalde bu yazar tarafı ndan konulmu ş olacak, bir kartvizit ele geçiyor. Burada "Fahri Ya ver Mustafa Kemal Paşa Hazretleri" diye bugün
belgelerde gördü ğümüz ş eyin tam logosu var veya kullan ı l ışı
var. Kartvizite Mustafa Kemal ş öyle yazm ış: "Rahatsızlığım nedeniyle davetinize icabet edemeyeceğim." Sinop'ta verdiğimiz
konferanslarda gerçekten üzülüyorlar. Niye Samsun'a gidildi?... Buraya geldi, niye karaya ç ı kmadı? Mustafa Kemal, acaba
sonraki hadiselere dayanarak bizi sevmiyor mu? Ama bu kartvizit her şeyi kurtarı yor. Sinop Liman ı 'na geldi, demirledi, ama
bu defa da gün doğarken fı rtına ba ş l ıyor. Gemi sürekli sallan ıyor. Hüsrev Gerede ve di ğer karargah subayları da ayn ı sözleri tekrarl ıyorlar. Hatta, Sinop Mutasarr ıfı geldi, ricada bulundu
ve Mustafa Kemal'in hükümette bir müddet kendileriyle görüş mesini ve Sinopluları ş ereflendirmesini istedi, ama hastal ığı nedeniyle karaya çı kamad ı , diyor. Yorumlar bu yazmayla giderilmiş oluyor.
Mutasarrıf Mazhar Tevfik Bey'le Mustafa Kemal kar şı karşıya getirilmi şler gibi oluyor. Nutuk'taki İ zmir'in işgalini protesto telgrafları içerisinde Sinop telgrafları da vard ı r. Mazhar Tevfik Bey'le bir problem varm ış gibi gözüküyor. Efendim, diyorlar, o padi şah ı n gönderdi ği bir adamd ı ; ama öbürü de yine padiş ah tarafı ndan gönderilen bir ki şi. Tarihlerde bazen yanl ış iş-
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ler yap ı yoruz. Bunları n gönderili ş leri kararnameye ba ğl ı . Orada
padişah ı n, sadrazam ı n ve ilgili bakanl ığı n, Harbiye Nezareti'nin
muhakkak surette imzas ı vard ı r. Bunlar o zamanki resmî gazetede vard ır, bunları gözden geçirmek gerek.
Para konusu hayalidir. 0 kadar paran ı n Band ı rma Vapuru'nda oldu ğunu bilseler bütün korsanlar daha İ stanbul Boğaz ı'ndan ç ı kmadan önce gemiyi soyarlar. Kefken'e kadar gitme imkan ı nı bulamazd ı . Müderriso ğlu, fiziki olarak dökümlerini yapm ış. Ş u kadar bavul ka ğıt para eder, ş u kadar teneke
madeni para, yani altı n para olarak, diyor. Hatta onları bı rakı n
bir kenara, maa ş lar, yani kararghta Mustafa Kemal ve di ğerlerine verilecek maa şları n bile dökümleri yap ı lm ış. Hatta orada bir ş ey var: Efendim, diyor, sava ş zaman ı değil, siz bu kadar para alm ı yorsunuz. Mustafa Kemal de diyor ki: Biz ş u anda
sava şı n içindeyiz, sava ş bölgesine gidiyoruz, e şkiya takiplerini
tespit edeceğiz.
Bizim belgelerde "Canik Olayları " diye geçer, ama Ingilizlerin belgelerinde buna "Pontus" diyorlar. Bunlar, kültürel karış maların anla şı lmaz isimlerinden biri olarak kar şım ı za ç ı kı yorlar, ama Türkçesini daha iyi söylememiz gerekiyor. Gerçekten de bu ş ekilde Samsun'a bir ç ı kış olayı vard ı r. Mazhar Tevfik
Bey, Sinop'a tayin olmu ş, mutasarrıf olarak, fakat gidecek vası ta bulam ıyor. Sonradan rica ediyorlar Bahriye Naz ı rı 'na, o da,
karargah subaylar ı kabul ederse siz de gidin, diyor. Geminin bu
iki, üç günlük yolculuğ u sı ras ı nda konu şmaları var. Hatta Mustafa Kemal bu adama güveniyor. Eski polislerden biri; Hürriyet
İtilafç ı; fakat öyle anla şı l ıyor ki, Mustafa Kemal'in dü ş üncesinde bölücülük yok, birle ştiricilik var. Onun için baz ı telgraf şifrelerini Mazhar Tevfik Bey'e verir. Yolda gemiyle beraber gitmiş ler, tekrar Sinop'a ç ı kmaya ne gerek var, şeklinde dü şünceler de var.
Tabii bu konular çok uzun, Mustafa Kemal'le Samsun'u
birleştiren çok önemli iki husus var. Bunlardan biri, Band ı rma
Vapuru; biri de kendisi.
Vaktiyle Atabek diye bir Kad ı nlar Derne ği Ba ş kan ı mı z vard ı , Atatürk'ün yak ı nları ndan Afet İ nan' ı buraya ça ğırm ış lard ı .

7,

o ilk defa Samsun'da aç ı klad ı; Atatürk'ün doğum günü 19 Ma-

yıs 1919 diye. Bunun içeri ğini Bilal Şimşir, yabancı devlet adamlarıyla olan temaslarını yazarken ortaya koymu ştur. İ ngiltere,
Mustafa Kemal'i kutlamak ister doğum günü için. Bir tarih isterler. Bu tarihi Mustafa Kemal'e sorarlar. 0 da der ki: "Ben 19
Mayıs 1919'da doğdum." Bu da Samsun için son derece önemli, güzel günlerden biri olmaktad ır. Samsun'da biz Mustafa
Kemal'le birleştik.
Ba ş ka Samsun ziyaretleri de var. Özellikle 1924'te Erzurum depremi dolay ı sıyla Mustafa Kemal yine Samsun'a geldi ve nostaljik bir geziyi ayn ı hat üzerinden yapmak üzere
Erzurum'a kadar gitti. Dönüş yine ayn ı şekilde yap ı ld ı . Bunda
bir güzel özellik de var; Latife Han ım ve diğer bayanlar da gezi
heyetinin içerisindeler.
Mustafa Kemal, biliyorsunuz 1938'de öldü, 1953'te yeni
mezarına taşı nd ı . Bu arada Samsunlular çok büyük bir özveride bulundular ve Samsun topra ğı n ı -müze bahçesinden al ınan Samsun topra ğı n ı-, özel bir heyetle Ankara'ya getirdiler
ve Mustafa Kemal'in An ıtkabir'deki topra ğa verilişi sı rası nda
Samsun toprağı da bir ufak çömlek içinde oraya konuldu. Yani
biz hâlâ Samsun'dan topra ğı ndan dolay ı Mustafa Kemal'den
ayrı lm ış değiliz.
Zannediyorum vakit dolmak üzere. Bu arada Ismail Hakk ı
Durusu ne oldu? Efendim, kendi kö şesine çekildi. 1940'da rahmetli oldu ve Feriköy'de sessiz sedas ı z toprağa verildi.
Benim isteklerim şöyle: Eğer senaryodan kurtarmak istiyorsak, 19 Mayı s'ı tarihi belgelere ve yaz ışmalara dayal ı olarak
yerine oturtmam ız lazım. Hatıraları iyi bir şekilde gözden geçirmemiz laz ı m. Mesela, Kapanc ızde Hamit Bey'in hat ı raları var;
orada çok kı sa bir şekilde Samsun olaylar ı ndan bahsediliyor.
Refet Pa şa niye yazmad ı? Cevat Abbas Bey her 19 Mayıs töreninde radyoda çok dikkatleri çeken konu şmalar yaptı .
Ama bunları n hiçbiri maalesef belgesel olarak ortaya konulamad ı. Filmler çektik, gemiyi yaptı k koyduk, hâlâ gemi üzerinde
problemler devam ediyor. Ama bizim Band ı rma Vapuru şeref
misafiri olarak ebediyen şimdiki yerinde duracakt ı r.
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Benim yapt ığı m gibi bir dosya açacaks ı n ı z. 1971'den itibaren bulabildiğ im bütün belgeleri bu dosyada toplad ı m. Hatta her gitti ğimiz yerde de soruyorlar; hep ayn ı konu mu, diye.
Ben gitti ğim bir yerde bir bildiriyi aynen vermem, hep de ğiş ik
ş ekilde veririm ve geli şmeleri de orada gösteririm.
Ş imdi koskoca büyük bir üniversitemiz var: Ondokuz Mas
Üniversitesi.
Sayg ı değer hocaları m ız, benim ö ğrencilerim
yı
hepsi. Sa ğ olsunlar. Sadece burada de ğil tabii, birçok yerde
var. Bunlardan tek dileğ imiz, senaryodan kurtar ı p gerçekleri
ortaya koymaları .
Çocuklar için iyi oluyor, güzel bir film çektik ve bunu güzel bir ş ekilde ortaya koyduk. Acaba bizim büyük yazarlar ı m ı z
niye bunlarla u ğra ş m ı yorlar? 1,5 milyon Ermeni'yi kestik biçtik
diyerek Nobel'e aday gösterilip, Nobel'i alan ki şiler acaba bu
konularla niye u ğra şm ı yorlar veya Ipsiz Recep'i tarihe kazand ırıyoruz, çok güzel ş ey, ama niye bir Ismail Hakk ı Kaptan' ı, Tevfik Ulusoy'u koymuyoruz? Mustafa Kemal'in Çankaya'daki kütüphanesinde çal ışm ışlar, oraya ait hat ı raları var, acaba bunları n yazd ı kları daha ba ş ka ş eyler yok mu?
Benim üniversite muhftinden, halkı mdan istediğim ş ey, bu
tip hatı ralar varsa, mutlaka bilimsel bir kuruma, enstitüye veya
üniversiteye verilmesidir.
Sinop'ta ortaya böyle güzel bir şey ç ı ktı . Saygı değer Bünyamin hocam ı za ve Dursun Ali Bey'e de te şekkür ediyorum. Ne
yaz ı k ki Dursun Ali Bey yazmay ı kaybetmi ş, ben de kaybetmi ştim. Geçen Adapazarı 'nda Sayı n Bünyamin Bey'den tekrar bir
kopyas ı n ı ald ım ve Mazhar Bey'le ilgili bilgileri de ben size oradan aktarm ış oluyorum.
Böylece Samsun yolculu ğu acaba artı k bitti mi veya Band ı rma gemisi üzerindeki polemikler bitecek mi? Ben zannetmiyorum. 1971'den itibaren, Üniversite yokken ve sonras ında da
bu olaylar devam ediyor.
Prof. Dr. Sina Akş in'in burada çok güzel bir konferans ı vard ı . Ona ayn ı şeyi sordular. Ben de yard ımcı oldum kendisine.
Efendim, dedim. Sadece o yı la ait dü şüncelerini Sayın Prof.

Sina Akş in aksettirdi, dedim. Bundan sonra gençler dedim, bu
yolculu ğun daha de ğiş ik ş ekillerini bulacaklar buraya getirecekler.
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Beni davet etti ğiniz için önceden te şekkür etmem gerekirdi; yeri gelmi ş ken teş ekkürlerimi arz edeyim. Türkiye Barolar Birliği gerçekten çok güzel, çok önemli bir toplant ı yaptı . Bu
toplant ı da Atatürk'ün yolculu ğu ve Band ı rma Vapuru'nun anlatabildiğim k ı sı mları, zannediyorum yeni ş eylerdi. Bunlar ı buraya getirebilme şans ı n ı elde ettim. Bundan sonra da zannediyorum dosya kapanmaz, devam eder.
Say ı n Ba ş kan, çok te ş ekkür ediyorum, zaman biraz a şı ld ı ,
çok te ş ekkür ediyorum ve sayg ı yla...

Av. Necat ANlI: Sayı n Konukçu'ya çok te şekkür ediyoruz.
Samsun yolculu ğu bitmedi, bitmez de. Biz gönlümüze koyduk,
Atatürk Samsun'a geldi ği için mutluyuz. Atatürk Samsun'a gelmi ştir, 19 May ı s 1919 bizim günümüzdür ve onun do ğum günüdür. Samsun bunu ya ş ayacaktı r ve ya ş amak zorundad ı r.

Vakit baya ğı geçti. 15 dakika gibi bir ara verece ğiz. Hepinize çok te ş ekkür ediyorum efendim.
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Oturum Ba şkan ı : Prof. Dr. Dursun AKBULUT
(Ondokuz Mayı s Üniversitesi E ğitim Fakültesi)
Prof. Dr. Tülay Alim BARAN

"Mütareke Sürecinde Mustafa Kemal Pa şa ve
İstanbul Hükümetleri"
Prof. Dr. Mesut ÇAPA

"Samsun ve Çevresindeki, Rum Çetelerinin Faaliyetleri"
Yrd. Doç. Dr. Hakan UZUN

"Samsun'dan Erzurum'a"

Sunucu: "Ulusal Bagımsızlık Savaşı'nın İlk Adımı Samsun
1919" konulu sempozyumumuzun üçüncü ve son oturumunu Ondokuz Mayı s Üniversitesi Eğitim Fakültesi ö ğretim üyesi
Prof. Dr. Dursun Akbulut yönetecektir. Kendisini sahneye davet ediyoruz.

Prof. Dr. Dursun AKBULUT (Ondokuz Mayı s Üniversitesi
Eğitim Fakültesi): Değerli dinleyenler, heyetinizi sayg ıyla selamlayarak üçüncü oturumu aç ıyorum. Bu oturumda bildirilerini sunacak arkada ş ları m, Prof. Dr. Tülay Alim Baran, Prof. Dr.
Mesut Çapa ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Uzun'dur.

19 May ıs, Samsun'un bir bayram ı . 19 May ıs 1919, Atatürk'ün
Samsun'a çı kışı, ondan sonra 1924 gezisi. 1924 gezisinde 1919
bir defa daha an ı msanm ıştı r. Dolayı s ıyla, Samsun'da bir hareketlenme ba şl ıyor o zaman. 1926'dan itibaren 19 May ıs,
Samsun'un Gazi Günü olarak an ı l ıyor. Bir bayram gibi an ı l ıyor,
ama bayram olabilmesi için ku ş kusuz bir yasas ı n ı n bulunmas ı lazı m. Henüz ortada bir yasa yok. Bayram olarak kutlan ı lan
bir gündür. 1925'te kutlanmamas ı n ı n nedeni galiba o zaman
ülkenin içerisinde bulundu ğu sosyal durumdur. Birtak ı m ayaklanmalar vard ı r, bir de Türkiye'nin d ış politikada bir s ı kışm ış l ığı söz konusudur. 1927'den itibaren art ı k Gazi unvanl ı adland ırmaları m ız artıyor bizim. Mesela, "Gazi Parkı " ortaya ç ı kıyor,
"Gazi Heykeli"nin temeli atı l ıyor, "Gazi Evi"miz oluyor, "Gazi
Cadde"miz oluyor... 1932'de de şimdi hâlâ ad ı Tütün İ skelesi;
Tütün İ skelesi değil, "Gazi İskelesi" ve 1938'e kadar bu durum
böyle gitti. Ancak 1938'in 20 Haziran ı nda 19 Mayıs, milIT bay-
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ramlarımı z aras ı na dahil edilebildi. 27 May ı s 1935 tarihli Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakk ı nda Kanun'da bir de ği şiklik yap ı lmak suretiyle. 1938'den itibaren resmi bayram günü oldu.
Ama Atatürk 19 May ı s'ı resmİ bayram günü olarak göremedi.
19 Mayı s kuş kusuz önemli bir gündür, önemli bir tarihtir.
Vazife-i vicdaniyenin, yani vicdan görevinin ba şlad ığı bir and ı r,
bir gündür. Çünkü öyle söylüyor Nutuk'ta, bu son vazife-i vicdaniye, diyor. Uzatmayacağı m, arkada ş ları mdan da mümkün
oldu ğ u kadar sürelerini aktif bir biçimde kullanmalar ı n ı isteyeceğ im, çünkü verilen sürenin bir saat gerisindeyiz, o nedenle
ilk sözü ben Prof. Dr. Tülay Alim Baran'a b ı rakı yorum. Yeditepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve ink ı lap Tarihi Enstitüsü ö ğretim üyesi, buyurunuz.

Prof. Dr. Tülay Alim BARAN (Yeditepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve ink ı lap Tarihi Enstitüsü ): Te şekkür ediyorum
hocam.

