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Türk milletinin tabiat ve
âdetlerine en uygun olan idare,
Cumhuriyet idaresidir.
(1924)
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(Atatürk’ün S.D. III, s. 74)

1

Cumhuriyet, ahlâkî fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.
Sultanlık, korku ve tehdide dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi,
faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya,
tehdide dayandığı için korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yetiştirir.
Aradaki fark bunlardan ibarettir. (1925)
2

(Atatürk’ün S.D.II, s.231)
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SUNUŞ

Değerli okurlar,
Milli Mücadele Tarihimize bakıldığında öne çıkan
olaylar açısından temmuz, ağustos, eylül aylarına
göz atalım:
23 Temmuz-7 Ağustos 1919’da Erzurum Kongresi, 4-11 Eylül 1919’da Sivas Kongresi toplanmıştır.
23 Ağustos 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi başlamış, 13 Eylül 1921’de zafer elde edilmiştir.
26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz başlamış,30
Ağustos 1922’ de Başkomutanlık Meydan Savaşı
kazanılmıştır.
9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşu gerçekleşmiştir.
24 Temmuz 1923’te zaferimizin belgesi, Cumhuriyetimizin tapusu Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır.
Büyük mücadele, nice fedakârlık ve kahramanlıklarla kazanılan büyük zaferle taçlanmış ve her yıl 30
Ağustos’ta coşkuyla kutlanan eşsiz bir bayrama dönüşmüştür. Bu müthiş zaferi hiç unutmayacağımızın
garantisi de budur.
Halkımız Ata’sına olan sevgisini Anıtkabir’i ziyaret
ederek göstermektedir. Bu yıl da Anıtkabir 30 Ağustos’ta sevgi hürmet ve minnetle dolup taşmıştır.
Anıtkabir Derneği Yönetimi olarak biz de Milli
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Kurtuluş Savaşımızı eşsiz bir zaferle taçlandıran,
her anı kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos
Zaferi’mizin 99. yıldönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK’ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş
Savaşı’nın tüm kahramanlarını, canlarını feda eden,
kanlarıyla bu toprakları sulayan aziz şehitlerimizi,
ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve
minnetle anıyoruz.
Eğitim ve Öğretim Döneminin başlamasıyla okullarımız Ata’larını ziyaret etmeye başlamıştır. Her
yaştan öğrencilerimiz büyük bir saygı ve minnet
bilinci içinde ziyaretlerini gerçekleştirmektedir. Atatürk’e gösterdikleri sevgi ve coşku ile O’nun İlkelerine bağlılıkları bizlere gurur vermektedir.
Dergimizin bu sayısında 30 Ağustos’la ilgili ve
farklı konularda yazılara ve makalelere yer verilmiştir. İlginize sunar, dergimizin geliştirilmesi ve herkes
tarafından daha çok okunur hale getirilmesi için her
zaman katkılarınızı bekleriz.
Gelecek sayımızda görüşmek üzere saygılar sunar, esenlikler dilerim.
Şadi ÖNER
(E) Tuğgeneral
Anıtkabir Derneği Başkanı

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
01.07.2021 KKTC PARLAMENTOLARARASI DOSTLUK GRUBU
BAŞKANI ve BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

14.07.2021 ANKARA BAROSU BAŞKANI ve
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
14.07.2021 KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ve
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

27.07.2021 ANGOLA CUMHURBAŞKANI ve
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
04.08.2021 T.C. CUMHURBAŞKANI R.TAYYİP ERDOĞAN VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

05.08.2021 TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ
GENELBAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
3.

12.08.2021 SUDAN DEVLET BAŞKANI ve
BERABERİNDEKİLERDEN
OLUŞAN HEYET

18.08.2021 ETİYOPYA BAŞBAKANI ve
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
30.08.2021 T.C. CUMHURBAŞKANI R.TAYYİP ERDOĞAN VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

01.09.2021 YARGITAY BAŞKANI MEHMET AKARCA ve
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
09.09.2021 TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ
AVCILAR ŞUBESİNDEN OLUŞAN HEYET

13.09.2021 AZERBAYCAN GENELKURMAY BAŞKANI ve
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
19.09.2021 ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

21.09.2021 AMPUTE FUTBOL AS BAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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30 AĞUSTOS ZAFERİ
(26 AĞUSTOS9 EYLÜL 1922)
Prof. Dr. Oğuz AYTEPE*
Kurtuluş Savaşı Türk ulusunun bağımsızlık,
ulusal egemenlik ve vatan bütünlüğünü koruma
uğrunda sürdürdüğü bir ulusal mücadeledir. Türk
ulusunun dış ve iç düşmanlara karşı yürüttüğü bu
savaş çok cepheli bir harekâttır. Bu cepheler arasında Batı Cephesi, İtilaf Devletleri tarafından desteklenen Yunan kuvvetlerinin savaşa katılan en
büyük askeri güç olması nedeniyle kesin sonuç yeri
olmuştur.1
Coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi; Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebesi
ve onun son safhası olan 30 Ağustos Muharebesi
sonunda kazanılmış Türk tarihinin önemli dönüm
noktalarından birini teşkil eder. Bu muharebe ve
zafer; Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde, Yunan
ordusunun işgal ettiği Batı Anadolu ve Trakya’dan
atıldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden
yolda kazanılan en önemli muharebelerden biridir.
İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkomutan Zaferi
adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, 1926’dan itibaren
Zafer Bayramı olarak kutlanmıştır.
Sakarya Meydan Muharebesinden ağır bir yenilgi alarak çekilmek zorunda kalan Yunan ordusu askeri ve siyasi önlemler alarak, ellerinde kalan
mevzileri hızla takviye etmeye ve uzun bir savunma
savaşına hazırlanmaya başladılar. Yunan ordusunun
özellikle moral gücü, Sakarya muharebesinden sonra sarsılmış ve son zamanlarda Yunanistan’da baş
gösteren partizan siyaset, ordu üzerinde de etkisini
göstermeye başlamış, askerler arasında da barış ve
terhis sözleri bir hayli itibar bulmuştu.2 Sakarya yenilgisi Yunanlılar için sonun başlangıcı oldu.
Bu savaşın bir siyasi bir de askeri yönü vardı.
İngiliz genelkurmayının saptamalarına göre, artık inisiyatif Türklere geçmiştir. Gerçek durum bu
olmasına rağmen İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu
gerçekleri kabul etmiyor ve Misakı Milli’ den taviz
verilmesini istiyordu.
* Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü E. Öğretim Görevlisi
1 Cemal Enginsoy, “Türk İstiklal Harbinde (1919-1922) Batı
Cephesi Harekâtı Üzerine Görüşler” , Askeri Tarih Bülteni,
(Şubat 1981), Yıl. 6, Sayı.11, s.1.
2 General Trikupis, Hatıralarım, Çev. Ahmet Angın, Ar Matbaası, İstanbul,1967,s. 83.
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Sakarya’dan sonra Londra’yla Ankara arasında
sonuç getiren bir ilişki kurulamadı. İngiliz Genelkurmayı’nın tahminleri doğru çıkmadı. Mustafa
Kemal Paşa 1921 sonunda Yunanlılara karşı bir kış
taarruzuna geçmedi, Yunan ordularını Anadolu’dan
atmaya kalkışmadı. Türk ordusu Musul’a karşı da
herhangi bir harekâta girişmedi. Oysa Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması Bağdat Demiryolu’
ndan Türk askerlerinin sevk edilmesi kolaylığını da
sağlamıştı öyle olduğu halde Mustafa Kemal Paşa
Musul’a karşı harekete geçmemişti. Bu durgunluk,
Türk ordusunun “güçsüz” olduğunu ileri süren İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın görüşünü doğruluyordu.
Zaman Lord Curzon’u haklı çıkarıyordu. Yunan ordusunun Sakarya’dan sonra yeniden taarruza geçemeyeceğini Lord Curzon kabul ediyordu. Ama,
Mustafa Kemal Paşa’nın da Yunanlılara karşı bir
taarruza kalkışamayacağı sanılıyor ve kalkışsa bile
kesin zafer kazanıp Yunan ordusunu Anadolu’dan
atabileceğine hiç ihtimal verilmiyordu. Lord Curzon
ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü böyleydi ve
zaman geçtikçe bu görüş daha da kuvvetleniyordu.
Askeri bakımdan Anadolu’da tam bir kördüğüm var
gibi görülüyordu. Türk ve Yunan orduları cephede
mıhlanıp kalmıştı.3
Yunan ordusunun önemli bir kısmı Anadolu’yu boşaltmaya karşıydı. Doğru düşünen
Yunan subaylarının çoğu ise İzmir bölgesi hariç
Anadolu’nun boşaltılmasını askeri bir zaruret olarak