"Mütareke Sürecinde Mustafa Kemal Paşa ve İstanbul Hükümetleri" konulu bir bildiri sunmaya çal ışaca ğı m size. Bu konu şma kapsam ı nda aktarı lacak bilgiler için sadece Ba şbakanl ı k Osmanl ı Arş ivi kullan ı lm ıştı r. Yani burada dile getirece ğim
bütün bilgiler Ba şbakanl ı k Osmanl ı Arş ivi'ndeki Mustafa Kemal ya da Anadolu hareketiyle İ stanbul aras ı nda yap ı lan yaz ışmalara, dolay ı s ı yla birinci el kaynaklara dayanmaktad ı r. Çünkü
Mustafa Kemal'in çok önemli bir sözü var, "Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir." diyor. Gerçek belgeye dayanmayan ifadelerle bu süreç farkl ı şekillerde değerlendiriliyor. 0 nedenle hiç yoruma gerek b ı rakmayacak şekilde, sadece belgeleri kullanarak Mustafa Kemal'in Samsun'a ç ı ktı ktan sonra istanbul Hükümeti'yle aras ında neler ya şand ığı nı çok net bir şekilde ortaya koymak mümkün. Bunun üzerine söylenebilecek
ba ş ka bir ş ey yok.
Samsun'a ç ı kışıyla birlikte ba ş layan süreç, unutmamak gerekir ki saltanat ı n kald ı nlmas ı ve Cumhuriyet'in ilan ıyla sonuçlanm ıştır. Dolay ı sıyla da bu dönem sadece bir bağı ms ı zl ı k savaşı n ı n örgütlenmesi aç ısı ndan değil, Cumhuriyet'in alt yap ı sın ı n olu şturulmas ı nedeniyle de son derece önemli. Biraz sonra Mustafa Kemal ile istanbul aras ı ndaki bir çat ışmadan söz
edeceğiz. Bu çat ış man ın temelinde Bağımsı zl ık Sava şı içerisinde kişi egemenliğinden millet egemenli ğine geçi ş sürecinin de ba şlamas ı n ı n bulundu ğ unu unutmamak gerekiyor. Olu-
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şan kuvvetin ad ı Kuvayı MiIi?ye, Erzurum'da kararla ştırı lan s ınıriarı n ad ı Misak-ı Miii?, Sivas'ta ç ı kard ığı gazetenin ad ı Irade-i
MillTye, Ankara'da ç ı kard ığı gazetenin adı Hakimiyet-i Millye.
Mustafa Kemal asl ı nda Cumhuriyet lafın ı kullanmadan Cumhuriyet'i adeta bu süreç içerisinde kodlam ıştı r. Nitekim Sivas
Kongresi'nden sonra Amiral De Robeck, Lord Curzon'a yazd ığı
telgrafta "Bunlar cumhuriyete do ğru gidiyorlar." ifadesini kullan ıyor. Bunun İ stanbul Hükümeti taraf ı ndan da tespit edildiği ve bu noktadan itibaren de çat ışman ı n şiddetlendiği görülüyor.
Peki, Cumhuriyet'in ilan ıyla sonuçlanacak bu sürecin ba şlaması na İ stanbul nas ı l izin verdi? Mustafa Kemal İ stanbui'da
geçirdiği süreyi ş u şekilde tan ı ml ıyor: "Ağı r ve kati bir kararı n
doğruluğuna inanmak için vaziyeti her köş esinden mütalaa etmek lazımdır. Tereddütlere yer kalmamalıdır. Bundan başka beraber çalışacak olanlar yapılandan başka bir şey yap ılmak ihtimali kalmadığına inanmal ı idiler. İş te benim mütareke s ırasında
4-5 ay Istanbul'da kal ışım sırf bunun içindir." Yani neler yap ı labileceğini ve ayn ı zamanda nelerin de yap ı lamayaca ğı nı tespit
ettiği bu sürecin arkas ından Samsun'a ç ı kış kararı al ıyor.
Neden kendisinin seçildi ğine dair olarak da Nutuk'ta ş unu
söylüyor: "Bu geniş yetkiyi beni Istanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksad ıyla Anadolu'ya gönderenlerin bana nas ıl verdiklerine şaşabilirsiniz. Hemen söylemeliyim ki, bana bu yetkiyi
onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Her ne olursa olsun benim Istanbul'dan uzaklaşmam ı isteyenlerin buldukları gerekçe,
Samsun ve yöresindeki düzen bozukluğunu yerinde görüp önlem almak için Samsun'a de ğ in gitmek idi. Vandettin kabinelerinde benim için iki z ıt fikir vardı. Biri beni lehlerinde kazanmaya
çalışanlar, diğeri hiçbir suretle itimat edilmemek lazım geldiğini
iddia edenler. Aylarca münaka şalardan sonra hangi fikir hak kazanm ıştır bilir misiniz? Mustafa Kemal'e emniyet edilemez. Mustafa Kemal, Istanbul'da birtak ım menfi telkinler, belki hazırlıklar
yapıyor. Bu adam ı Istanbul'dan uzaklaştırmak lazımdır. Mustafa Kemal'i Anadolu da ğlarına atmalı ve orada çürütmeli. Nihayet
bu karar üzerine mutab ık kalm ışlar. Beni Istanbul'dan ç ıkarmak-

la ağır bir yükten kurtulacakların ı zannedenler makul bir sebep
aramakla meşgul idiler."
Kendisi zaten neden seçildi ğini Nutuk'ta aç ı k bir şekilde ortaya koyuyor. Burada daha çok Damat Ferit hükümetleriyle ilgili bir çat ış man ı n olduğundan söz edece ğiz. Ancak Ali
Rıza Pa şa ve Tevfik Pa şa hükümetleri konusunda da Mustafa
Kemal'in ifadesini mutlaka görmek gerekiyor: "Ali R ıza Paşa
Hükümeti gözüne batan ulusal kuvvetleri bast ırma ya ve bunun

için bizimle didişmeye bakmaktan başka bir yardımda bulunmadığı gibi, ondan sonra hükümet kuran yüksek arkada şları da
onun yolunda gitmekten ve sonunda y ıkımdan yıkıma, maskaralıktan maskaralığa sürüklenmekten ba şka bir iş görmediler. Tevfik Paşa ve hükümeti, İstanbul ve Anadolu'nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur, biz de bunun için çalışmaktaydık. Ş u ayrım la ki: Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu eskiden olduğu gibi Istanbul'a bağlamak ve tutsak etmek istiyorlardı. Oysa İstanbul düş man kuvvetlerinin elinde bulunuyordu."
Dolay ı s ıyla MilI? Mücadele sürecindeki çat ışma sadece kimi İ stanbul hükümetleri ile ve onu kuran şah ı slarla değil, bakış aç ısı ile ilgilidir.
Ba ş bakanl ı k Osmanl ı Arş ivi'nde Mustafa Kemal'e ilişkin
olan belgelerin Mütareke'den önceki dönemde çok fazla olmad ığı görülüyor. De ğiş ik görevleriyle ilgili yaz ış malar var. Mütareke'den sonraki süreçte yo ğunla ş an belgeleri ise ikiye ay ırarak ele almak gerekir. Bunlardan ilki 9. Ordu Müfettiş i olarak
atanan Mustafa Kemal'in Karadeniz Bölgesi'ndeki asayi ş sorunuyla ilgili yapt ığı çal ışmalar ya da görev alan ı ve bu talimatları n illere gönderilmesine iliş kin belgelerdir. As ı l bizi ilgilendiren
ise azledilme sürecinden sonra yap ı lan yaz ışmalar. Samsun'a
çı kt ı ktan hemen sonra İstanbul ile yaptığı yaz ış maları n ba şı nda
asayi ş sorunu gelmektedir. Çete reisleri, say ı ları , bu yap ı lanları n şahsi amaçl ı m ı yap ı ld ığı , soygunculuk için mi yap ı ld ığı, yoksa siyasi bir amaçla m ı yap ı ld ığı n ı öğrenmeye ili şkin yaz ış maları var. Bir diğer yaz ışma ise, bir Rus heyetiyle bir İ ngiliz zabitinin kendisinden istedi ği birtakı m taleplere ili şkin. Rus gönüllü ordusunun ihtiyac ı için buradaki depolardan birtak ım mallar
talep edilmi ştir. Mustafa Kemal bunlar ı vermemi ş ve bu hare-
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keti de tamamen mütecavizine olarak tan ımlamıştı r. Yine itilaf
devletlerinin yaptığı propagandan ı n temelinde olan Ermeni iddiaları n ı n ara ştı rı lmas ı na yönelik olarak da Samsun'a ç ı ktı ktan
sonra çal ışmaları var. Ama as ı l az önceki oturumlarda da söz
edildiğ i üzere Izmir'in i şgali sonras ı nda İ stanbul Hükümetinin
belirlediğ i politikayla Anadolu'da yava ş yava ş uyanmaya ba şlayan hareket aras ı nda bir çatışma ba şlayacak ve Mustafa Kemal de burada i ş in en ba şı ndan itibaren bir taraf olarak yer alacaktı r. Izmir'deki durum karşı sı nda halkı n heyecan ı nı ve milli
tezahürünü yasaklamak için kendisinde kudret ve takat göremeyeceğini ve bu yüzden ortaya ç ı kacak olay karşı sı nda da sorumluluk kabul edebilecek hiçbir komutan dü ş ünemediğini ifade etmiştir. Yani Izmir'in i şgaline karşı iki ayrı tutum ortaya çı kacak ve bu tutumlar bu süreç içerisinde birbiriyle çat ış maya
ba ş layacaktı r. Çünkü Izmir'in Yunanlar taraf ından işga'i karşısı nda Imparatorluk bu durumun itilaf devletleri nezdinde protesto edildi ğini ve bundan sonra yap ı lmas ı gereken şeyin yakar ve süküneti korumak olaca ğı nı yerel birimlere bildirmi ştir.
"Evet, ahalinin vatanperver tezahürü takdiri şayandır. Ancak hükümet bunun şu anda sükünetle ifas ını çıkarlarımı za çok daha
uygun bulmaktadı r." açı klamas ı yap ı lm ıştır. Dolay ı sı yla da gerek Yunan i şgali gerek Italyan i şgali karşısında İ stanbul Hükümeti, sorunu daha çok siyasetle, diplomasi masas ı nda, özellikle toplanacak olan bar ış konferans ı na gidinceye kadar kar şı tarafı kı zdı rmayacak bir politika do ğrultusunda çözmeye çal ışıyor, ama buna karşı l ı k Mustafa Kemal ilk andan itibaren bunun tam tersi bir siyasetten söz ediyordu. Dü ş üncesini uygulamaya koymas ı ise haziran ay ı nda ingiliz tarafı nda yankı bulmaya ba ş lamıştı r. Nitekim 8 Haziran tarihinde Ingiliz Yüksek Komiseri Caitrope, Samsun sanca ğı ndan baz ı kötü niyetli şah ı slar karga ş aya neden oluyorlar ve bunlar ın ba şı nda da Mustafa
Kemal bulunmaktad ır demeye ba şlam ıştır. Bu zaten Mustafa
Kemal'in azledilme sürecini ba şlatan en önemli çat ışmalardan
birisini olu şturmaktad ı r. Mustafa Kemal istifa ederken gerekçesinde, ülkeyi Yunan ve Ermeni emeline av etmemek için aç ılan büyük mücadelede halkla beraber çal ışmak için yola çı ktığın ı, ancak resmi görevinin buna engel oldu ğunu, bundan sonra
bir fert gibi mücadele etmeye ba şlayaca ğı n ı ifade etmiştir. Bu

istifa gerekçesine karşı l ı k İ stanbul Hükümeti'nin ifadesini okumak istiyorum: "Mustafa Kemal Pa şa büyük bir asker olmakla

beraber siyaset-i zamana o derece agah olmad ığı için fart-ı hamiyet ve gayretine rağmen memuriyet-i cedidesinde asla muvaffak
olamadı. ingiltere mümessil-i fevkaladesinin taleb ve ısrarıyla azledildi ve edildikten sonra yapt ıkları ve yazdıkları ile de bu kusurlarını daha ziyade açığa vurdu..." denilmektedir. Nedir Mustafa
Kemal'in kusuru ya da Anadolu hareketi İ stanbul'dan bakı ld ığı zaman bu kadar kusur i şleyecek şekilde ne yapm ış olabilir?
Mondros Mütarekesi'ne ayk ırı olarak bir ordunun ortadan kald ı rılmas ı n ı kabul etmemi ş, bir ordu olu şturmaya devam etmi ştir. Neden İstanbul bu kadar çok k ı zıyor? Bunun altı nda yatan
sebeplerden bir tanesi bu hareketin gerçekçi olmad ığıyla ilgili kanaatleri. Yani müttefiklerimizle yenemediklerimizi tek başım ıza yenmemiz mümkün de ğildir düşüncesi bunda son derece önemli. Karesi Mutasarrıf] ığı 'na 24 Temmuz 1335 (1919) tari-

hinde gönderilen yaz ıda, "...Bu gibi teşkilat (Teşkilat-ı Milltye)
ve müsademat Yunanl ıların istilasını men yahut tandid etmeyip bilakis tez yid ve tevsi etmekde ve bir çok nüfus-u İslam iyenin mahvını ve memleketimizin harab olmas ını intac eylemektedir." denilmektedir. İ stanbul Hükümeti, "Gerek Mustafa Kemal
Paşa'n ın gerekse Rauf Bey'in girişimi her ne fikir ve niyete dayalı olursa olsun memleketin yüksek çıkarlarına mugayir ve muz ırdır. Bu gibi anarşiler —anarş i ifadesinin alt ı n ı biraz sonra Londra ve Lozan konferanslar ı için kulland ı kları ifadeyle karşı la ştı rman ı z açı sı ndan özellikle çiziyorum— devam edecek olursa va-

tan ı pek yakından tehdit etmeye ba şlayan büyük tehlikeyi ortadan kaldıracak hiçbir çare düşünülemez." ifadesini yaz ışmalarda kullanm ıştı r. Yani Anadolu hareketi bir anar şi yaratmaktad ı r. Ayrı ca, Mustafa Kemal'in durumunu tan ı mlarken, "Her ka-

fadan bir ses çıkacak ve ras gelen istediğini yapacak olursa maazallah felaket yakındır, işte bunun içindir ki vazifedar olmayan
insanlar hiçbir şekilde devletin işlerine karışmasın lar." açı klamas ı yapı lm ıştı r. Yani hükümet, Te ş kilat ve Harekt- ı Mill?ye'yi asla
onaylamamaktad ır, denilmiştir.
Bir ba şka belgede Mustafa Kemal için kullan ı lan ifade ş u:

"Halkı haraca kesmekten ba şka bir iş görmeyen, ipsiz, saps ız ve
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kanunen takip edilen baz ı heyetler için öteye beriye çektiği telgrafiarla siyasi hatasın ı gittikçe artt ı rdı ". Bu nedenle bütün illere ş u tebli ğ ediliyor: "Siz artık bu zat ın azledildiğini bilin ve
onunla asla hiçbir resmi girişimde bulunmayın." Çünkü durum
son derece naziktir ve Mustafa Kemal bu süreci anlamamaktad ır. Bilindi ği üzere Erzurum Kongresi'yle birlikte ipler kopacak ve bu noktadan itibaren de Mustafa Kemal'in nerede, ne
yaptığı özellikle bu iller vas ıtas ı yla soru şturulmaya ba şlanacak
ve gerekli bilgileri süratle vermeyen iller de İ stanbul Hükümeti'nin sert tepkisiyle kar şı karşıya kalacaklard ı r. Nitekim Erzurum için yaz ı lan yaz ıda, kongre kam ı altı nda aktedilmek istenildiği rivayet olunan kanun d ışı toplantı hakkında yaz ı lan telgraflara cevap vermemeniz dikkatimizi çekiyor, bu sükutun devam ı n ı n hakkı n ızda nas ı l bir fikir peyda edece ğini açıklamaya
gerek yoktur, denilmi ş ve bu telgrafı n arkas ı ndan, ne yap ı ld ığı nı yarı na kadar bildirmek durumunda oldukları hatı rlatı lmıştı r. Bunun ileriki a ş amalarda Sivas ve di ğer iller için de devam
ettiğini görüyoruz.
Kongrelerin arkas ı ndan İ stanbul ile Mustafa Kemal ya da
Anadolu hareketi aras ı nda kısa bir uzla şma dönemi olarak değerlendirilen bir Amasya görü şmeleri süreci var. Bu görü şmelerin arkas ı ndan da bilindi ği üzere son Osmanl ı Mebüsn Meclisi toplanacak ve daha sonra Istanbul'un i şgali gerçekle şecektir. Son Osmanl ı Mebüsn Meclisi'nin toplanmas ı yla ilgili olarak yap ı lan görü ş melerde ne kadar delegenin gönderilece ği,
bunları n ne tür niteliklere sahip olaca ğıyla ilgili karşı l ı kl ı birtakım görü şmeler yap ı lm ış ve en sonunda da Mustafa Kemal
Istanbul d ışı nda bir yerde toplanmas ı n ı istiyor olmas ı na ra ğmen payitaht ı n Anadolu'ya ta şınacağı şeklinde bir alg ıya yol
açaca ğı endiş esiyle ya da Mustafa Kemal'in ifadesiyle, Kuvayı
MillTye etkisi altı nda kalmak endi şesi içerisinde hareket ettiklerinden dolay ı bunun Istanbul'da toplanmas ı na karar verilmi ştir. Bu da Istanbul'un i şgaliyle sonuçlanm ıştı r. Bundan sonraki a ş amada Türkiye Büyük Millet Meclisi ve MillT Mücadele hareketi ba şarıya ula şacak ve Istanbul Hükümeti'nin son derece
umut ba ğlad ığı Londra Konferans ı süreci ba ş layacakt ı r. Sevr
Antla şmas ı 'n ı tadil etmek için topland ığı ifade edilen ve ger-