görüyorlardı. Sakarya’da Mustafa Kemal Paşa’ya
karşı kesin bir zafer kazanılamamıştı. Mustafa
Kemal’i ezmek için Yunan ordusunun önünde iki
imkân vardı. İstanbul’u işgal etmek ve Anadolu’yu
abluka altına almak. Ama bu imkânlar kullanılamıyordu. Kullanılamayınca Mustafa Kemal Paşa’yı
ezme umudu da yoktu. Bu bakımdan İzmir bölgesine muhtariyet verilmesi şartıyla Yunan ordusu
Anadolu’yu boşaltabilirdi. Bunlar General Pallis’in
görüşüydü ve İngiliz Askeri Ateşesine söylenmişti.
Pallis muhtariyetle Batı Anadolu’da bir İyonya Devleti kurulmasını anlatıyordu.4
Batı Anadolu’ya Yunan ordusunu incelemek
üzere gönderilen bir İngiliz albayın hazırladığı rapora göre: Yunan askerlerinin morali her zamankinden daha iyiydi. Yunan askerleri askeri ve manevi
bakımdan Türklere üstündüler Türk hücumlarını
pek aktif bir savunmayla karşılayacaklardı. Başarı
kazanacaklarına tam güvenleri vardı. Türk hücumunu püskürttükten sonra Türkleri hırsla kovalaya3 Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgeleri İle Sakarya’dan İzmir’e,
(1921-1922), Milliyet Yayın Ltd. Şti., İstanbul, Ağustos
1972, s.436.
4 Bilal N. Şimşir. a.g.e, s.440.
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caklardı. Ama Yunan ordusu geçen yıl olduğu gibi
kendiliğinden taarruza kalkmak niyetinde değildi.
Müttefiklerin Can’da 6-13 Ocak 1922’de düzenlediği Konferansa ve Genova Konferansına Yunanlılar katıldığı halde Türkiye Büyük Millet Meclisi
temsilcisi davet edilmemişti. Bu durum Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde ve basında büyük tepkiyle
karşılandı. Ülkede bulunan düşman güçlerini silah
zoruyla çıkarmadıkça diplomatik yoldan sorunun
çözülmesinin mümkün olmadığı inancı giderek
yerleşiyordu. Mustafa Kemal Paşa Avrupa devletlerinin düşüncelerini öğrenmek için Türkiye Büyük
Millet Meclisi Dışişleri Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk) Beyi Hükümet’in kararıyla Avrupa’ya gönderiyor. Başkentlerde devlet yöneticileriyle görüşüyor.
Barış teklif ediliyor, ancak barış teklifi kabul edilebilir ilkeler taşımadığından ret ediliyor. Mustafa Kemal Paşa bir yandan orduyu hazırlamaya çalışıyor,
öte yandan da batılı devletlerin bir kez daha düşüncelerini öğrenmek bahanesiyle belki de askeri
hazırlıkları perdelemek amacıyla Fethi (Okyar) Beyi
görüşme yapmak üzere Avrupa’ya gönderiyor.5 Fethi (Okyar) Bey elde ettiği bilgileri, vardığı sonuçları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bildiriyor.
Ulusal amacın ancak askeri eylemlerle gerçekleşebileceğini, diplomatik yoldan Misakı Milli’ye ulaşmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Sadece Fethi
(Okyar) Bey değil, onun dışında Avrupa’da bulunan
diğer Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri de
aynı doğrultuda görüş bildiriyorlar. Bunun üzerine
Mustafa Kemal Paşa işgalci güçleri Mehmetçiğin
süngüsüyle yurttan kovmaya karar veriyor ve Büyük Taarruzun başlaması için çalışmalara başlıyor.6
Mustafa Kemal Paşa’nın cephede bulunduğu
sırada, Başkumandanlık Kanununun süresini uzatmayı muhaliflerin Meclis’te reddetmesi üzerine 6
Mayıs 1922’de Meclis’e gelerek gizli celsede muhalifleri cevaplandıran bir konuşma yaptı ve orduyu
başsız bırakmayacağını belirtti. Daha sonra yapılan
müzakereler sonunda Başkumandanlık 20 Temmuz’da süresiz olarak uzatıldı.7
Mustafa Kemal Paşa, aslında 1922 yılının Haziran ayı ortalarında taarruz kararını vermişti. Bu
kararı, yalnızca Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa,
Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Millî Savunma
5 Mareşal Fevzi Çakmak Açıklıyor, Anlatan, Adnan Çakmak,
Yazan, Murat Sertoğlu, İstanbul, 2016, s.67.
6 Bkz. İhsan Güneş. “Büyük Taarruz Öncesi Diplomatik Hazırlıklar”, X. Milli Egemenlik Sempozyumu, “Büyük Taarruz ve Sonuçları”, TBMM Kültür Sanat ve Kurulu Yayınları
No.:82, Afyon, 7 Mayıs 1996, s.40-46.
7 Gazi Mustafa Kemal. Hatıralarla Karşılaştırmalı Nutuk, İstanbul Belediyesi, İstanbul, 2020, s.938-943.