çekten İ stanbul Hükümeti'nin ba şından itibaren sükunet telkin etmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi olarak görülen bu konferansa kat ı lacak delegelerle ilgili yaz ışmalar yapı lm ıştı r. Zonguldak'ta esir edilen Frans ız askerleri nedeniyle
Fransı z amiralinin sahili bombard ı man edeceği İ stanbul Hükümeti tarafı ndan haber verilmiş ve Konferans' ı n toplanaca ğı sırada Osmanl ı mparatorluğu'na yakı n görünen Fransa'n ı n kı zd ırı lmas ı doğru bulunmam ıştı r. Esirlerin teslim edilmesi isteğine karşı l ı k Mustafa Kemal, e ğer Londra'da toplanacak olan
bu Konferans'ta itilaf devletleri Do ğu sorununu hak dairesinde halletmeye karar vermi şlerse, davetlerini do ğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yöneltmek zorundad ı rlar aç ı klaması n ı yapm ıştı r. Ayrı ca, "Padişah da bir Hattı Hümayun ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ni tan ımalıdır." demi ştir. Mustafa Kemal'in
çektiği telgraflara karşı l ı k, İ stanbul Hükümeti tan ı nmadan hiç
söz etmeden sadece birlikte kat ı lmayı dile getirmiştir. İ stanbul
Hükümeti, Anadolu ile İ stanbul aras ı nda bir ayrı l ığı n gayrı l ığı n
olmad ığı ndan söz ediyor, ancak Meclis'in tan ınmas ı taleplerine kesinlikle bir cevap vermiyordu. Tam tersine, hükümet i şlerine müdahalenin devam etti ğini söylüyordu. Bu arada Mustafa Kemal çektiği bütün telgraflarda ısrarla dile getirdi ği şeylerin herhalde yeterince anla şı lmad ığı n ı ifade ederek, şimdi de
size Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu gönderiyorum aç ı klamas ı ile
"Anayasa"yı göndermiştir. Yani milletin yegane ve gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyen Anayasa ile söylemek istediklerini yeniden özetlemi ştir. Londra Konferans ı konusundaki yaz ışmalar son derece uzun; ancak ifadenin de ğiştiğinin özellikle alt ı n ı çizmek istiyorum. Ba şlangı çtan itibaren
Mustafa Kemal'in ba şında bulundu ğu Anadolu hareketi için,
Mill? Mücadele için çeteden, halk ı haraca kesmekten ya da ipsiz sapsı z birtakım adamlar olmalar ı ndan söz edilirken, Londra
Konferans ı sürecine gelindi ğinde, aram ızda ayrı l ı k gayrı l ı k yoktur ifadesi kullan ı lmaya ba şlanm ıştı r. Lozan için her iki taraf
birden davet ald ığı nda bu sefer Meclis-i Vükela, eskiden bu birlik vacip ise şimdi farzd ı r, demiştir. Ancak bütün bu ya şananların arkas ı ndan artı k İstanbul'un bir ayrı l ığı n söz konusu olmayaca ğı na yönelik ifadeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir
şey ifade etmeyecektir. Lozan Konferans ı 'na biz gitmek duru-
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mundayız, çünkü altı ası rl ı k bir devletiz, İ slam dünyas ı nın temsilcisiyiz diyen İ stanbul Hükümeti, art ı k Türkiye Büyük Millet
KONU ŞMASI Meclisi'nin gözünde önemini yitirmi ştir. Lozan'a giden sürecin
MilI? Mücadele'nin ba şarı sı olduğu ortadayken ve İ stanbul Hükümeti de bunu onaylamam ışken, şimdi bunun sonuçlarından,
semerelerinden yararlanmak konusundaki adım ı n ı Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmeyecek ve saltanat ı kald ı rı p ba şı ndan itibaren alt yap ı sı n ı oluşturduğu yeni rejimi hayata geçirecektir. Teşekkür ederim.
TÜLAY AL İ M
BARAN'IN

Prof. Dr. Dursun AKBULUT: Teşekkür ediyorum Say ı n Baran öğrencim. Lisanstan öğrencim. Evet, ş imdi sözü Karadeniz Teknik Üniversitesi E ğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Mesut Çapa'ya veriyorum, buyurunuz.

Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Karadeniz Teknik Üniversitesi E ğitim Fakültesi): Efendim, hepinizi sayg ı yla selaml ıyorum.
Bana ayrı lan kı sa süre içerisinde sizlere Karadeniz bölgesindeki, özellikle Samsun ve çevresindeki Rum çetelerinin faaliyetlerinden bahsedeceğim.
Türk tarihinin önemli dönüm noktalar ı ndan birini olu şturan Kurtulu ş Savaşı, Anadolu'daki işgallere ve muhtelif isyanlara karşı verilen mücadeleleri kapsamaktad ı r. Bu dönemde çeş itli sebeplerle yirmi kadar ayaklanma ortaya ç ı km ıştı r ki, bunlardan en uzun süreni Pontus isyan ı olmu ştur.
Yunanistan' ı n kurulmas ı ndan sonra ortaya ç ı kan Pontus meselesi, 1. Dünya Sava şı 'n ı n sonları nda ve özellikle Milli
Mücadele döneminde daha da önem kazanm ıştı r. Rumlar,
Batum'dan nebolu'ya kadar uzanan Karadeniz k ı yı ları nda bir
Rum-Pontus devleti kurmak için diplomatik ve çetecilik faaliyetlerinde bulunmu ş lard ı r. Böylece, MÖ 281 - MS 63 tarihleri
aras ı nda yaşam ış olup, Yunanl ı larla herhangi bir bağı bulunmayan Pontus Krall ığı 'n ı yeniden canland ı rmak istemi ş lerdir.
Milli Mücadele döneminde Pontusçular ı n diplomatik faaliyetleri aç ı s ı ndan Trabzon, çetecilik faaliyetleri aç ı sı ndan da
Samsun öne ç ı kmaktad ı r. Trabzon ve çevresinde Rum çetecilik
faaliyetlerine pek az rastlanmakla birlikte, Trabzon Rum Metropoliti Hrisantos'un Avrupa'da ve Kafkaslar'da Pontusçulukla
ilgili birçok çal ışmalarda bulunduğ u görülmektedir. Hrisantos,
2 Mayı s 1919 tarihinde Paris Barış Konferans ı 'na bir muhtı ra vererek Avrupal ı devletlerin dikkatlerini Pontus meselesine çek-
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meye çal ışmışt ı r. Sürenin s ı n ı rl ı olması sebebiyle daha ziyade
Samsun ve çevresindeki Rum çetelerinin faaliyetlerinden söz
etmek istiyorum.
1. Dünya Sava şı 'nda Rumlardan bir k ı sm ı seferberlik emrine uymayarak da ğa ç ı ktı lar. Özellikle Bafra civar ı nd Nebyan Rum çeteleri Müslüman halka kar şı mezalimlerde bulundular. Bafra'n ı n Nebyan bölgesi, yerinin sarpl ığı , Rum köylerinin yo ğun olu ş u, buradaki Rum köylerinin asi ve silah şor olması gibi birtakı m sebepler dolay ı sıyla Pontus Rumlu ğu faaliyetlerinin ilk göründü ğü yer oldu. Resmi kay ıtlara göre, Nebyan
bölgesinde 17 Rum köyünde 8.612 nüfus ya şı yordu. Bu köyler
seferberlik emrine uymad ı lar, bir süre sonra Bafra Rumlar ı da
bunlara kat ı lmaya ba şlad ı lar. Nebyan bölgesindeki Rum köyleri aras ında 6 kadar Türk köyü vard ı . Rum çeteleri bu köylerin
en büyüklerinden olan 150 haneli Ça ğş ur köyüne bask ı n yaparak köyü tamamen yaktı lar; köy halk ı n ı öldürdüler, pek az ı kurtulabildi. Sonra Ko şaca köyünü yakt ı lar.
Mondros Mütarekesi'nden sonra Rum çeteleri faaliyetlerini daha da artı rd ı lar, kasaba ve köylerde ne kadar Rum varsa hepsi silahland ı rı ld ı . Çeteler Nebyan' ın batı sı ndaki Kap ı kaya bölgesine de inerek Vezirköprü'den K ı zı l ı rmak vas ıtas ıyla
gelen kay ı kları n içindeki bütün mallar ı ve e şyayı yağmalamaya
ba ş lad ı lar. Nebyan bölgesinin güneyindeki 13 kadar Türk köyü
halkı silahlan ı p kendilerini bunlara karşı savunmu ş lard ı r.
Rum çetelerinin faaliyetleri elbette Bafra'yla s ı n ı rl ı değildi.
Mili? Mücadele'de önemli bir yere sahip olan Havza'da "Rum
şekaveti müthiş bir salgın" halini alm ıştı . 1917 yı l ı nda Rum çetelerinin sebep oldu ğu olayları n say ı s ı her geçen gün artmaya ba şlad ı . 14 Eylül 1917'de Rumlar ı n ya şad ığı Tahne köyüne giden görevli iki jandarma eri şehit edildi. Yine ayn ı yı l, 18 Eylülde Darı kolu mevkiinde Rum firarileriyle mücadele eden bir Jandarma ile gönüllülerden Hurdazl ı Hasan onba şı ve arkada şı Kel
Aziz a ğalar ş ehit olmu ştur. 23 Ekim günü sabah ı Karacaviran
köyünü basan Rum e şkıyas ı , meş hur Bilal Pehlivan ile köy e şrafından Kara Hasan Ağa'n ı n han ı m ın ı dağa kald ı rarak öldürdüler. Rum çetecileri Güvercinlik, Karame şe, Bekdiken köylerini
ve hatta resmT devlet güçlerini tehdit etme ğe ba ş lad ı lar.

M

• Pontuscu Rum çeteleri faaliyetlerini Tokat'a kadar geni şleterek Erbaa, Niksar, Re şadiye ilçeleriyle Yaylacı k'da etkili olmuşlard ı r. Bu bölgede uzanan da ğ silsilelerinin Samsun ve Bafra yönlerine kadar dalgal ı bir şekilde devam ı ve sı k ormanl ı k olması sebebiyle, Tokat'taki Rumlar çevre illerdeki Rumlarla birleşerek büyük çeteler kurmu şlard ı r.
1. Dünya Sava şı 'n ı n ilk yı l ı nda "Asker kaçağı olarak çapulculuktan işe başlayan Rumlar, daha sonraları işi azıttılar. Rast geldiklerini soymak ve öldürmekle baş gösteren haydutlukları, hü-

kümetin ihmali yüzünden daha fena bir hale soktular. Köy basmak, köy yakmak, köylüleri kesmek ve en son Karadeniz Rum
Cumhuriyeti-Pontus Hükümeti gibi siyasi isteklerinden bahsetmekle işi büyüttüler. İçyüzlerini aç ığa vurdular."
Mondros Mütarekesi'nden sonra Rum çetecileri daha da
güçlendiler. Devlet otoritesi iyice zaafa u ğrad ı . "Bu acıklı hl

karşısında Türk köylerini büyük bir korku kaplad ı. Hükümetle Rum köyleri arasındaki resmt bağlar kalktı, Rum köylerine ne
jandarma, ne tahsildar, ne müba şir gidemez oldular. Hatta Rumların men faatlerine uygun bir iş için bile bir Rum köyüne jandarma göndermek gerekince metropolit vekiline söylenir, bir kılavuz alınır, öyle gönderilirdi. Hükümete Rum eşkıyasından şikayet etmek sanki yasaktı. 0 günün siyasas ı icabı bu gibi şikayetler
dinlenmiyordu. Mal ı çalınanlar; Tokatta Kara papaza, Erbaa'da
kaza idare meclisi azasından Hacı Ağa'ya başvurur, yalvarır, bunları n yol göstermesiyle mallarını alabilirlerdi. Yoksa hükümete
başvurmakla bir iş görülemiyordu."
Mütareke döneminde itilaf devletleri taraf ı ndan Samsun
ve çevresine birçok kontrol subay ı gönderildi. Bu subaylar Mütareke hükümlerinin uygulan ı p uygulanmad ığı n ı denetleyeceklerdi. Samsun ve çevresinde İ ngiliz etkisinin artmas ıyla birlikte bölgedeki Rum çetecileri kendilerine yeni bir hami buldu-

lar: "Hükümet içinde hükümet yapan mümessiller, otomobillerinin içinde gezdirdikleri eski u şaklarım ızın, nan kör tebam ızın
ufak bir işaretiyle hapishanedeki Rum ve Ermeni canilerini tahliye ediyor, yerlerine ma'sum ve btgünah Türkleri dolduruyorlardı." Genel aftan istifade ederek da ğdan inen çeteler, omuzları nda silahlarıyla istedikleri yerde gezebiliyorlard ı . Bütün bun-
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lar kontrol subaylar ı n ı n gözleri önünde cereyan ediyordu. Bununla birlikte, asayiş sizlikle ilgili şikayetlerin ço ğu yine Rumlardan geliyor, Istanbul'daki itilaf devletleri temsilciliklerine dilekçeler gönderiyorlard ı . Mondros Mütarekesi'nden sonra Türklere karşı intikam hissiyle harekete geçen Rum çetecileri, Samsun ve çevresindeki İ ngiliz asker ve subaylar ından cesaret almaktayd ı lar. 9 Mart 1919'da Samsun'a ç ıkarı lan 200 kişilik ingiliz müfrezesi, Rumlar tarafı ndan sevinç gösterileri aras ı nda
karşılanm ıştı . Yine Ingilizlerin, asayi şi sa ğlamak amac ıyla 30
Martta Merzifon'u işgal etmeleri Pontuscu çetelerin tecavüzlerini ve faaliyetlerini artt ı rm ışt ı r.
Mustafa Kemal Pa şa'n ı n 19 Mayı s 1919'da 9. Ordu Birlikleri Müfetti şliği göreviyle Samsun'a ç ı kmas ıyla birlikte, bölgedeki asayişsizli ğin sebepleri anla şı lmaya ba ş lad ı . Mustafa Kemal Paşa, 22 Mayı s ı 9ı 9'da Samsun'dan Sadrazaml ığa gönderdiği ilk raporunda Samsun ve çevresindeki asayi şsizlikle Rum
ve Türk çetelerinin faaliyetlerinden bahsetmi ştir. Raporda belirtildiğine göre, Rum çeteleri siyasi bir amaç etrafı nda faaliyetlerini yürütmekle birlikte, "İslam çetelerinin teşekkülünde
ise hiçbir zaman siyasi bir amaç belirmemiştir." Rum çeteleri
bir Rum-Pontus devleti kurmak için çal ışı yorlard ı :

"Ateşkesten sonra bütün Rumlar, Yunanl ı lık millt emelleri ile
her tarafta şımardıkları gibi,bu bölgede de Pont (Pontus) hükümetinin kurulmas ı gibi bir safsata etrafı nda toplanmış ve bütün
Rum çeteleri düzenli bir program alt ında tamamen siyasi bir hüviyet kazanmışlardır. Livan ın bütün Rumları nın çeteleriyle beraber siyasi maksatla Samsun'daki Rum Komitesi ve özellikle Rum
Metro politi Yermanos tarafından idare edilmekte olduğu kesindir. Bu husus, bizzat görüştüğüm Fransız Jandarma Subayı Mösyö Favro tarafı ndan da fark ında olmadan ifade edilmiştir."
Mustafa Kemal Pa şa'n ı n söz konusu raporunda ayr ı ca
ş unlara yer verilmektedir:
"... Ş u son zamanlarda Samsun ve çevresindeki Rumluk nüfusunu artt ırmak için Rusya'da ne kadar Rum varsa göçe zorlan ı rken, bir kısı m çeteler de gizlice deniz vasıtalarıyla baz ı sahil
bölgelerine çıkarılm ış ve içerdekiler kuvvetlendirilm iştir. İç gü-

venliğin sağlanmas ı için gerekli olan kuvvetin miktarı düşünülmeden, asker terhis edildiğinden takip kuvvetleri azalm ış olduğu gibi, Jandarma kuvveti esasen yok denecek kadar az olduğundan Rum eşkıyalarının meydan bulmasına sebep olmuştur.
Bugün Samsun kazas ında otuz üç, Çarşamba kazasında iki, Bafra
kazasında üç olmak üzere toplam olarak ba şkanların ın isimleri
ve faaliyet bölgeleri tespit edilmiş kırk kadar Rum çetesi vardır.
Bunların siyasi maksatlarla giriştikleri çılgınca tecavüz ve sald ırılara hedef olan İslam halkı, mahaliT idare tarafından korunamadığından dolayı, olağanüstü telaş ve heyecana kap ılarak Liva dahilinde kalan baz ı Islam çetelerinden can ve mallar ının korunması için yardım istemeye hatta fidye karşılığı nda bazı Laz çetelerini Trabzon tarafından getirterek, mal ve ırzlarını koruma zorunda kalmışlardır. ... Buraya geldiğimi haber alan köylüler, bizzat
gözyaşları içinde başvurarak durumlarını arz etmekte ve bunlardan bazıları kendilerine sald ıran Rum eşkiya reislerinin isimlerini
söylemekten kaç ınmaktadırlar."
Bilindiğ i gibi Mustafa Kemal Pa ş a 25 May ı sta Samsun'dan
Havza'ya geçmi ş, burada kald ığı süre içinde (25 May ı s-12 Haziran 1919) miiiî uyan ışı n sağlanması yolunda önemli ad ı mlar atm ıştır. Havza'dan İ stanbul'a gönderdi ği 5 Haziran 1919 tarihli raporda da Rum çeteleri hakk ı nda bilgi vermektedir. Rumlar "Nisbetsiz derecede az ınlıklarına rağmen" Amasya ve Tokat
sancaklar ı nda da, ayn ı Canik (Samsun) livas ı nda oldu ğu gibi
çetecilik ve siyasi amaçl ı teşkilat kurup faaliyet gösteriyorlard ı .
Özellikle Canik'le s ı n ı r olmas ı sebebiyle Amasya livas ı hudutları içinde yirmi bir Rum çetesi mevcuttu. Tokat livas ı nda da yine
Canik livas ı hududunda, Amasya'n ı n Ladik ilçesi doğusunda Erbaa ilçesinde, k ı smen de Niksar'da avanesi kuvvetli be ş Rum

çetesi bulunuyordu. "H ıristiyan azınlıkları şı martıp, çılgınca hareketlere yönelten Rum ve Ermeni kundakç ıları asayişi yabancılara karşı bozuk göstermek, işgal ve müdahaleye davet etmek,
özellikle yabancı subayların bulunduğu yerlerde hükümetle hiç
temas etmeyerek doğruca yabancılara müracaat etmek suretiyle İslamlar aleyhine olaylar ç ıkartılması gibi tutum ve davran ışlarını sürdürüyorlar."
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Rumların etkili oldukları Bafra çevresindeki çetelerin ba şl ıKONU ŞMASI a reisleri şunlard ı : İstavri, Lefter, Piç Vasil, Aliko, Peço, Andon,
Endik, Kara İ lya, Kara Sava, Kel Sava, Anastas, Deli Yani, Eleni Çavu ş, Fal ı, Sarı İstil, Kavakl ıoğlu Yuvan ve ye ğeni Totoro ğlu Ağabyos, Gürdeko ğlu Simyon, Temüro ğlu Yani, Todoro ğlu.
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Havza'da ş aki Sokrat, Papas İ lyaoğlu İ lya, Arap Hocaoğulları ndan İ statisoğlu İ lya, Ponayotoğlu Para ş, Emaneto ğlu Panika, Yanioğlu Vasil, Görgioğlu Avram, Yorgioğlu Pavlos, Tebero ğlu İ rakl ı (Kireki), Davulcuo ğulları ndan Savao ğlu İ stil gibi
Rum çeteleri bulunmaktayd ı .
Tokat ilindeki Rum çeteleri daha ziyade Yaylacı k Ormanları , Dazl ı Deresi, Heriz Da ğı , Çamiçi Ormanlar ı , H ızar Deresi,
Cöbi Deresi gibi yerlerde barı nmaktayd ı lar. Bu çetelerin en az ıl ı ları Sarı tarla köyünden Kalayc ı oğulları ndan Leftero ğlu Yorgi, Çerdiğen köyünden Bayraktaroğulları ndan Deli Giregio ğlu
Dimit, Hac ı oğlu Kara Lazarı, Erbaa'n ı n Kırkharman köyünden
Koca Anastas, Erbaa'n ı n Endikp ı narı köyünden Koca Anastas
çeteleriydi. Bunlardan ba ş ka Gölönü köyünden Kara Yani, Gölcük köyünden Deli Hacı , Arapoğlu Anastas, İ stil ve Mihail gibi
daha küçük çeteler de faaliyet halindeydiler.
Ba şlangıçta adi e ş kiyal ı k faaliyetlerinde bulunan Türkçeteleri, Rumları n zulümleri karşı sı nda bu tav ı rları ndan vazgeçerek Rum çetelerine karşı mücadeleye ba şlad ı lar. Ali Çavu ş
çetesinin bu mücadelede büyük yararl ı l ı kları görüldü. Ayrı ca,
Rum vah şetinden korunmak amac ı yla yeni çeteler kuruldu.
Samsun ve çevresinde görev yapan itilaf devletleri konsolos ve subayları n ı n raporlarında da çetecilik faaliyetlerine yer
verilmektedir. İ ngiliz Teğmen J. S. Perring, Samsun'dan gönderdiği 25 Temmuz 1919 tarihli raporunda, e şkıyal ığı Türk çeteleri, Rum çeteleri ve Türk düzenli birlikleri olmak üzere üç
grupta değerlendirmektedir. Türk çeteleri H ı ristiyan veya Türk
ay ı rmaks ız ı n soygun ve cinayet i şliyorlard ı ; devrimci fikirlere
bağl ı değillerdi. Rum çeteleri ise intikam ruhuyla hareket ediyorlar ve sadece Müslümanlara sald ı rıyorlard ı . Perring, 2 Kas ı m 1919 tarihli bir ba şka raporunda, Rum e ş kıyaları n Bafra'da
yeniden aktif olmaya ba ş lad ı kları ndan bahsederek, "Döndü-

ğümden beri Samsun-Bafra-Alaçam yollar ında tamam ı Rumlar
tarafından yapılan birçok soygun ve hırsızlık olayı ile karşılaştim. 1 Kasımda Rumlar bir Türk'ü öldürerek Bafra fener kalesini ele geçirdiler. Rum Metro politi'ne yazarak, bu yap ılanlardan
dolayı dikkatini çektim ve halk ının yaptıkların ın sonucu olarak
durumun ciddiyetinden dolayı onu uyardım. Ayrıca ona şu bilgiyi verdim. Bu Rum eşkiyalar, yedi gün içinde teslim olmadıkça,
Bafra'daki Rum toplumuna hiçbir destek verilmeyecek ve onların iddiaları tescil edilmeyecektir." demektedir.
Amerikan Samsun Konsolosu, Istanbul'da Amerikan Yüksek Komiserliği'ne gönderdiği 9 Nisan 1920 tarihli raporunda,
bir Türk'e ait 600 koyunluk bir sürünün birkaç gün önce Rum
e ş kiyalar tarafından çal ınd ığı n ı bildirdi: "Suçluların köyüne haber gönderen Rum piskoposun yo ğun çabalarına rağmen Türk

köylünün koyunlar geri getirilmedi. Olay önemsiz gibi görülebilir, ancak, ciddi sorunlara yol açabilir. Sürünün sahibi, Rum piskopos ve mutasarr ıf yeterli ve tatmin edici çal ışma yapamadığı
için, koyunları kendi çabasıyla geri alacağını belirtti." Yine ayni
yaz ı da, Rumları n iç kıs ı mlarda Türklere karşı gizli bir şekilde silahlanmakta oldukları dile getiriliyordu. Bunda Rum din adamları da büyük rol oynamaktayd ı lar. Birkaç gün önce Ingilizlerin
Trabzon'dan getirdikleri silahlar, Rum piskoposun göz yummas ı ve suç ortakl ığı sonucu Samsunun yak ı n köylerine dağı tı lm ıştı .
Samsun'da bu geli ş meler ya ş an ı rken Istanbul'da kurulan
Pontus Rum Toplumu Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyelerinden beş kişi tarafı ndan, 27 Temmuz 192o'de, Amerikar Yüksek
Komiseri Amiral Bristol'e verilen dilekçede, Pontus'un > H ı ristiyan nüfusunun tamamen yok edilerek Türkler taraf ı ndn hakimiyet altı na al ı nmaya çal ışı ld ığı ileri sürüldü. Buna engel olunması için itilaf devletlerince, Karadeniz'deki önemli limanlara
birkaç savaş gemisinin gönderilmesi isteniyordu.
Pontuscu Rumlar, bir taraftan itilaf devletleri nezdinde
Türk tarafı n ı ş ikayet ederek yard ı m talebinde bulunurlarken,
diğer yandan da yöredeki asker ve sivil halka kar şı mezalimlerini sürdürmü ş lerdir.1922 y ı l ı nda Matbuat Umum Müdürlü-
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ğü (Bas ı n Yayı n Genel Müdürlüğü)'nce yay ı mlanan Pontus Meselesi adl ı kitapta bununla ilgili belgelere geni ş yer verilmi ştir.
Rum çetecileri Türklere karşı en büyük mezalimi Nebyan'da
gerçekleştirerek birçok köyü yakı p yı kmış lar, çok sayıda masum insan ı katletmi şlerdir. 2 Ekim 1921'de Köprü'nün Ortaklar ve Esen köyleri bas ı larak katliam yap ı lm ıştır. Kayak nahiyesine ba ğl ı Kabiba şalan köyü Müslümanları, 7 Ekim 1921'de,
Samsun'un güneyindeki Duayeri'nde Koruluk köyünden Ha şarı adl ı Rum e şkıyan ı n kalabal ı k çetesiyle kurmu ş olduğu pusuya
dü ş ürüldüler. Burada, 40-50 ki şi kadar silahs ı z ve çaresiz Müslüman köylülerden 20'si şehit oldu, birço ğu yaraland ı .
Rum-Pontus çetelerinin faaliyetleri hakk ı nda bir fikir vermesi açısı ndan, sadece Havza ve çevresindeki olaylardan birkaç örnek vermek istiyorum:
Rum çete reislerinden Ya ğı basanl ı Hinka Vasil ve çetesi, 13
Temmuz 1919 günü on be ş kadar evden olu şan Susuz adl ı Türk
köyünü bastı lar. Havza Kaymakam ı Fahri Bey sevk ve kumanda ettiği bir müfreze ile çetecilerin üzerine yürüdü. Geç vakte
kadar devam eden korkunç bir müsademeden sonra Hinka Vasil ölü ele geçirildi. 8 Ağustos 1919'da Amasya'dan Havza'ya
gelmekte olan posta, Çeltek civar ı nda Rum e şkıyası n ın taarruzuna uğrad ı ve oldukça yüklü miktarda posta e şyası çetecilerin
eline geçti. 23 Ağustos 1919 günü Ladik'ten geldiği tahmin olunan kimliği meçhul üç yolcu, Hilyas köyü civarı nda Rum e şkıyası tarafından feci bir şekilde öldürüldüler. Rum e şkıyas ı 17118
Haziran 1921 gecesi Mahmut Agazadelerin ah ı rı na girerek birkaç ba ş hayvan a şı rm ışlar; ertesi gece de kasaba önünden üç
yüzden fazla koyunu sürüp götürmü şlerdir. 3 Temmuz 1921'de
Pontus çeteleri Kevseruf ve Yağı basan köyleri civarı nda karşı la ştı kları takip müfrezesiyle çatışmaya girdiler. Saatlerce süren muharebeden sonra me şhur çete reisi Dumbak, Ya ğıbasan
köyü civarı nda birkaç arkada şıyla birlikte ölü ele geçirildi. 18
Ağustos 1921'de Hacı dede ve Şeyhkoyun köyleri civar ı nda ekin
biçmekte olan masum üç Türk, Rum e şkıyası tarafı ndan şehit
edildiler. 2 Ekim 1921'de, 150 ki şiden fazla oldu ğu tahmin edilen
bir Rum çetesi Ortaklar ve Esimbey köylerini basarak katliam
yapm ış, evlerin ço ğunu yakm ıştır. 4 Ocak 1922'de Rumlar, Hay-

za s ı n ı rı nda bulunan Bafra'n ı n Hemitli köyünü yakt ı lar, birçok
masum ve savunmas ı z çoluk çocu ğu kurş una dizdiler. 22 Ocak
1922'de Pontusçu çete eleba ş ları ndan Piç Vasil, Kara Totor, K ı sabacak ve arkada şları n ı n idare etti ği tahminen be ş yüz ki şilik silahl ı bir çete, Ka yak m ı ntı kasndaki S ı ral ı Ormanlar ı 'ndan
Havza m ı nt ı kası na geçerek 56. Alay' ı n müfrezeleriyle çat ış maya tutu ştu. Çatışmada birçok kay ı p veren çete kaçmak zorunda kalm ıştı r. 6 Ş ubat 1922'de Tahna ve Süleyman köyü derelerinde toplanan Rum e ş kı yas ı üzerine sevk olunan askerT kuvvetler, saatlerce süren bir müsademeden sonra çeteyi kaçmaya mecbur ettiler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aç ı lmas ı ndan sonra,
TBMM Hükümeti Pontusçu Rum çetelerinin faaliyetlerine son
vermek için baz ı tedbirler alm ıştı r. 1920 yı l ı sonları nda Merkez
Ordusu kurularak komutanl ığı na Nurettin Pa şa tayin edildi.
1921 yı l ı nda Samsun ve çevresindeki Rum çetelerine karşı tenkil harekatı na geçildi. TBMM Hükümeti, harekat ı n devam ettiği 9 Haziran 1921 tarihinde, Yunan donanmas ı n ı n İ nebolu'yu
bombard ı man etmesi üzerine Karadeniz k ı yı ları n ı sava ş bölgesi ilan etti. Ayrı ca, muhtemel bir Yunan i şgaline karşı Yunanl ı ları destekleyebilecekleri dü ş üncesiyle, eli silah tutan Rumları n
Karadeniz k ı yı ları ndan uzakla şt ırı lmaları kararlaştı rı ldı . Merkez
Ordusu'nun faaliyetleri sonucu yakalanan Pontusçular ı n bir
kı sm ı Amasya İ stiklal Mahkemesi'nde yargı land ı lar.
TBMM Hükümeti, Pontus isyan ı na son vermek için kuvvet kullanmadan önce ikna yollar ı na da ba şvuruyordu. 1922 y ı l ı
ba ş ları nda Samsun Mutasarrıfl ığı da ğlardaki Rum çetelerine
hitaben bir beyanname yay ı nlayarak, Hükümet'in "Şimdiye kadar iki taraftan akan, gelecekte de akmas ı muhtemel olan birçok kanlara artık bir son vermek, kendi emrine tabi, sadık halkını yine şefkatli kollarına almak azminde" oldu ğunu bildirdi. Ayn ı
tarihlerde Samsun'a gelen Dahiliye Vekili Ali Fethi (Okyar) Bey
de yerel gazeteler vas ıtas ı yla isyanc ı lara seslendi. Ancak bütün
bu teşebbüsler beklenen sonucu sa ğlamad ı .
Anadolu'da Büyük Zafer'in kazan ı l ı p Yunan i şgalinin kald ırı ld ığı tarihlerde Rum çetelerinin faaliyetleri sona erdirilememi şti. Rum çetelerinden bir k ı sm ı , arazinin ormanl ı k olu şu ve
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d ış arı dan kendilerine sa ğlanan destekle bir süre daha direndiler. 1923 y ı l ı nda Havza ve çevresinde şu olaylar ya şandı :
7 May ı s 1923'te silahl ı otuz Rum e ş kıyas ı ba ş ları nda Ha y
ı İ stavri, Siryos, Kı sabacak, Kara Totor oldukları halde Sivri--zal
kise ve İ mircik köylerindeki hayvanlar ı gasp ederek o civarda
işleriyle me ş gul on be ş Türkü dağa kald ı rm ışlard ı r. Takip esnası nda e ş kiya gasp etti ği hayvanlardan 28'ni terk etmi ş, ancak
da ğa kald ı rd ı kları köylülerden birço ğunu öldürmü ş ler ve baz ıları n ı da a ğı r yara lam ış lard ı r.
16 Haziran 1923'te Ladik'in K ışla mevkiinde elli ki şilik Rum
çetesinin Havza'ya geçmek üzere olduklar ı n ı haber alan Ha y
ı , Ladik ve Ka yak jandarmaları yla işbirliğinde bu--zajndrms
lunarak, e ş kı yay ı kı stı rm ış, geç vakte kadar süren çat ışmadan
sonra bir kay ıp verdirmi ştir. Gecenin karanl ığı n ı artı ran yoğun
sisten istifade eden e ş kiyalar kaçmayı ba ş arm ış lard ı r.
5/6 Ağustos 1923'te Kısabacak ve İ stavri ba şkanl ığı ndaki Rum çeteleri Havza'n ı n Varahavi köyünden 300 kadar hayvan ı gasp etmi ş, Il ı ca köyünden kad ı n, erkek ve çocuk olmak
üzere 32 ki ş iyi götürerek Tahna Kilisesi'ne hapis eylemi ş lerdir. Köprü ve Havza'dan yola ç ı karı lan jandarma kuvvetleriyle
Rum eşkiyalar aras ı nda Tahna Bo ğaz ı 'nda ve Şerif Ali s ı rtları nda gece yar ı sı na kadar çat ışma gerçekle şmiştir. Havza Jandarma Komutan ı Ziya Bey'in büyük bir cesaretle kurdu ğu pusuya dü ş ürülen e ş kıyalardan be şi ölü ve on alt ı s ı da yaral ı ele geçirilmi ştir. Gecenin karanl ığı ndan istifade eden di ğer e şkiyalar
ise, masum Türk kız ve kad ı nları n ı lekeledikten sonra Domuzalan Ormanl ığı 'ndan Bafra'n ı n Nebyan Dağı 'na ve Sarpun Deresi'ne kaçm ışlard ı r.
Yukarı da bahsedilen olaylardan sonra, 1923 y ı l ı nda Karadeniz bölgesindeki Rum çetelerinin faaliyetlerine tamamen
son verildi. Kurtulabilen Rum çetecileri Yunanistan'a gitmek
zorunda kald ı lar. Halis Asarkaya'n ı n ifadesiyle, "Bununla bera-

ber bu dayan ışı n sonu yoktu. Yiyecek alam ıyorlcırdı. Başlıca sığınakları asker7 kuvvetler tarafından çevrilmiş bulunuyordu. En
son teslim oldular. Yakalar ını kurtarabilenlerden pek az ı kıyılara
kadar gitti, Yunan gemilerine can att ılar." Lozan'da imzalanan