Bakanı Kâzım Paşa biliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa,
16 Haziran 1922’de İzmit-Adapazarı istikametine
bir seyahat vesilesiyle yola çıkarken bu kararını
vermiş, yola çıkmadan evvel Fevzi Paşa ile görüşmüş, Sarıköy tren istasyonunda bu kişilerle durum
değerlendirmesi yapmıştı. Burada genel taarruzun
ağustos ayının sonlarında yapılması kararlaştırılmış
ve hazırlıkların acele tamamlanması hususunda
bazı kararlara varılmıştı. Büyük Taarruz’un planı ve
tarihi son derece gizli tutuluyordu.8
Mustafa Kemal Paşa, Konya’ya gelmiş olan
General Townshend’in görüşme isteğinden
yararlanarak Ankara’dan ayrılıp 23 Temmuz
akşamı Batı Cephesi karargâhının bulunduğu
Akşehir’e gitti. Ertesi gün Konya’ya hareket etti ve
27 Temmuzda yine Akşehir’e döndü. Daha önce
çağırmış olduğu Genelkurmay Başkanı Fevzi
Paşa da Akşehir’e gelmişti. O günün akşamı Batı
Cephesi karargâhında birlikte yapılan görüşmede,
hazırlanmış olan plan gereğince taarruza geçmek
için 15 Ağustos’a kadar hazırlıkların tamamlanması
kararlaştırıldı. Dikkat çekmemek için 28 Temmuz
günü yapılacak bir futbol maçı vesilesiyle diğer
komutanlar da Akşehir’e çağrıldı. Yapılacak taarruz,
bütün ayrıntılarıyla görüşülerek kararlaştırıldı.
Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa, yapılacak taarruzun
ayrıntıları üzerinde Fevzi ve İsmet Paşalarla tekrar
görüşmüş ve daha sonra Millî Savunma Bakanı
Kâzım Paşa’ya gerekli direktifleri vererek Ankara’ya
dönmüştür. Mustafa Kemal Paşa, 4 Ağustos’ta
taarruz kararını hükûmete duyurmuş ve gerekli
müzakereler yapılmıştı.
Batı Cephesi Komutanı 6 Ağustos 1922’de ordularına gizli olarak taarruz emri verdi.9 Hatta bu
durumu ve Başkomutan Mustafa Kemal’in, cepheye gitmekte olduğunu gizlemek için 17 Ağustos’ta
Çankaya’da bir ziyafet düzenlendiği ilan edilmişti.
Taarruz başlamadan iki gün önce, Başkomutan,
Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı
Akşehir’den cephenin gerisindeki Şuhut kasabasına geldiler. Ertesi gün Afyon’un güneyindeki Kocatepe’de yerlerini aldılar.10 20 Ağustos’ta tekrar Akşehir’e gelen Başkomutan, Batı Cephesi karargâhında
ordu komutanlarının da katıldığı son toplantıda
harekât planı üzerinde çalışmalarda bulunmuş, öğleden sonra saat dörtte Batı Cephesi Komutanına,
26 Ağustos 1922 sabahı düşmana taarruz edilmesini emretmişti. 25 Ağustos akşamı, Mustafa Kemal,
8 Gazi Mustafa Kemal. a.g.e, s.952.
9 Gazi Mustafa Kemal. a.g.e, s.960.
10 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt Batı Cephesi, 6. Kısım, 2.
Kitap, Büyük Taarruz, (1-31 Ağustos 1922), Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1968, s.88.
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30 AĞUSTOS ZAFERİ (26 AĞUSTOS-9 EYLÜL 1922)
İsmet ve Fevzi Paşalar, çadırlı ordugâh önünde bir
portatif masa çevresinde toplanarak 26 Ağustos’ta
gerçekleştirilecek taarruz için birliklerden gelen
hazırlık raporlarını gözden geçirdiler. Başkomutan
Kocatepe’ye çıkarak cepheyi ve birlikleri kontrol
etti. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de yığınağın
ve düzenlemenin gizli kalmasına önem verilmesi
gerekiyordu. Bundan ötürü her türlü hareket gece
yapılacak, birlikler gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında dinlenecekti.