7'le

Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Sözle ş mesi'yle geride kalan Rumlar da 1924 y ı l ı sonuna kadar bölgeden ayr ı ld ı lar. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ğunda Pontusçuları n Karadeniz'deki hülyaları
sona ermi ş bulunuyordu.
Beni sab ı rla dinlediğiniz için hepinize te şekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Dursun AKBULUT: Evet, te şekkür ediyorum Sayı n Çapa. Ş imdi hem sempozyumun hem de bu oturum un son
konuş macı sı Yrd. Doç. Dr. Hakan Uzun, K ı rşehirAhi Evran Üniversitesi E ğ itim Fakültesi'nde ö ğretim üyesi, buyurunuz.
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Yrd. Doç. Dr. Hakan UZUN (Kı rşehirAhi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi): Te şekkür ediyorum.
Sayı n Ba ş kan, değerli konuklar, sözlerime ba ş lamadan
önce, bu sempozyumu düzenleyen Türkiye Barolar Birli ği ve
Samsun Barosu'na teş ekkür ediyor ve hepinize sayg ı ları m ı sunuyorum.
Milletlerin hayatları nda önemli bir takı m günler vard ı r.
Bunlar ya sevinçle, co ş kuyla kutlanan gurur günleri ya da üzüntüyle hat ı rlanan felaket anları d ı r. Her iki halde de miiiî bilinç
kuvvetlenir ve birlikte ya şamak arzusu artar.
Mustafa Kemal Pa şa'n ı n Samsun'a çı kışı da sevinçle, co şkuyla hatı rlanan böylesi önemli günlerden birisidir. Çünkü Miii?
Mücadele onun Samsun'a ç ı kışı ile gerçek anlamda ba şlam ış ,
19 Mayı s 1919 tarihi, kendisinin de belirtti ği gibi hem onun,
hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin do ğum tarihi olmu ştur.
Mustafa Kemal Pa şa, Çanakkale Sava şı 'ndan Mondros Mütarekesi'nin imzaland ığı tarihe kadar kendisine verilmi ş olan tüm görevleri ba ş arıyla yürüterek, 13 Kas ı m 1918'de
Istanbul'a dönmü ştür. Boğaziçi'nde demirlemi ş dü şman donanmas ı n ı gördüğünde de "Geldikleri gibi giderler!" diyerek,
daha o gün kararı n ı aç ı klam ıştı r. Bu kararl ı l ı kla, Istanbul'da kald ığı 16 May ıs 1919 tarihine kadar, ülke yararı na çe ş itli siyasi faaliyetlerde bulunmu ş, yetkili birçok politikacı ve askerle temas
kurmu ştur. Ancak tehlikeye dü şmü ş olan "Milletin istiklalini

ve vatanın bütünlüğünü kurtarmak için Anadolu'ya geçip, mücadeleyi orada sürdürmekten başka çare kalmadığını " görerek,
İ stanbul'daki son aylar ı n ı bu dü ş üncesini gerçekle ştirmek için
çal ışmakla geçirmi ştir.'
Bağımsızl ık ve Cumhuriyet Yolu: Samsun'dan Erzurum'a
19 May ı s 1919'da Samsun'a gelen Mustafa Kemal Pa şa,2
Anadolu'da bir Miil? Mücadele ba ş latmak ve topyekün bir kurtulu ş u sağlamak amac ı n ı ve inancı n ı taşıyordu. Fakat onun
bu dü ş üncesine karşı l ı k, Nutuk adl ı eserinde de belirtti ği gibi,
memleketi kurtarmak çabaları nda bazı seçkin kimseler, İ ngiltere veya Amerika'n ı n koruyuculuğunu istemek gibi karara
varmış bulunuyorlard ı . Bunlar, ülkenin çe ş itli devletler arası nda paylaşı lmas ı ndan ise ülkeyi bütün olarak bir devletin koruyuculu ğu altı nda ya şatmak isteyenlerdi. Üçüncü bir karar daha
vardı ki o da, bölgesel kurtulu ş yolla rı na yönelikti. Fakat Mustafa Kemal Pa şa bu kurtuluş yolları n ı n hiçbirisini do ğru bulmam ıştı r. Çünkü ona göre bu kararları n dayand ığı bütün kan ıtlar
ve temeller çürüktü. Öyleyse sa ğlam ve gerçek karar ne olabilirdi? Bu soruya verdiği cevap şöyle olmu ştur: "... hakimiyet-i
milltyeye müstenit, bilakaydü şart müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek!13
MilI? Mücadele'yi bu iki temel hedefi gerçekle ştirmeye yönelik bir şekilde yürütme kararı nda olan Mustafa Kemal Pa şa,
bir taraftan i şgal altı ndaki yurdun kurtarı lması na çal ışı rken, diğer yandan ülkenin içinde bulundu ğu koşulları n bir sonucu olarak, mevcut düzenin maddi ve manevi açı dan yı pranmas ı ndan
yararlanm ış ve yeni bir devlet ve toplum modeli ortaya ç ı karacak olan süreci, bir başka deyi ş le, Türk ink ı labı n ı n da oluşum
sürecini ba ş latm ıştı r.4
Mustafa Kemal Pa şa ile birlikte Samsun'a ç ı kmış olan Hüsrev Gerede bu durumu an ı ları nda şöyle ifade etmiştir:
"19 Mayıs 1919 sabahı saat 6'da güzel bir havada Samsun'a
geldik. İşte bugün Kurtuluş savaşı'nın ve devrimin ba şlangıcıdı r".
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Atatürk'ün Istanbul'daki
Çalışmaları (1889-16 Mayıs 1919), 2. basım, Istanbul 1998; Alev Coşkun,
Samsun'dan Önce Bilinmeyen 6 Ay Işgal, Hüzün, Hazırlık, 4. baskı, Istanbul,
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Mustafa Kemal Pa şa Samsun'da
Mustafa Kemal Pa şa'nın bu mücadeleye at ı lmas ı n ı n en temel nedenlerinden birisi, 21 Mayı s 1919'da Kaz ı m Karabekir'e
gönderdiği telgrafta belirtti ği gibi kendisini millet ve memleketine karşı borçlu hissetmesi ve ülkenin dü ştüğü kötü durumdan büyük bir üzüntü duyuyor olmas ı d ı r.6
Samsun'da bulundu ğu süre içinde öncelikle yap ı lan işgaller ve bu i şgallerin ortaya ç ı karaca ğı olumsuz sonuçlar konusunda milleti ve İ stanbul Hükümetini sürekli olarak uyarm ış, işgalleri önlemeye çal ışmış ve milletin tek bir hedefe do ğru, hep
birlikte yürümesinin önemine değinmiştir.7 Kaz ı m Karabekir'e
23 Mayı s 1919'da gönderdi ği telgrafta da mitingler yap ı larak
İ zmir'in işgalinin protesto edilmesini istemi ştir.8 Bunun d ışı nda her olayı en küçük ayrı ntısı na kadar öğrenmeye çal ışm ış,
askerïï ve mülki makamlardan görevli olduklar ı yerlerdeki halkı n ve asayi şin durumunu ve bu konuda al ı nan önlemleri sormuştur.9 Bu nedenle de içinde bulunulan durumu çok kı sa bir
sürede, do ğru olarak kavram ış ve h ı zl ı bir ş ekilde çözüm yolları n ı göstermeye ba ş lam ıştı r.1° Henüz Samsun'a çı ktığı nı n ertesi
günü, İ stanbul Hükümeti'ne gönderdi ği telgraflarda işgallerin
önlemesine yönelik tavsiyelerde bulunmu ş olmas ı,11 gerçekte
onun Istanbul'da bulundu ğu zamanlarda da ülkedeki geli şmeleri yakı ndan takip etti ğini göstermektedir.

6

Atatürk'ün Bütün Eserleri, C. 2, 2. basım, Istanbul

1999, s. 317.
ABE, C. 2, s. 313.
8

Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı Ile ilgili Ingiliz
Belgeleri, Çev. Cemal Köprülü, Ankara 1991, s.122.
ABE, C. 2, s.309.
A. g. e., s. 318, 319-320,

321-322.
" A. g. e., s. 313.
12 Mango, a.
g. e., s. 266.
13 Cel1 Erikan, Kurtuluş Savaşı Tarihi, Haz. Rıdvan
Akın, Istanbul 2008, s. 11.

Mustafa Kemal Pa şa son derece bilinçli, dikkatli ve sistemli bir şekilde hareket etmiştir. Hedefi halkı örgütlemek, direnişin en önemli unsuru olan orduyu güçlendirmekti. 12 Topyekün
bir sava ştan yana olan Mustafa Kemal Pa şa,13 Samsun'dan ba şlayarak bunu haz ı rlamaya çal ış m ıştı r. Eldeki her araçtan ülkenin ba ğı msı zl ığı n ı n sağlanması amacıyla yararlanmayı denemiş, halkı harekete geçirip, kendi kaderine sahip ç ı kmaya davet etmiş ve ordu-millet bütünle şmesini sağlamaya yönelmi ştir.
Samsun'dan Erzurum'a kadar süren yolculu ğu s ıras ı ndaki
faaliyetleriyle, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas ı ndan hemen sonra ba şlayan işgaller ve bunlara kar şı ba ş latı lan mün-

ferit bir takı m direniş hareketlerini tek bir merkezde bir ba şka
deyiş le kendi liderliği altı nda toplamak için çal ışm ıştı r.14
Mustafa Kemal Pa şa'n ı n, Samsun'a varmas ı ndan k ı sa bir
süre önce Ingilizler, Samsun ve Merzifon'a yeni kuvvetler ç ıkarm ışlard ı . 1 5 Samsun'a ç ı ktı ktan sonra durumu inceleyen
Mustafa Kemal Pa şa, görev alan ı içinde bulunan tüm mülk?ve
askerCi makamlara, bölgelerindeki asayi ş durumunu bildirmelerini ve varsa e ş kıyal ığı n nedenleri, etkisi ve bunlar ı n önlenmesi için neler yap ı lması gerektiği konusunda, kendisine bilgi verilmesini istemi ştir.16 20 Mayı sta Sadaret'e gönderdiği bir
telgrafta da Izmir'in Yunanl ı lar tarafı ndan işgalinin ne ordu ne
de millet tarafı ndan sindirilemeyece ğini ve kabul edilemeyeceğini belirtmi ş,17 22 Mayı s 1919'da yine Sadaret'e gönderdi ği
bir ba ş ka telgrafta ise Samsun yöresindeki tüm asayi şsizliğin
Rum çetelerince yapı ld ığı n ı ve bunlar siyasi emellerinden yazgeçerlerse asayi şin düzeleceğini, Türklüğün yabancı idaresine
tahammülü olmad ığı nı, Yunanl ı ları n Izmir'i i şgalinin kabul edilemeyeceğini ve milletin tek vücut olup, milli hakimiyet esas ın ı, Türklük duygusunu hedef ald ığı n ı belirtmi ştir.18 Böylece, bağı ms ızl ı k, milliyetçilik ve milli egemenlik dü şüncelerini dile getirmiş ve millet ad ı na konu şma görevini üstlenmi ştir.19 Bir başka deyişle Mustafa Kemal Pa şa, gelecekte ülkenin kurtar ı l ışı ve
yeniden kurulu ş u konusunda ta şıd ığı düşüncelerini dile getirmiştir.20
Nutuk'ta belirtti ğine göre, işgal altı ndaki yurdun kurtar ı lmas ı n ı n en temel ko şulunun, i şgalci güçlerin yenilerek, yurttan ç ı karı lması olduğuna inanm ıştı r. Bu nedenle Samsun'a
ayak bastığı nda yapt ığı ilk işlerden birisi de, öncelikle güvenli ği
sağlayı cı tedbirleri almak ve daha sonra ordu ile temasa geçip,
ordunun durumunu öğrenmek olmu ştur.21 Böylelikle elindeki
gücü öğrenip, orduyu derleyip, toparlamaya, onlar ı bulundukları bölgelerde hakim kı lmaya çal ışm ıştı r.22 Milli Mücadele'nin
başarıya ula şması nda millet kadar, ordu ve mensupları n ı n da
desteğinin sa ğlanmas ı na çal ışm ış,23 orduyu milli teşkilatı n temeli olarak görmü ştür.24
Mustafa Kemal Pa şa, Samsun'da bulundu ğu süre içinde,
hükümet ve belediyeyi ziyaret etmesinin d ışı nda, şehri ve çev-

HAKAN U7UN'UN
TEBLI Ğ !

14

Mango, a. g. e., s. 265.
n Zeki Çevik, Millf

Mücadele'de "Müdafaa-i
Hukuk'tan Halk Fırka ı 'na"
Geçiş (1918-1923), Ankara
2002, s. 178.
16
ABE, C. 2, s. 309.
17 A.
g. e., s. 310.
18
A. g. e., s. 319-320.
19 Mango, a.
g. e., s. 269.
20
Aydoğan, a. g. e., s. 38.
21 Gazi M. Kemal, Nutuk, C.
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resmi de dola şmış, halkla doğ rudan temas ederek, onlar ın soTEBLİĞİ runları n ı dinlemi ştir.25 Onlara te şkilatlanman ı n kaçı n ı lmaz olduğunu söylemi ştir. Terme kazas ından gelen bir heyetle sabaha kadar yaptığı görü ş mede, Rum çetelerine teslim olunmaması, İslam çeteleriyle i ş birliği yap ı lması, sahillerin kontrolle her türlü silah ve muhacirin iç bölgelere girmelerine engel olunmas ı n ı , kendi bölgelerinde millî mukavemet cepheleri kurulması n ı istemiş ve araları nda geçen konu şma ve kararların bir s ır gibi saklanmas ı konusunda onları uyarm ıştı r. Bunları n dışı nda Samsun'da yaptığı önemli iş lerden birisi de bölgede
yeni jandarma birlikleri kurmak olmu ştur.26
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Samsun'dayken, İ stanbul Hükümeti'yle büyük sorunlar
yaşamamıştı r. Hükümet'e gönderdiği ve uyarı niteliği de ta şıyan telgrafları, Bakanlar Kurulu'nda ele al ı nm ış, Damat Ferit
Pa şa, 22 ve 24 Mayıs günleri Mustafa Kemal Pa şa'ya bunları n
görü şüldüğünü bildirerek kendisine te şekkür de etmiştir. Mustafa Kemal Pa şa da verdiğ i cevapta bu övücü sözlerden dolayı gururland ığın ı ifade ederek, bu zor günlerde her türlü yatanseverlik gayretiyle dolu olarak milletin ba şı nda bulunanları n zafere ula şması n ı dilemiştir. Ayrı ca hükümet baz ı isteklerini
de yerine getirmi ş, Hamid Bey'in Samsun Mutasarr ıfı olması n ı
teklif ettiğinde, Sadaret bu teklifi yerine getirmi ştir. Havza'ya
geçişinden sonraki günlerde ise ingilizlerin İ stanbul Hükümeti üzerindeki bask ı sı na paralel olarak, hükümetle aralar ı ndaki
görüş ayrı l ı kları oldukça artm ıştı r.27
n Erdal Aydo ğan,
Samsun'dan Erzurum 'a
Mustafa Kemal, Ankara,
2000, s. 28; Ali Ak, Kurtuluş Savaşı Yıllarında Bafra,
Samsun, 1983, s. 37; ABE,
C. 2, s. 314-316.
26 Aydoğan, a. g. e., s. 35-40.
27 Zekeriya Türkmen, Mütareke Döneminde Ordunun
Durumu ve Yeniden Yap ılanması (1918-1920), Ankara 2001, s. 131-132, 135.
28 Türkmen, a. g. e., s. 132.

Havza'da

Mustafa Kemal Pa şa, 25 Mayı s 1919da kapl ı ca tedavisi bahanesiyle karargh ı nı geçici olarak Havza'ya ta şı m ıştı r. Bu şekilde hareket etmesinde, iç bölgelerden gelen şikayetleri yakı ndan incelemek istemesi kadar, İ ngiliz kuvvetlerinin bulunduğu Samsun'da güvenlik içinde çal ışamayaca ğı n ı görmesi de
etkili olmu ştur.28 Havza'da, Mesudiye Oteli civarı nda bir kıta
asker ve kasaban ı n önde gelenlerinden Mahmut A ğazade Bayram Efendi, Zübeyiro ğlu Fuat Bey, Tatarağasızade Eyüp Efendi, ulemadan Hacı Mustafa, Kad ı zade Hakk ı Bey, Saatzade İ b-

rahim, Belediye Ba şkan ı İ brahim ve ilçe Kaymakam ı Fahri Bey
tarafı ndan karşı lanmıştır.29
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Mustafa Kemal Pa şa karşı lan ışı sırasında ş unları söylemi ştir:

"Hiçbir zaman tutsak olma yacagız. Ülkeyi kurtaracağız. Bizi
öldürmek değil, diri diri gömmek istiyorlar. Son bir silkinme bizi,
belki kurtarabilir. Zaten başka türlü de yaşama olanağı yoktur.
Havza'da Müdafaa-i Hukuk cemiyeti kurmal ısınız. Bunu, çevrenizdeki vilayet ve kazalara bildirmeli ve vatan savunmas ı için hazırlanmalısınız. Ulusun onuru, hürriyet ve ba ğımsızlığı gerçekten
tehlikeye düşmüştür. Bu felaketten kurtuluş, gerekirse yurdun
son bireyine kadar ölmeyi göze almakla olur."3°
25 Mayısta Samsun'dan ayrı l ırken, Albay Refet (Bele)
Bey'den, İ stanbul'dan kal ı cı bir atama yap ı lıncaya kadar bölge valisi olarak çal ışmasın ı isteyen31 Mustafa Kemal Pa şa,
MilIT Mücadele'nin yürütülmesi konusunda siyasi partilere değil, Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerine dayanmıştır.32 Onun aç ısı ndan bu örgütler toplumu harekete geçirmek için bir araç
ve yasal bir otorite kayna ğı idi. 33 Mesudiye Oteli'nde 27 Mayı s 1919'da kendisini görmeye gelenlerle topluca konu şurken
Havza'da Müdafaa-i Hukuk temelinde örgütlenmelerini istemiş ve daha sonra her yerde ve durumda bu örgütlerin peki ştirilmesi, bir araya getirilmesi konusu üzerinde çal ışm ıştır.34 Nitekim Samsun'dan, Havza'ya gelirken de ayn ı tutumunu sürdürmü ş ve Kavak'ta dinlenmek üzere durduklar ında, oran ı n
önde gelen insanlarıyla bir takı m görüşmelerde bulunmuştur.
Kendilerinden bir Müdafaa-i Hukuk te şkilatı kurmaları ve kendisiyle devaml ı olarak bağlantı halinde olmaları dileğinde bulunmu ştur. Ayrı ca Merzifon'da görevlendirdiği Dr. İ brahim Tal?
Bey'den de, bölgede olup bitenleri tespit etmesini, ileri gelenlerle görü şmesini, birlik beraberli ği sağlayarak, Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmalar ı yolunda halkı yönlendirmesini istemiştir.35
İ zmir ve arkas ı ndan da Manisa'n ı n işgali üzerine, 28 Mayıs 1919'da bütün valiliklere, kumandanlara ve mutasarr ıflara
gönderdiği tebliğinde, yap ı lan işgali kı namak amacıyla miting-
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lerin yap ı lmas ı n ı, yabanc ı devletlerin delegelerine, Sadarete i şgalleri protesto eden telgraflar çekilmesini bildiren bir genelge yay ı mlam ıştır. "Havza Bildirisi" olarak da an ı lan genelgede,
milletin, mitingler ve miiiî tezahürat yolu ile birli ğini ve iş gale
karşı tepki göstermesini sa ğlamaya çal ışm ıştı r. Çünkü Mustafa Kemal Pa ş a, milletin hakl ı sesini duyurmak amac ıyla yaptığı
faaliyetlerin, gösterdiği birlik ve beraberli ğin, itilaf devletlerini etkileyece ği ve milletin istekleri kar şısı nda onları n da saygıl ı davranaca ğı dü ş üncesinde olup, millet iradesini, itilaf devletleri ve İ stanbul Hükümeti üzerinde bir bask ı unsuru olarak kullanmak istemi ştir. 36 Ayn ı gün, Havzal ı lar o zamanlar "Ta ş Mektep"37 olarak isimlendirilen bir okul binas ı nda toplant ı yapm ışlar ve Müdafaa-i Hukuk Derne ği kurulmas ı n ı kararla ştı rmış lard ı r. Akşam ise Belediye Ba şkan ı İ brahim Cebeci'nin evinde toplanarak, Havza'da Rumlara kar şı sava ş mak için kurulan 4500
kiş ilik Serdengeçtiler Te şkilat ı 'n ı Mustafa Kemal Pa şa'n ı n emrine vermi ş lerdir. 38 30 May ı s Cuma günü ise Mustafa Kemal
Pa ş a'n ı n da isteğiyle, Havza'da Yörgüç Pa ş aoğlu Mustafa Bey
Camisi'nde namaz ı n ard ı ndan okunan mevlitten sonra, belediye binas ı önünde bir miting yapm ışlard ı r. Bu mitingde bir konu ş ma yapan e ş raftan Fuad Bey İ zmir'i i şgal eden dü şman ı n
Samsun ve Havza'y ı da i şgal edebilece ğini, bunu engellemek
ve İ zmir'i kurtarmak için silahlanman ı n gerekli oldu ğunu söylemiştir. Mustafa Kemal Pa şa'n ı n liderliğinde gerçekle ştirilen
Miii? Mücadele'nin ilk mitingi olarak da kabul edilen bu mitingten sonra, Havza'da 6 Haziran 1919'da ikinci bir miting daha yap ı lm ıştı r.39
Havza'da, yapt ığı çal ışmalarla, milleti MilI? Mücadele düş üncesi etraf ı nda toplamak ve bütün yurtta millT bir te ş kilat
kurmak40 için çal ış m ış, Anadolu direni ş ini halka mal etmek istemi ştir.41 Ancak niyetini gizlemekte art ı k daha fazla ba ş arı l ı olamam ış ve Jaeschke'nin deyimiyle Havza, Mustafa Kemal
Pa ş a'n ı n "isyan bayragı n, açtıgı" yer olmuştur.42
Giriştiği her eylemde milletin deste ğini almayı kendisi için
temel bir tercih sorunu olarak gören, ba şarı ya ula şmada propaganda ve kamuoyunun büyük bir rol oynad ığı na inanan
Mustafa Kemal Pa şa, tüm MillT Mücadele boyunca bu konu-

ya oldukça önem vermi ş, bunu ba şarı ya ulaşmada bir yöntem
olarak kullanm ıştı r. Miil? Mücadele hakk ı nda halkı bilgilendirmek ve halkı n sesini dünya kamuoyuna duyurabilmek amac ıyla
daha Samsun'da iken birtak ı m faaliyetlerde bulunmu ş, 23 Mayıs 1919'da Kaz ı m Karabekir'e gönderdi ği bir telgrafta bunun
önemine de ğinmiştir. 43 Mustafa Kemal Pa şa Havza'da iken de
bu konuda birtak ı m çal ışmalarda bulunmuş, 27 May ı s 1919'da
Havza Kaymakaml ığı 'na gönderdi ği bir telgrafta, "Müslüman-
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lardan sevilen kişilerden, ulemadan ve etkili konu şan kişilerden
kimler varsa" isimlerinin kendisine bildirilmesini istemi ştir.44
Milletin yap ı lan i şgallerden duydu ğu rahats ı zl ığı her zeminde dile getirip, bunu İ stanbul Hükümeti'ne itilaf devletleri
temsilcilerine gönderdikleri telgraflar ve protesto gösterileriyle sürekli olarak göstermesi konusuna da Samsun'a ç ı ktığı andan itibaren çok önem vermi ştir. Ancak ta ş kı nl ı k yap ı lmamas ı ,
asayi ş ve düzenin bozulmamas ı gerektiğini de belirtmi ş, özellikle de gayrimüslimlere yönelik olarak yap ı lacak sald ı rı ları n yaratacağı sı kı ntı lara dikkat çekmi ştir. 45 Ancak bir süre sonra yap ı lan mitinglerin amaca ula ş mak için yeterli olmayaca ğı ve millette ba şlayan millT uyan ışı silahl ı bir mücadeleye dönü ştürmenin gerekliliği üzerinde durmu ş, Ermenistan ve Gürcistan tarafı ndan gelebilecek sald ı rı lara karşı gerilla tarz ı nda bir savunmaya haz ı rlan ı lmas ı gerektiği konusunda arkada şları n ı uyarm ış, ülkenin tüm güçlerinin silahl ı bir mücadeleye haz ı r duruma getirilmesini istemi ştir.46
Mustafa Kemal Pa ş a, ülkede birli ğin sa ğlanmas ı , herkesin
dayan ış ma içinde olmas ı ve manevi gücün yüksek tutulmas ı n ı n
başarıya ula ş mada en etkin yollardan birisi oldu ğu na inanm ıştı r. 47 Bu nedenle de MiIIT Mücadele s ı rası nda millî birliğin sa ğlanmas ı na oldukça önem vermi ştir. 1. Dünya Sava şı s ı ras ı nda
Anadolu halkı n ı yakı ndan tan ı mak fı rsatı bulan Mustafa Kemal
Pa şa, bu birliği sa ğlamak amacı yla Havza'dan, ya ş ad ı kları bölgelerde halk üzerinde nüfuz sahibi oldu ğ una inand ığı kiş ilere
telgraflar göndererek bunlar ı n deste ğiyle halkı bir araya getirmeye çal ış m ıştır. Türk-Kürt ayrı m ı na karşı ç ı km ış, her ikisini de
"iki kardeş ı rk" olarak de ğerlendirmi ş ve ayrı l ığa neden olabilecek her türlü sorunla mücadele etmeye çal ışm ı 5tı r.8
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Tek kurtulu ş dayana ğı olarak milleti gören ve miilî iradeyi, Miii? Mücadelenin ba şarıya ula şması nda temel etken olarak
kabul eden Mustafa Kemal Pa şa, Samsun'a ç ı ktığı andan itibaren millet iradesinin Miii? Mücadele'nin temel hareket noktası haline gelmesi konusunda çaba göstermi ştir. Bu tutumunu
Havza'da da sürdürmü ş, 3 Haziran 1919'da Harbiye Nezareti'ne
gönderdiğ i bir telgrafta millet iradesine verdi ği önemi ş öyle
belirtmi ştir:
" ... ttiiaf Devletleri milletimizin haklar ına ve bağımsızlığına
bağlı kaldıkça ve millet, devletin bütünlüğünün dokunuimaziı ğı ndan emin bulundukça gayrimüslim unsurların korkuya kapı lmasının hiçbir sebebi yoktur. Ve bu konuda devlete kar şı her tür-

lü sorumluluğu üzerime al ı r ve buna tamamiyle güvenilmesini istirham ederim. Fakat bağımsızlı k ve miiiî varlığı yok edip hayatın bekası nı tehlikeye düşüren işgal kasti ve dü şmanlık gibi Izmir havalisinde görülmekte olan olayları n benzerlerinin ortaya
çıkmasına karşı ne milletin heyecan ve vicdani üzüntüsünü ve ne
de buna dayanan mill? gösterileri engellemek ve durdurmak için
kendimde ve kimsede kudret ve takat göremeyece ğim gibi, bu
yüzden ortaya çıkacak yaka ve hadiseler karşısında sorumluluk
kabul edebilecek ne kumandan ne mülkiye memuru ve ne de hükümet tasavvur ederim."49 Mustafa Kemal Pa ş a'n ın bu sözleri
bir ba şka açı dan değerlendiriidi ğ inde, onun itilaf devletlerinin
istekleri do ğ rultusunda hareket etmek durumunda kalan hükümete karşı, bir ba ş kaid ı rı da bulunduğu söylenebilir.50
Havza'da bulundu ğ u süre içinde Giresunlu Topal Osman
Ağa ile de konu ş mu ş, ondan da silahl ı birliklerini güçlendirmesini ve Pontusçu faaliyetlere kar şı yürüttü ğü mücadelesini devam ettirmesini istemiştir. 51 Ayrıca 7 Haziranda Diyarbakı r bölgesindeki ordu birliklerinden toplanan ve Samsun üzerinden
Istanbul'a götürülerek ingiiiziere teslim edilecek olan silahlara
da el konulmas ın ı sa ğlamıştı r.52
5°

A. g. e., s. 354.
Türkmen, a. g. e., S. 139.
Aydoğan, a. g. e., s. 54; Çekiç, a. g. e., s. 263-265; Topçu, a. g. e., s. 99. .
Topçu, a. g. e., s. 101.

Mustafa Kemal Pa şa Havza'da bunlar ı yaparken, Bat ı
Anadolu'da Yunanl ılara karşı silahl ı bir direni ş başlam ıştı r. 28
Mayı sta Ayvai ı k'a ç ı kan Yunan askerleri, Yarbay Ali (Çetinkaya) Bey komutas ı ndaki birliklerin ate ş iyle karşı la şm ışlard ı r.
Batı Anadolu'nun diğ er yörelerinde ise komutanlar, yerel güç-

lerle işbirli ği yaparak, Yunanl ılara karşı direnmeye ba şlam ışlard ır.53 Ayrı ca itilaf devletleri, Osmanl ı Devletini Paris Barış
Konferans ı 'na ça ğı rmışlar ve 26 Mayı sta da Yı ld ı z Saray ı 'nda
Ş Cı r-yı Saltanat toplanm ıştı r. Burada üç önemli görü ş ortaya
çı km ıştı r.
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"1. Bağımsızlı k için çalışacak bir MIIIT Şüra kurmak (Ahmet
Rıza Bey'in önerisi)

Devleti'ni parçalanmaktan korumak için
Amerika'nın manciasın ı kabul etmek (Ahmet Rauf'un önerisi)
2. Osmanlı

3. İngiliz himayesini istemek (Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı Sadık Bey'in önerisi)"54
Amasya'da
Mustafa Kemal Pa şa 13 Haziranda Havzadan ayrı lm ış ve
Amasya'ya geçmiştir. Şehrin d ışı nda törenle karşı lanm ış, karşı layanlar aras ı nda bulunan Müftü Tevfik Efendi, "Paşam bütün Amasya emrinizdedir." demiştir. 55 Mustafa Kemal Pa ş a da
belediye balkonundan halka yapt ığı konu şmada şunları söylemi ştir:

"Amasyalı lar!
Padişah ve hükümet Anlaşma Devletlerinin elinde esirdfr.
Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak
için sizlerle işbirliği yapmaya geldim.
Amasyalılar!
Düşmanlarım ızın Samsun'dan yapacaklar ı herhangi bir ç ıkartma hareketine karşı, ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek,
dağlara çekilecek, vatan ımızı en son kayası na kadar müdafaa
edeceğiz... 1156
Mustafa Kemal Pa ş a, Amasya'da da Samsun ve Havza'daki
faaliyetlerine benzer bir tak ı m giri ş imlerde bulunmu ş, burada
da ülkenin kurtar ı lmas ı konusunda tam ba ğı ms ı zl ı ktan ba ş ka
bir çözümün kabul edilemeyece ğini söylemi ş,57 millî birlik ve
beraberli ğin bozulmamas ı için çaba göstermi ştir. 8 Özellikle de

Mango, a. g. e., s. 273.
Aydoğan, a. g. e., s. 65-66.
Zeki Sarıhan, Kurtuluş Sayaşı Günlüğü 1, Ankara
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Adamları 1,4. baskı, Ankara 2002, s. 29; Özkaya, a. g;
m., s. 147.
56 Şevket Süreyya Aydemir,
Tek Adam, C. 2, 8. basım,
İstanbul 1981, s. 37.
57
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önlem al ı nmad ığı nda büyük bir probleme dönü şeceğine mand ığı Türk-Kürt ayrı mcığı n ı n yanl ış hğı na dikkatleri çekmeye çal ış m ıştı r. 59 16 Haziran1919 tarihli bir telgrafı nda bu konuda ş unları söylemiştir:

"Kürtlerle Türkler birbirinden koparılmayı kabul etmez öz
kardeşler; bugün için vicdani borcumuz, Kürtler, Türkler, bütün
İslami unsurlar tek vücut ve tek yürek olarak bağımsızlığımızı savunmak ve vatan ın parçalanmas ını önlemektir."6°
Ayrı ca Amasya'da da 20 Haziran 1919'da bir miting yap ı lm ıştı r. Asl ı nda bu mitingin yap ı lmas ı daha önceden dü ş ünülmüş, fakat Mustafa Kemal Pa şa'n ı n Amasya'ya gelece ği işitilmiş olduğundan ertelenmi şti. Onun şehre gelmesi üzerine
Amasya M üdafaa-i Hukuku MillTye Cemiyeti'nin öncülü ğünde
bir miting yap ı lm ıştı r.6
Anadolu'daki sivil ve askeri yöneticileri ortak bir amaç
u ğrunda bir araya getirmeye çal ışan Mustafa Kemal Pa şa,
Amasya'dayken Do ğu Trakya'yı da ayn ı idealler do ğrultusunda
birle ştirmek için çaba göstermi ş ve 1. Kolordu Komutan ı Cafer
Tayyar Bey'le irtibata geçmiştir. 18 Haziran 1919'da Cafer Tayyar Bey'e çekti ği telgrafta kendisine ş unları söylemi ştir:

ABE, C. 2, s. 388, 390-391,
394-395.
60 A.
g. e., s. 388.
61
Aydoğan, a. g. e., s. 93-94.
62
ABE, C. 2, s. 394-395.