Türk ve Yunan Kuvvetlerinin Büyük
Taarruz Öncesindeki Durumları
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yönetimindeki Türk ordusunun komuta heyeti şöyleydi:
Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa, Batı
Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Paşa, 1’inci
Ordu Komutanı Nurettin [Sakallı] Paşa ve 2’nci
Ordu Komutanı Yakup Şevki (Subaşı) Paşa. Büyük
Taarruz öncesindeki teşkilata göre, Türk ordusunun
Batı Cephesi kuruluşunda; 1’inci ve 2’nci Ordular
ile Kocaeli Grup Komutanlığı ve 5’inci Süvari
Kolordusundan oluşturulmuş toplam 18 piyade
tümeni ve beş süvari tümeni bulunuyordu. Bu birliklerin konumu şöyleydi: Karargâhı ile Geyve’de
bulunan Kocaeli Grubu: Albay Halit (Karsıalan)
komutasında, Armutlu – İznik – Vezirhan – Gölpazar - Akçasu hattında gözetleme ve savunma
görevindeydi. 2’nci Ordu: Yakup Şevki (Subaşı)
Paşa komutasında, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve
6’ncı Kolordulardan kurulu olup Ordu karargâhı
Bolvadin’de bulunuyordu. 1’inci Ordu ise Nurettin
[Sakallı] Paşa komutasında, 1’inci Kolordu ile, bağımsız 6’ncı, 8’inci ve 14’üncü Tümenler, Dinar Müfrezesi ve 3’üncü Süvari Tümeninden kurulu olup
Ordu karargâhı ve bağlı birlikleri Çay’da bulunuyordu. Fahrettin (Altay) Paşa komutasında olan ve
karargâhıyla Denizli’de bulunan 5’inci Süvari Kolordusu, üç süvari tümeninden ibaretti. Afyon güneydoğusunda cephe ihtiyatı olarak bulunuyordu. Yunan Küçük Asya Ordusunun teşkilat ve kuruluşu ise
Hacıanetis’in emrinde, üç piyade kolordusundan
oluşan 12 piyade, bir süvari tümeni, Orduya bağlı
ve lojistik destek birliklerinden ibaretti. Bu birliklerin konuşu şöyleydi: Küçük Asya Ordusu karargâhı
ve bağlı birlikleri İzmir’de, üç piyade alayı Menderes
kesiminde koruma görevinde, 2’nci Piyade Tümeni
Afyonkarahisar Işıklı’dan Toklusivrisi’ne kadar olan
kesimde savunmada, Bağımsız Süvari Tümeni Uşak
- Ulubey bölgesinde, 1’inci ve 4’üncü Tümenler
Toklusivrisi - Akarçay kesiminde (cepheleri güneye
karşı), 12’nci ve 5’inci Tümenler Akarçay - Kazuçuran kesiminde (cepheleri doğuya karşı), General
Trikopis komutasındaki 1’inci Kolordu ve 4’üncü
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Tümen karargâhları ile ordu topçu alayları Afyonkarahisar’da, 3’üncü Kolordu karargâhı, bağlı birlikleri ve Bağımsız 57’nci Piyade Alayı Eskişehir’de,
3’üncü Kolordu emrindeki Bağımsız 47’nci Alay
İznik gölü-Gemlik arasında savunma mevzisinde,
General Diyenis komutasındaki 2’nci Kolordu karargâhı ve bağlıları Gazlıgöl’de cephe ihtiyatında
bulunuyordu. Asya Ordusu karargâhı ve bağlı birlikleri İzmir’de, üç piyade alayı Menderes kesiminde
koruma görevinde, 2’nci Piyade Tümeni Afyonkarahisar Işıklı’dan Toklusivrisi’ne kadar olan kesimde
savunmada, Bağımsız Süvari Tümeni Uşak - Ulubey
bölgesinde, 1’inci ve 4’üncü Tümenler Toklusivrisi Akarçay kesiminde (cepheleri güneye karşı), 12’nci
ve 5’inci Tümenler Akarçay - Kazuçuran kesiminde
(cepheleri doğuya karşı), Her iki tarafın gücü şu şekilde idi: Yunan kuvvetleri: 6564 subay, 218.432 er,
90.000 tüfek, 1300 kılıç, 3139 hafif makineli tüfek,
1280 ağır makineli tüfek, 418 top ve 50 uçak. Türk
kuvvetleri: 8658 subay, 199283 er, 323 top, 100.352
tüfek, 5283 kılıç, 2025 hafif makineli tüfek, 839 ağır
makineli tüfek, 323 top ve 10 uçaktan ibaretti.11
Taarruz 26 Ağustos sabahı Kocatepe’de 5.30’da
topçu ateşi ile başladı. O gün akşama kadar süren
11 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt Batı Cephesi, 6. Kısım, 2.
Kitap, Büyük Taarruz, (1-31 Ağustos 1922), Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1968, s.13.
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çarpışmalarda önemli mevziler ele geçirildi. 27
Ağustos’ta Yunan birlikleri Afyon Sincanlı ovasında
toplanırken, Birinci ordu birlikleri Afyon’a girdi. 28
Ağustos’ta Yunan kuvvetlerinin İzmir’e doğru çekilmeleri önlenmiş, ertesi günü Dumlupınar yolu
tutulmuştu.30 Ağustos günü etrafı sarılmış beş
Yunan tümenine çok ağır kayıplar verdirilmiş, geriye kalanlar panik halinde kaçmaya başlamışlardı.
Dumlupınar Meydan Muharebesi’ni Zafer Tepe’den
Mustafa Kemal Paşa sevk ve idare ettiği için, İsmet
Paşa’nın teklifi üzerine “Başkomutan Meydan Muharebesi” adı verilmişti. Böylece 26 Ağustos’ta başlayan Afyon-Dumlupınar Meydan Muharebesi beş
gün ve beş gece devam ettikten sonra, Yunan kuvvetlerinin imhasıyla sona ermişti.12 Bozgun halinde
çekilen Yunan birliklerini takip etmek gerekiyordu.
Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül’de “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri”13 buyruğuyla Türk
ordusuna Akdeniz’e kadar düşmanı kovalama emri
vermişti.
Yunan ordusunu takip harekâtı hızla yapılmış,
henüz muharebeye katılmayan Yunan birliklerine
toparlanma imkanı verilmemiştir. 9 Eylül’de İzmir’e