"MillT bagımsızlıgımızı bogan ve vatan ın parçalanmasını hazırlayan İtilaf Devletlerinin uygulamalar ı ve merkezi hükümetin de esir ve aciz vaziyeti malumunuzdur. Milletin mukadderatı nı bu nitelikte bir hükümete teslim etmek maazallah çöküşe boyun egmek demektir. Bütün Anadolu halk ı mill7 bagımsızlığı kurtarmak için ba ştan aşağı tek vücut bir duruma getirilmi ş
ve istisnas ız bütün kumanda heyetleri ve arkadaşlarımız yüksek bir fedakarlıkla ortak karar alm ışlardır. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi de bu halka etraf ı na alınmıştır. Bu yüce hedef için Müdafaa-i Hukuku Mill7ye ve Reddi ilhak Cemiyetinin
kapsamlı adı kabul edilmiştir... Trakya Cemiyeti ve Edirne Vilayeti Müdafaa-i Hukuku Milltye Cemiyeti ile de el ele vermek ve bütün Anadolu ve Trakya Müdafaa-i Hukuku Millrye ve Reddi ilhak
cemiyetlerini birleştirmek ve bütün Anadolu ve Rumeli vilayetlerinin delegelerinden olu şan kuvvetli bir merkezi heyet kurmak
kararı alındı...62

Mustafa Kemal Pa şa'n ı n Samsun'dan Erzurum'a kadar
süren yolculuğu sı ras ı nda, ülkenin kurtar ı lmas ı ve halkı n kendi kaderini eline almas ı konusunda yürüttüğü faaliyetlerin en
önemlilerinden birisi Amasya'da gerçekle şmiştir. Burada, arkada ş ları ile birlikte ald ı kları Amasya kararlar ı n ı , 21-22 Haziran
1919 gecesi ilgililere duyurmu ştur. Amasya toplant ı sı 19 Haziranda ba ş lam ıştı r. Toplantıya Mustafa Kemal Pa şa d ışı nda, 20.
Kolordu (Ankara) Komutan ı Ali Fuat (Cebesoy) Pa şa, 3. Kolordu (Sivas) Komutan ı Miralay Refet (Bele) Bey, Rauf (Orbay)
Bey ve bütün görü ş meler boyunca telgraf yoluyla da olsa görü ş leri sorulmuş olan 15. Kolordu (Erzurum) Komutan ı Kaz ı m
Karabekir Pa şa ile Konya'dan 2. Ordu Müfetti ş i Cemal (Küçük
ya da Mersinli Cemal) Pa şa da kat ı lm ışlard ı r.63
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Amasya Genelgesi olarak an ı lan kararlar şu şekildedir:

bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
Merkezi hükümetimiz İtilaf devletlerinin tesir ve denetimi alt ında kuşat ı lmış bulundu ğundan üzerine aldığı sorumluluğun icapların ı yapamamaktad ı r. Bu hal milletimizi yok olmuş tanıttırıyor.
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Milletin hal ve vaziyetini göz önünde tutmak ve haklar ını n sesini cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak bir
milIt heyetin varlığı elzemdir. Bunun için haberle şerek her taraftan gelen teklif ve milIt arzu üzerine Anadolu'nun her bak ı mdan
en emin mahalli olan Sivas'ta mill7 bir kongrenin süratle toplanması kararla ştı rılm ıştır. Bunun için tekmil Osmanl ı vilayetlerinin
her sancağından ve parti ihtilaflar ı nazarı dikkate alın maksızı n
muktedir ve milletin itimadına mazhar üç kadar kişinin mümkün
olan süratle yetişmek üzere hemen yola ç ıkarı lması icap etmektedir. Her ihtimale karşı bunun bir milir s ır halinde tutularak dağdağa ya mahal verilmemesi ve lüzum görülen mahallerde seyahatin kendini tan ıtmadan yap ılması.
"1. Vatan ın

Doğu Vilayetlerimiz adına ı o Temmuz'da Erzurum'da toplanması kararlaştırılan kongre için söz konusu vilayetlerin Müdafaai Hukuku MillTye ve Reddi ilhak cemiyetlerinden seçilen üyeler zaten Erzurum'a doğru yola çıkarılm ışlardı. 0 vakte kadar diğer vilayetlerimizin delegeleri de Sivas'a varabileceklerinden Er2.
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zurum Kongresi'nin üyeleri de uygun görecekleri zamanda genel
toplantı ya dahil olmak üzere Sivas'a hareket edeceklerdir.
3. İş bu maddelere göre delegeler, Müdafaai Hukuku Mill7ye
cemiyetleri ve belediye riyasetleri taraf ından vesair şekillerde
seçilecektir.
4. Bu kararların tertibatına, 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, eski Bahriye Naz ırı Hüseyin Rauf Bey, 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, 13. Kolordu Kumandan Vekili Miralay Cevdet Bey, 3. Kolordu Kumandan ı Refet Bey, Canik Mutasarrıfı Hamit Bey, 2. Ordu Müfettişi Cemal Pa şa, 12. Kolordu Kumandanı Miralay Selahattin Bey, 20. Kolordu Kumandan ı Ali Fuat
Paşa, Bursa'da 17. Kolordu Kumandan Vekili Miralay Bekir Sami
Bey, Edirne'de Kolordu Kumandan ı Miralay Cafer Tayyar Bey ve
diger bazı mülki ve askeri önemli zevat taraf ından çal ışılacaktır. Bundan başka eski Sadrazam Mü şir Ahmet Izzet Paşa, Nafıa
Nazırı Ferit Bey, Ayan üyelerinden Ahmet R ıza Bey gibi zevat ın fikir ve mütalaaları alınacaktır.
5. Reddi ilhak ve Müdafaai Hukuku Milltye cemiyetlerinin
verecekleri telgraflar ın telgrafhanelerce kabul edilme yerek çekilmemesi, Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumisi'nden tamim
edilmiştir. Bu husus kati surette reddedilerek haberle şmenin
mutlaka serbestçe temini için gösterilerde bulunarak haberle şme temin edilecek ve temin edilinceye kadar gösterilere devam
olunacaktır.
6.Askeri ve milit teşkilat, hiçbir şekilde ilga edilmeyecektir.
Kumanda hiçbir şekilde terk edilmeyecek ve ba şkasına verilmeyecektir. Vatanın herhangi bir tarafından yeniden yap ılacak düşman işgal harekatı, bütün orduyu alakadar edecek ve ortaya çıkan vaziyete göre memleket müdafaas ına birlikte girişilecektir.
Bu sebeple kumandanlar derhal birbirlerini haberdar edeceklerdir. Silahlar ve mühimmat katiyen elden ç ıkarılmayacaktır."6
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Metin 6 maddeden olu ştuğu halde, o günkü ko şullar dikkate al ı narak, son üç maddesine yer verilmemi ş, daha sonradan duyurulmuştur.65 Sina Akşin'e göre bu kararlar ı n 6. maddesi Osmanl ı Hükümeti'ne ve Mondros Mütarekesi'ne bir baş-

ka deyişle itilaf devletlerine karşı bir isyan maddesidir. 66 Kimi
ara ştırmacı lar tarafı ndan bir "fhtilal Beyannamesi" 67 olarak da
kabul edilen ve Türk milletini ba ğımsı zl ı k ve milli egemenlik sava şı na ça ğı ran bu genelge, Milli Mücadele dü ş üncesini ortaya
koymu ştur. Mustafa Kemal Pa ş a, Amasya Genelgesi ile "Milletin istiklalini yine milletin azim ve karar ı kurtaracaktır."68 derken, milli egemenliği kurtulu ş için önemli bir faktör olarak görmü ş ve ele alm ıştı r.
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Amasya Genelgesi yaln ı zca vatan ı kurtarmay ı hedef almam ıştı r. Bu belgede, milli egemenli ğin önemini de vurgulanarak, milli egemenliğe dayal ı bağı ms ı z yeni bir Türk devletinin
kurulu ş evresi konusunda da önemli bir tak ım açı klamalarda
bulunulmuştur. Bundan sonra gerçekle ş miş olan kongreler ve
TBMM'nin aç ı lm ış olmasina bakı larak, Amasya Genelgesi'nin
ilan ıyla, bu konuda da çok önemli bir ad ı m atı ld ığı söylenebilir.
Amasya Genelgesi Mustafa Kemal Pa şa'n ı n Milli Mücadele'nin önderi konumuna yükselmesi aç ı sı ndan da önemli
bir belgedir. Bu belgenin yay ı mlanmas ı yla birlikte, Mustafa Kemal Pa ş a'n ı n, milletinin önderi olmaya aday oldu ğunu açı k ve
somut bir ş ekilde açı klam ış oldu ğ u dü ş ünülebilir. Sonraki geli şmeler göz önüne al ı ndığı nda, gerçekten de Mustafa Kemal
Pa şa mücadeleyi ki ş isellikten ç ı karı p millete mal ederken, millet ad ı na yetki kullanabilecek yasal bir temele de kavu ş mu ştur.
Genelge'de Sivas'ta milli bir kongre toplanmas ına karar
verilmi ş ve bunun "MilIt bir sir"69 olarak saklanmas ı istenmi ştir.
Fakat bunun gizli kalmas ı mümkün de ğildi. Çünkü memleketin
her yerinde bu Kongre'ye kat ı lacak üyelerin seçilmesine ba şlan ı lm ıştı r. Bu geli ş meler itilaf devletlerini endi şeye dü ş ürmü ş,
Mustafa Kemal Pa ş a'n ı n bir an önce Istanbul'a getirilmesi konusunda ı srar etmeye ba ş lam ışlard ı r. Bunun üzerine 22 Haziranda Mustafa Kemal Pa ş a'n ı n görevden azli için karar ç ı kartan hükümet, bu durumu 23 Haziranda bütün vilayetlere duyurmu ştur.70
Amasya'da, Amasya kararlar ı çerçevesinde görü ş lerine
ba şvurulacak kimselere gönderilecek bir mektup da haz ı rlanm ıştı r. Mustafa Kemal Pa ş a'n ı n imzas ı n ı ta şıyan 21 Haziran 1921
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tarihli mektup, Abdurrahman Şeref Bey, Re ş it Âkif Pa şa, AhTEBLİĞİ met Izzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip Han ı m, Kara Vasıf Bey,
Ferit Bey (Bayı nd ı rl ı k Bakan ı ), Sulh ve Selamet Fı rkas ı Ba şkan ı
Ferit Pa ş a, Cami Bey, Ahmet R ı za Bey'e gönderilmi ştir. "Vatan ı n parçalanma tehlikesini aç ıkça gösteren dönemin kanl ı uygulamalarının ulusal vicdanı bir kurtuluş emeli çerçevesinde" toplanmaya yöneltti ğini belirtmekle ba ş layan bu mektupta ş u görüş lere yer verilmi ştir:
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"İçinde bulunulan ac ı durumu daha da öldürücü biçime sokan etmen, başkent Istanbul'daki karşıt akımlar ve Anadolu'daki
saf ve kutsal ulusal emelleri zararl ı bir biçimde desteksiz b ı rakan
siyasal ve ulusal olmayan propagandalard ı r.
Yaln ızca mitingler ve gösterilerle büyük amaçlar hiçbir zaman gerçekleştirilemez. Bu gibi girişimler doğrudan doğruya
ulusun bağrından doğan ortak güce dayan ırsa kurtarıcı olurlar.
Kuvay-ı Milltye'yi yanlış yollara sürü kleyerek da ğıtman ın cezasını bugün vatan ım ız aleyhindeki girişimlerle pek çok görmekteyiz. Bu nedenle Istanbul'un karşı akımları artık Anadolu'ya ve
ulusal ama çlara egemen de ğil, bağlı olmak zorundad ır.
İçinde bulunulan ko şullar ulusal bir genel kongrenin toplanmasın ı gerekli kı lmaktadır."
Ayrı ca Mustafa Kemal Pa şa, amaca ula şı ncaya kadar
Anadolu'dan ve "Sineyi milletten" ayrı lmamaya karar verdiğini de aç ı klam ış, ba şvurulan "Yurtsever, söz sahibi, düşünür" kiş ileri özveride bulunmaya ça ğı rmıştı r.71
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Bu arada Mustafa Kemal Pa şa, Kaz ı m Karabekir Pa şa ve
Vilyt-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i MillTye Cemiyeti'nin düzenlediği kongreye katı lmak üzere 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gitmi ştir. Burada halkı n co ş kun sevgi gösterileriyle
karşı lanm ıştı r.72 Erzurum'a geldikten sonra Istanbul Hükümeti, öteden beri emirlerine uymayan, yetkisini a şan ve Istanbul'a
dönmeyi reddeden Mustafa Kemal Pa şa'yı görevinden azletmiştir. Bunun üzerine 8-9 Temmuz gecesi çok sevdi ği askerlik mesle ğinden ayrı lmak zorunda kalm ıştı r. 9 Temmuzda Erzurum vilyetine verdiği dilekçede de askerlikten ayr ı ld ığı n ı milli

amaca ula şı ncaya kadar hiçbir özveriden kaçı nmayarak milleHAKAN ULUN'UN
tin bağrında bir mücahit olarak çal ışaca ğı n ı bildirmiştir.73TEBiJĞİ

Karşı laşı lan Güçlükler ve S ıkıntı lar
Mustafa Kemal Pa ş a'n ı n tüm bu çal ışmaları sı ras ı nda yaşanan problemlerin en ba şı nda geleni ve belki de en s ı kı nt ı l ı sı ,
1919 Anadolu'sunda halkı n, kendisini bir tükenmişlik ve umutsuzluk duygusuna kapt ı rm ış olmas ı yd ı . Millet yı llard ı r süren
sava ş lardan, e ş kıyal ı ktan iyice yoksul dü ş mü ş ve direnme gücünü yitirmi ş tir. MilI? Mücadele'yi, millet egemenli ğine dayal ı bir biçimde yürütmek konusunda kararl ı olan ve milleti küçümsemenin felakete yol açaca ğı na inan ı p, yap ı lan iş lerin millete karşı n değil, milletle birlikte yap ı lmas ı gerektiğini dü ş ünen
Mustafa Kemal Pa şa'n ı n, böylesine bir ruh haline sahip Anadolu halkı n ı n mücadeleye kazand ı rı lmas ı konusunda, hiçbir zaman umutsuzlu ğa dü şmemekle birlikte, oldukça s ı kı ntı çektiği dü şünülebilir. Çünkü Ş evket Süreyya Aydemir'in de dedi ği
gibi, "...asker ba şka, halk gene başkadı r. Askere emredilir. Halkı ise inandırarak kazanmak laz ımdır." Mustafa Kemal Pa şa'n ı n
Samsun'dan Havza'ya giderlerken yol kenar ı ndaki tarlası nda
çift süren bir köylüyle yapt ığı konu şma, bu bakı mdan önemlidir. Konu ş ma ş u ş ekildedir:
"- Hem şeri! Düşman Samsun'a asker çıkaracak. Belki bunları n hepsini ele geçirecek. Sen ise rahat, topragı sürü yorsun.
- Paşa, Paşa! Sen ne diyorsun? Biz üç karda ştık. İki de ogul
vardı . Yemen'de, Kafkas'ta, Çanakkale'de hepsi elden gitti. Bir
ben kaldım. Ben de yarı m adam ım. Evde 8 öküz ile yetim, üç dul
kalm ış kadın var. Hepsi benim sapan ım ın ucuna bakarlar. Şimdi
benim vatan ım da, yurdum da, aha ş u tarlan ın ucu. Düşman ora
1174
gelinceye dek benden hayır
Halkı n içinde bulundu ğu bu ruh hali baz ı yöneticilerde de
görülmü ştür. Örne ğin, Samsun Mutasarrıfı Ethem Bey i şgalci
güçler karşı sı nda teslimiyetçi bir tav ı r izlemi ştir. Ethem Bey, ngilizlerden çekindiği için, hasta olduğunu ileri sürüp Samsun'a
gelen Mustafa Kemal Pa ş a'yı karşı lamaya gitmemi ş, yerine ve-
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kil göndermiş tir. Nitekim bir süre sonra bu tür davran ışları nTEBLİĞi dan ötürü görevinden al ı nm ış ve bu görev vekleten Refet
Bey'e verilmi ştir. 0 günlerde bazı yöneticilerin tutum ve tav ı rları ile ilgili olarak Numan Özer Bey hat ı raları nda şunları söylemiştir:
"Jandarma dairesine gittim. Jandarma kumandan ı Memduh, savuşmuş, yazıcı İskender Hak? Bey kalmış.
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- Ne yapıyorsun arkadaş dedim?
- İş gali, Hacıköy takı m kumandan ı Celal Efendi'ye telefon
ediyorum.
- Kumandan nerede diye sual ettim.
Beni daireye bıraktı bir tarafa s ıvışmaya gitti dedi.1175
Mustafa Kemal Pa şa'n ı n bu süre içinde s ı kıntı çektiği konulardan birisi de paras ı zl ı k ve malzeme yokluğ u olmu ştur.76
Örneğ in, Samsun'dan Havza'ya giderken askeh depoda bulunan üstü açı k bir Benz arabayla yola ç ıkı lm ış, ancak araba sı k
sık arı zalanı p yolcular yola yaya olarak devam etmek zorunda
kalm ışlard ır. Bu sı rada ilginç bir geli şme de olmuş ve Mustafa
Kemal Pa şa'n ı n "Dağ Başın ı Duman Alm ış" marşı n ı yan ı ndakilere de ö ğretmesiyle, bu mar şı söyleyerek yolları na devam etmişlerdir.77
Bunların d ışı nda Mustafa Kemal Pa şa'yı uğraştı ran di ğer
konular ise, İ ngilizlerin ve bir süre sonra ili şkilerinin kopma noktası na geldiği İ stanbul Hükümeti'nin, kendisini Anadolu'daki
faaliyetlerinden engellemek için yapt ı kları girişimler olmu ştur.
-
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Mustafa Kemal Pa şa'n ı n Samsun'a ç ı ktı ktan sonra milleti örgütlemek amac ıyla yaptığı faaliyetler kı sa sürede İ ngilizleri tedirgin etmi ş ve Harbiye Nezareti'ne baskı yaparak
İ stanbul'a geri çağrı lması n ı istemeye ba şlam ışlard ı r. Gerçekte
Şubat 1919'dan beri İ ngilizlerin sak ı ncal ı olarak gördü ğü kişilerden biri olan Mustafa Kemal Pa şa'ya yönelik bu ku şkusu, onun
Samsun'a ç ı ktığı zamanlarda da devam etmi ş, Samsun'daki İ ngiliz yüzbaşısı Hurst, Mustafa Kemal Pa şa'yı çok yakın ve sı kı
bir şekilde takibe alm ıştı r. 21 Mayıs günlü raporunda, "Mustafa
Kemal Paşa 19 Mayıs günü Samsun'a çıktı... Şimdi teftiş için kur-