ilk giren Birinci Süvari Tümeni olmuştur.14 Bursa 11
Eylül’de kurtuldu. Tutsak edilenler dışında kaçabilen düşman askerleri Bandırma’dan Kapıdağı Yarım
adasından gemilere binerek, perişan bir durumda
ülkemizi terk ettiler. 18 Eylül’de Batı Anadolu’da hiçbir Yunan askeri kalmadı.
Muharebe sonunda I. Yunan Kolordusu Komutanı General Trikopis ile II. Yunan Kolordusu Komutanı General Diyenis ve diğer üst rütbeli subaylar
Türk ordusu tarafından esir alındı. Yunan ordusunun uğradığı ağır yenilgi üzerine, Yunan Hükümeti General Hacıanetis’i Başkumandanlıktan alarak
yerine General Trikopis’i atadı. Uşak civarında esir
edilen ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’in huzuruna çıkarılan Trikopis, atanma emrini Mustafa
Kemal’den öğrenmişti.15
Büyük Taarruz’da; Türk ordusunun zayiatı % 6.3
iken Yunan ordusunun zayiat oranı % 65 (on katı)
olmuştur.
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Sakarya
Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’la dünya
askeri tarihinde “topyekûn savaş” örneği verdi.16
Zaferlerin en büyüğü olan 30 Ağustos zaferi,
Türk Ulusu’nun kahramanlık duygusunu ve ulusal
gururunu besleyen en gür kaynaklardan birisidir ve
dünya durdukça böyle kalacaktır.
Büyük Türk zaferi karşısında endişeye düşen ve o
anda İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını işgal altında
bulunduran İtilaf Devletleri, harbi durdurmayı ve
Türklerin isteklerini yerine getirmeyi menfaatlerine
uygun buldular. İtilaf Devletleri Türkiye’ye verdikleri
bir nota ile işgalleri altında bulunan tarafsız
bölgeye girilmemesini, Edirne dahil Meriç’e kadar
Trakya’nın Türkiye’ye verileceğini vaad ederek bu
konuda görüşülmek üzere bir toplantı yapılmasını
teklif ettiler. Bu notaya Mustafa Kemal Paşa 29 Eylül’de cevap vererek Meriç nehrine kadar Trakya’nın
derhal Türklere teslimi şartıyla, Mudanya’da askeri
bir konferansın toplanmasını kabul ettiğimizi bildirdi. Bunun üzerine 3 Ekim’de Mudanya Konferansı çalışmalarına başladı. Trakya’nın bir ay içerisinde
Yunanlılar tarafından boşaltılmasının kabul edilmesi ile sonuçlanan Mudanya Mütarekesi 11 Ekim
1922’de imzalandı.17
14 Fahrettin Altay, İstiklal Harbimizde Süvari Kolordusu, İnsel Kitapevi, İstanbul, 1925, s.41.
15 İsmet İnönü. Hatıralar, 1. Kitap, Bilgi Yayınevi, İstanbul,
1985, s.292-294.

12 Bilal N. Şimşir.a.g.e, s.463.

16 Dr. İsmet Görgülü, Büyük Taarruz, Ankara, Genelkurmay
Basımevi, 1992, s.53.

13 Asım Gündüz, Hatıralarım, Haz. İhsan Ilgar, İstanbul,
1973, s.165.

17 Bkz, Ali Fuat Türkgeldi. Görüp İşittiklerim, Ankara,
1951, s.274-275.
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İTTİHATÇILARIN
MUSTAFA KEMAL’E
YÖNELİK SUİKAST
GİRİŞİMLERİ
Dr. Ali GÜLER*
İttihat ve Terakki Mustafa Kemal İlişkisi
Harp Akademisi’ni bitirdikten sonra ilk atama
yeri olan Suriye’deki stajlarını bitiren Kurmay Kıdemli
Yüzbaşı Mustafa Kemal, 13 Ekim 1907’de Selanik’te
3. Ordu’ya tayin olmuştu. Şam’da kurdukları Vatan ve
Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik’te açtıkları şubesi; yine
Selanik’teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Paris’teki
Jön-Türklerin kurduğu Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleşerek Terakki ve İttihat Cemiyeti (İttihat ve Terakki Cemiyeti) adını almıştı. Mustafa Kemal
ve arkadaşları tarafından Selanik’te açılan dernek şubesi de Selanik’teki arkadaşları tarafından bu İttihat
ve Terakki Cemiyeti içinde eritilmiş bulunuyordu.
Mustafa Kemal Selanik’e dönüşünde bu yüzden
arkadaşlarına kırgındı ve kendisini biraz dışlanmış
hissediyordu. Mustafa Kemal, Ali Fethi Okyar’ın
aracılığı ve rehberliğinde 29 Ekim 1907 tarihinde
alışılmış törenle İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye
olarak girdi. Kazım Karabekir’in verdiği bilgiye göre
sıra numarası 322 idi.1
Cemiyeti, öncekilerden ayıran bir diğer önemli
unsur; üyelik seçiminde gösterdiği seçici tutum ve
üyelik törenlerinde uyguladığı ritüellerdir. Cemiyete üye olarak alınacak kişiler; öncelikle kapsamlı bir
araştırmadan geçirilmekte, kişisel özellikleri ile cemiyete faydalı olabilecekleri anlaşıldığında bir rehber tarafından cemiyete önerilmekte, ikinci bir değerlendirmeden sonra kabul edilirlerse kendilerine
teklifte bulunulmaktaydı. Aday teklifi kabul ederse,
rehberi tarafından gözleri kapalı bir şekilde yemin
töreninin yapılacağı eve getiriliyordu. Eve girince,
bir odaya sokuluyor ve rehberi gözlerini açıp cemiyete girmek konusunda ısrar edip etmediğini soruyordu. Olumlu cevap alırsa, adayı gözlerini yeniden
bağlayarak başka bir odaya sokuyor ve bir masanın
önündeki iskemleye oturtuyordu. Üç kişilik ant içme
kurulundan bir kişi, yazılı bir metni ona okuyordu.2
* Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı
1 Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul, 2009, s.105.
2 Bu metin için bakınız: K. Karabekir, a. g. e., s. 107. C.
N. Gürel, İttihat ve Terakki ve Paramiliter Yan Kuruluşları,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2009,
s. 20, Dipnot: 64.
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Cemiyetin kuruluş amaçları ve hedefleri üyeye
açıklandıktan sonra, cemiyete girme niyeti yeniden
soruluyordu. Israr etmesi halinde aday ayağa kaldırılıyor, sağ eli masanın üzerindeki bağlı olduğu dinin
kutsal kitabına, sol eli tabanca ve hançer üzerine
konularak yemin ettiriliyordu.3 Yemin töreninden
sonra, adayın gözleri açılıyor ve omuzlarından ayaklarına kadar kırmızı bir kumaşa bürünmüş, yüzleri,
yalnız göz yerleri açık olan siyah maskeli ant içirme
kurulunu görüyor ve heybete uğruyordu. Bundan
sonra artık cemiyete girdiği, kardeşlerinden her türlü yardımı göreceği, bir ihanette bulunursa öldürüleceği, cemiyet numarasının ve cemiyet emirlerinin
rehberi aracılığıyla bildirileceği kendisine anlatılıyor
ve gözleri bağlanarak evden çıkarılıyordu.4
Mustafa Kemal de Hakkı Baha’nın evinde yapılan törendeki giriş töreninde bayrak üzerindeki
Kur’an-ı Kerim’e sağ elini, tabanca ve hançer üzerine de sol elini basarak yemin etmişti. Yeminin başlangıcı İttihat ve Terakki’nin “amacını” belirliyordu:
“Dinim, vicdanım, namusum üzerine yemin ederim
ki, esas amacı Kanun-u Esasi’nin (Anayasa’nın) tam
uygulanması ile milletin meşru hürriyetinin cins (ırk/
soy) ve mezhep farkı olmaksızın bütün Osmanlıların
birleşmesi ve yükselmesine bu andan itibaren dahil
oldum…” Yemin, Cemiyet’e ihanet edilecek olursa
öldürülmeyi peşinen kabul ettiğini belirtmekle son
buluyordu: “Şayet namusum üzerine söz verdiğim
halde hıyanet edecek olursam alçaklık edenleri
nerede bulunursa bulunsun takip edecek Cemiyet
zabıtasının yerine getireceği idam cezasına karşı
şimdiden kanımı helal ederim.”5
İttihat ve Terakki’nin ilk kurucularının çoğu
asker olduğundan, başlangıçtan beri ordu ile cemiyet arasında bir iç içelik doğmuştu. Dolayısı ile ordu
üst kademesi aynı zamanda cemiyette etkin olan
kişilerden oluşuyordu. Bu kadro ile olan anlaşmazlıkları nedeniyle Mustafa Kemal’e Selanik’te etkin
bir görev verilmemişti. Arada bir ordu bölgesindeki küçük çaplı manevralarda hakemlik yapıyordu.
Ordu Komutanı Hayri Paşa’nın ölümü üzerine yerine Harbiye’den öğretmeni olan Esat Paşa atanınca
Ali Fethi Okyar ile birlikte onun yardımcıları arasında yer almıştı. O sıralarda 3. Ordu içinde inkılapçı
sayılan subayların bir “ihtilal” hazırlığında olduklarından kuşkulanan Padişah ve saray, çok geçmeden
Esat Paşa’yı ve olaylarda ön planda görülen Enver
Bey’i, göz önünde bulunsunlar diye İstanbul’a almış, onları başkentte görevlendirmişti.
3 Yeminin tam metni için bakınız: K. Karabekir, a. g. e., s.
107. C. N. Gürel, a. g. tez, s. 21, Dipnot: 65.
4 Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 93.
5 Ş. Turan, Mustafa Kemal Atatürk Kendine Özgü Bir Yaşam
ve Kişilik, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2004, s. 85.