may heyeti ile birlikte içerlere gidiyor." demi ştir. 6 Haziran günü
ise Mustafa Kemal Pa ş a'n ı n Anadolu'da "bir hareket başlattığı-
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n ı" rapor etmi ştir. Ayn ı gün Istanbul'daki Ingiliz Orduları Komutan ı General G. F. Milne, Mustafa Kemal Pa şa'n ı n Istanbul'a
geri çağrı lmas ı n ı Osmanl ı Harbiye Nezareti'nden istemi ştir. 8
Haziranda da Ingiliz Yüksek Komiseri Calthorpe, Osmanl ı Hariciye Naz ı rı na bir nota vermi ştir: "Anadolu'da bazı kimselerin
karışıklık çı karmaya kalkıştıkların ı, bunları n vahim sonuçlar doguracağını" söylemiş ve Mustafa Kemal Pa şa'n ı n geri ça ğrı lması isteğini tekrarlam ıştı r. Bu arada Ingilizler onu, yerli Rum ve
Ermeni ajanları aracı l ığıyla da gittiği her yerde s ı kı bir takibe alm ışlard ı r.8
Sadrazam Vekili Sabri Efendi, 79 8 Haziran 1919 1 da, Ingiliz
AskerT Ata şesi Tuğgeneral Deedes ile görü şmüş ve kendisine
kamu güvenliğini bozmak isteyenlerle ba ş edebilmek için itilaf devletlerinin yard ı m ı n ı n gerekti ğini söylemi ştir. Deedes, raporunda Sabri Efendi'nin Ingilizlere Mustafa Kemal Pa şa'n ı n
geri ça ğrı lmas ı isteklerinden dolay ı te şekkür ettiğini, Osmanl ı
Kabinesi'nin de Mustafa Kemal Pa ş a'yı geri çekmeye karar verdiğini açıklam ıştır.8°
Gerçekten de, 8 Haziran ı 919'da, Harbiye Nezareti, Mustafa Kemal Pa şa'yı geri çağı rm ış, o ise kömür ve benzin yokluğundan dönü şünün gecikebilece ğini söyleyerek, niçin
Istanbul'a ça ğrı ld ığı n ı sormu ştur. 15 Haziranda kendisine verilen cevapta, "Istanbul'a davetiniz hükümet-i seniyyenin kararı neticesidir." denilmi ştir. Bu cevaptan tatmin olmay ı nca da
Istanbul'a gelmesinin Ingilizlerin iste ği olduğ u söylenmi ştir.81
Mustafa Kemal Pa ş a ba şkente dönecek olursa Ingilizlerce tutuklanaca ğı ndan ku ş kulanm ış , karargh ı n ı içerilere ta şı yabilmek ve üzerinde bulunan unvanlardan biraz daha yararlanabilmek için olabildi ğince zaman kazanmaya çal ışm ıştı r.82
Bu arada Hükümet'in, Redd-i Ilhak ve Müdafaa-i Hukuk örgütlerine ait telgraflar ı n çekilmesini yasaklamaSI 13 ve Erzurum
ile Van valilerini değiştirmek istemesi, Mustafa Kemal Pa şa'yla
Hükümet'in ili şkilerinin iyice gerilmesine yol açm ıştı r. Sonunda
Hükümet Mustafa Kemal Pa ş a'n ı n görevden al ı nması nı , Ordu
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Müfetti ş liği vekletinin Kaz ım Karabekir'e verilmesini kararla ştı rm ış, ancak Karabekir bunu kabul etmemi ştir. Bu defa da yerine eski Bahriye Naz ı r. Hurş it Pa şa'n ın atanmas ı öngörülmü ş,
ancak bu dü şünceyi de gerçekle ştirememi ş lerdir. 84 Ingilizlerin
bu konudaki baskı ları nı artı rmaları sonucunda Hükümet, Mustafa Kemal Pa ş a'yı geri getirmek için ba ş ka yollara da ba şvurmu ş, hatta Vandettin ad ı na Ba ş ktip A. Fuat Türkgeldi de Mustafa Kemal Pa şa'ya bir telgraf çekerek, isterse iki ay süreyle
hava değişimi alarak Anadolu'da bir yerde dinlenmesini istemiştir. Ancak bu giri şimlerin hiç biri bir sonuç vermemi ş, Mustafa Kemal Pa şa, padişahın son önerisine cevap vermeden
ordu müfetti ş liği görevinden al ı nm ıştı r.8
Tüm bu olaylar ya şan ı rken, Içişleri Bakan ı 'n ı n, Mustafa Kemal Pa şa aleyhinde bir genelge yay ı mlamış olmas ı , yürütülen
mücadeleyi daha da zorla ştı rm ış, ülke içinde kar ışı kl ı k ç ı kmas ına neden olabilecek bir ortam yaratm ıştır. Bakan, Redd-i ilhak
dernekleri gibi kurulu ş ları , "Halkı haksız yere kırdırtan ve haraca kesen" yasad ışı örgütlenmeler olarak gösterip, Mustafa Kemal Pa ş a'yı da bunları desteklemekle suçlam ıştı r. Bu arada görevinden al ı nd ığı ndan haberi olmayan Mustafa Kemal Pa şa da
Amasya'dan, Erzurum'a gitmek üzere ayr ı lmaya karar vermi ştir. Ancak İçişleri Bakan ı 'n ı n bu genelgesi üzerine Hürriyet ve
İ tilaf Fı rkas ı Ba ş kan ı Halit Bey ve Elaz ığ (Harput) Valisi Albay Ali
Galip'in giri ş imleriyle Sivas'a gelece ği bilinen Mustafa Kemal
Pa ş a'ya karşı bir hareket ba ş latı lm ıştır. Sokaklara onun hain olduğunu ve yakalan ı p Istanbul'a gönderilmesi gerektiğini öne
süren yaftalar as ı lm ıştı r. Vali Re şit Pa şa'yı ziyaret eden Ali Galip, Mustafa Kemal Pa şa'y ı tutuklamas ı için ona bask ı yapmaya da çal ışm ıştı r. Vali, bu konuda Içi ş leri Bakanl ığı 'ndan aç ı klama istemek durumunda kalm ış , Istanbul'dan Adalet Bakan ı
Vas ıf Bey kendisine, Mustafa Kemal Pa şa'n ı n "Görevden alınmış bir general gibi" karşı lamas ı n ı bildirmiştir. Sivas'taki olayları haber alan Mustafa Kemal Pa şa, gerekli güvenlik önlemlerini de ald ı ktan sonra 27 Haziranda Sivas'a ula şm ış ve herhangi
bir olayla karşı la ş mam ıştı r. Bu arada Ali Galip'le de görü şmü ş,
onun atand ığı Elaz ığ'a gitmesine engel olmam ıştı r.86

Sonuç

Mustafa Kemal Pa şa'nı n Samsun'dan Erzurum'a kadaryürüttüğ ü faaliyetlerin tümü, belli bir amaca yönelik olarak yap ı lmış, planl ı, sistematik ve aşama a şama gelişen bir olaylar zinciridir. 0, her türlü engellemeye kar şı n büyük bir so ğukkanl ı l ı kla, diplomatik bir tavı rla ve kararl ı bir şekilde belirlediği hedeflere doğ ru ilerlemiştir.

HAKAN UZUN'UN
TEBLIGI

Samsun'a çı kmas ıyla birlikte ülkenin ba ğı msızl ığa ve cumhuriyete doğ ru giden sürecini ba şlatmış olan Mustafa Kemal
Paşa'nın amac ı , milli egemenli ğe dayal ı bağı msız yeni bir Türk
devleti kurmakt ı . Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş u ve yap ı land ırı lması işi, işgale uğram ış olan ülkenin kurtar ı lması sı rası nda, onunla paralel olarak ve a şama aşama gerçekleştirilmiştir. Bir ba şka deyiş le Milli Mücadele, bir halk hareketi
olarak örgütlenmeye çal ışı lm ış ve bu durum milli egemenli ğe
dayal ı yepyeni bir devlete do ğru gidi ş in ba ş langı cı olarak değerlendirilmi ştir.
Milli Mücadele s ı ras ı nda ve sonras ı nda tamamen milli bir
siyaset izleyen Mustafa Kemal Pa şa'n ı n belirlediği hedeflere ula şmak için dayand ığı temel güç, millet ve ordu olmu ştur.
Amacı , mevcut orduyu milli bir orduya dönü ştürmek ve halk ı n
yapı lan işgallere karşı milli bilincini uyand ı rı p ikisini de etkin bir
güç olarak kullanmakt ı . Bu nedenle de henüz böylesi bir hedefe ulaşmak için haz ır olmayan millet ve orduyu buna haz ı rlamak için u ğraşm ıştı r. Çünkü o s ı rada millet ve ordu, özellikle de
ayd ı nlar, itilaf devletlerine karşı gelmeden ve padi şah-halifeye
bağl ı kalmak ko şuluyla kurtulu ş yolları düş ünüyorlard ı . Bu nedenle de Samsun'a ç ı ktığı ilk andan itibaren gönderdi ği hemen
her telgrafta milli birlik ve beraberlikten, milli egemenlik kavram ı ndan ve milliyetçilik dü şüncesinden söz etmiş; Erzurum'a
kadar süren yolculuğu sı rası nda uğrad ığı her yerde, Müdafaa-i
Hukuk cemiyetlerinin öncülü ğünde, Anadolu'daki örgütlenme
çabaları na h ı z vermi ştir. Ayrı ca manevi gücü yüksek tutmaya,
Milli Mücadele lehinde iç ve d ış kamuoyu olu şturmaya, hareketi halka mal etmeye ve ordu-millet bütünle şmesini sağlamaya da çal ışm ıştı r. Yunanl ı ları n İ zmir ve diğer Anadolu şehirlerini işgal etmeleri karşı sında milletin gösterdi ği tepkiyi iyi değerLU

lendirmi ş, bu olay ı milletin bütünle şip tek bir hedefe do ğru yüTEBLİĞİ rümesinde kullanm ış , millete sürekli olarak örgütlenmenin zorunluluğu konusunda uyar ılarda bulunmu ş ve millT iradeyi milletin geleceğine hakim k ı lmaya çal ışm ıştı r.

HAKAN UZUN'UN
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Prof. Dr. Dursun AKBULUT: Te şekkür ederim Say ı n Uzun.
Oturumu kapatmadan önce bir, iki hususu i şaret etmek istiyorum. Türkiye Barolar Birli ği'nin düzenlemi ş bulundu ğu bu
sempozyumdan dolay ı öncelikle şükranlarım ı ifade etmeliyim.
Burada, eğ er isim verecek olursam belki çok say ı da isimden
söz etmem gerekecektir. Bunlar ı söylemeden genel merkezin,
ba ş kan ve üyelerinin bu konudaki katk ı ları na ş ükranlarım ı zı
ifade ediyoruz. Samsun Barosu'nun bu konuda nas ı l çal ıştığı n ı
da gayet iyi biliyorum. Baro Ba şkanl ığı ve Yönetim Kurulu üyelerini son sal ı günü gördü ğümde oradaki çal ışma tempoları , o
a ş kı beni çok fazla etkilemi ştir. Bizler tarihçiler olarak Samsun
Barosu'nu tan ı d ı k. Ben ilk defa tan ı yorum, benim gibi ilk defa
tan ıyan arkada ş larım ı z vard ı r. Bunlar, tan ışma imkan ı bulmu şlard ır. Program ı ald ığı m zaman buradan Türkiye Barolar Birli ği
Ba şkan ı rahmetli Özdemir Özok'un Samsun'a gelece ğini ve bir
konu ş ma yapacağı n ı öğrendim. Hasta oldu ğunu haber alm ıştı k. Nasip olmadı . Ölümünü üzüntüyle duydu ğumda akl ı ma gelenler, zaman ı Tanrı ya şar kişioğlu ölmek için yarat ı lm ış .
Buraya kadar arkada şları m tespitler yapt ı lar, belgeler
doğrultusunda tespitlerini yapt ı lar. Duyguların ı asla karışt ı rmad ı lar. Ama duygusal bir taraftan söz etmek istiyorum; o da
bu sempozyuma bildiriyle kat ı lm ış bulunan meslekta şları m ı n
ortak kararı , bu sempozyumun bilimsel sonuçlar ın ı onun aziz
hatı ras ı na ithaf etmek istiyoruz. Bu duygularla ben sempozyumun Baromuza, tarih camiam ı za ve bütün milletimize hayı rl ı olmas ı n ı diliyorum ve bugünlere geli ş imizi sağlayan ba şta
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun kahraman silah arkada şları n ı saygıyla, minnetle an ıyorum. Saygı lar sunarı m.

Sunucu: Çok teşekkür ediyoruz kat ı l ı mcılarım ı za. Üçüncü
oturumumuz da burada sona erdi. Türkiye Barolar Birli ği'yle
Samsun Barosu tüm katılımcı ları m ı za plaket verecektir. Plaket
töreni için Say ı n Barolar Birliği Ba şkan Vekilimiz Av. Berra Besler ve Samsun Baro Ba şkan ı m ı z Av. Necat An ı l' ı sahneye davet
ediyoruz.

Av. Berra BESLER (Barolar Birliği Ba şkan Vekili): Çok değerli ba ş kanları m, değerli hocaları m, çok de ğerli meslekta ş ları m ve genç öğrenciler; sabahki konu şmamda da ifade etti ğim
gibi, bu topraklarda ya ş ayan herkesin minnet borcu oldu ğu
yüce Atatürk'ümüzü bugün buram buram tarih kokan, kültür
kokan sevgi ve co ş kusunu her zaman yüre ğimizde hissettiğimiz kahraman ş ehrimiz Samsun'da and ı k. Bu güzel toplantı n ı n
çok de ğerli hocam ız, oturum ba ş kan ı mı z tarafı ndan kı sa bir
süre önce kaybetti ğimiz değerli Ba ş kan ı mı z Özdemir Özok'un
an ı sı na ithaf edilmesinden de fevkalade gurur ve heyecan duyduk. Çok te şekkür ediyoruz de ğerli bilim adamları na.
Ş imdi karı nca kararı nca bugünün an ı s ı olmak üzere sembolik olmak üzere bir an ı plaketi sunaca ğız. Katı lanlara Türkiye
Barolar Birliği ad ı na çok te ş ekkür ediyorum. Yaln ı z ş unu ifade
etmek laz ı m ki, bu program, hepimizin a ğabeyi ve Say ı n Ba ş kan ı m ı z Özok'un da a ğabey diye hitap ettiğ i Av. Teoman Ergül'ün
eseridir. Kendisini minnet ve ş ükranla an ı yorum. Çok te şekkür
ediyorum. Bundan sonraki programlar ı n da onun dikkatli, titiz
çal ışmaları yla ba şarıyla gerçekle ş eceğine inan ıyorum ve saygı
sunuyorum Say ı n Ergül üstad ı ma.

Av. Necat ANIL (Samsun Barosu Ba ş kan ı ): Çok değerli Barolar Birliği Ba şkan Vekilim, Türkiye Barolar Birliğ i Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyesi arkada şlarıma, meslektaşları ma, uzak demeden, yakı n demeden, davetimize gelen Baro Ba şkanları na, oturum an ı nda bize kat ı lan Polis Okulu öğ rencilerine, tüm izleyicilere, Samsun Barosu mensupları na, —özellikle söylüyorum— çok mutluyum böyle anlaml ı, güzel bir konuda oturum ba şkan ı olduğum için. Bu kadar de-

ğerli, bilgili, akademisyenler var. İ nan ınki onlar varken, Türkiye
her zaman ilerler, ben gurur duyuyorum. Sa ğ olun, var olun diyorum efendim.
Bize bu mutlulu ğu, bize bu anlaml ı günü ya şatan, sempozyumun özellikle Samsun'da bu konuda yap ı lmas ı na önderlik eden Türkiye Barolar Birli ği Baş kan ı Sayı n Av. Özdemir
Özok'un ruhu ş d olsun diyorum. Hepimiz ona ş ükranları m ızı sunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Hepiniz sa ğ olun efendim.
Sunucu: Öncelikle plaket verilecek değerli katı l ı mcı larım ızı sahneye alaca ğım.
Doç. Dr. Bünyamin Kocao ğlu
Doç. Dr. Kemal Arı
Doç. Dr. Enis Şahin
Doç. Dr. Kaya Tuncer Ça ğlayan
Prof. Dr. Mehmet Evsile
Prof. Dr. Enver Konukçu
Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut
Prof. Dr. Tülay Alim Baran
Prof. Dr. Mesut Çapa
Yrd. Doç. Dr. Hakan Uzun
Necati Kazancı
Av. Turan Tanyer
Av. Teoman Ergül
Av. Neşe Deniz
Av. Alpay Sungur Tekin ve değerli Baro Ba şkanları mız ı da
plaket töreninde aram ızda görmek istiyoruz, onlar da sahneye gelirlerse...
Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kurulu Ba şkan ı Sayı n Erdoğan Sarıoğlu da sahneye, aram ıza gelirse çok mutlu olaca ğı z.

Değerli Baro Ba şkanları mı zı da sahneye rica etmi ştik,
ama... Ahmet Bey, lütfen siz de... Oysa, ilk sizi saymam gerekiyor.
Av. Teoman ERGÜL: Bu değerli plaketi ben sadece kendi
şahsı ma alm ıyorum, sebebi de ş u: Bu program ı yaparken üniversiteden, burada Dursun Ali hocam ı, Çanakkale'de Mete
Tuncoku hocam ı, Ankara'da Timuçin hocamı özellikle belirteyim, onları n da nam ı na al ıyorum. Kald ı ki, Barolar Birli ği idari
kademesinde ve sekreteryas ı nda çal ışan arkada şları m ız da bu
programı n düzgün yürütülmesi için hakikaten çok fedakrane
ve dikkatli bir çal ışma yürütmü şlerdir. Ben program ı n düzenlenmesinden dolay ı bu plaketi onları n da nam ı hesabı na al ıyorum, kendilerine de söyleyece ğim. Hepinizi sayg ıyla selamlarım.
Sunucu: Sayı n Ergül, sizi bir, iki dakika daha tutaca ğı z, çünkü şu anda sergi salonunda bulunuyorlarm ış kendileri; Sayın
Necati Kazancı ve Av. Turan Tanyer'in plaketlerini de size vereceğiz.
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