İTTİHATÇILARIN MUSTAFA KEMAL’E YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMLERİ
Mustafa Kemal bu sıralarda İttihat ve Terakki
merkez yönetiminin değiştirilmesini isteyen çalışmalar içerisinde yer almaya başlamıştı. “İhtilalci”
olarak bilinen genç subayların koruyuculuğunu
üstlenirken, kentteki kafe, birahane gibi kamuya
açık yerlerde hükümetle birlikte İttihat ve Terakki
yönetimini de açıkça eleştirmeyi sürdürüyordu.
Abdülhamit yönetiminin sonuna yaklaşıldığı
23 Temmuz 1908 İnkılabı’ndan az önce Mustafa
Kemal’e arkadaşı Ali Fuat Cebesoy gibi yine pasif
bir görev verilmişti. Tayin edildiği Selanik-Üsküp
Demiryolu Müfettişliği İttihat ve Terakki Merkezi ile
Üsküp Şubesi arasındaki iletişimi sağlama sorumluluğu da demekti. Müfettişler aynı zamanda “Cemiyet Rehberi” sayılıyor ve kendilerinden Cemiyete
yeni üyeler kazandırmaları da isteniyordu. Ali Fuat
Cebesoy, yıllar sonra Şevket Süreyya Aydemir’e
gönderdiği bir mektupta “rehberlik”in bir “geri hizmet” olduğunu vurgulayarak bu göreve atanmalarını nedenlerini şu şekilde açıklamaktadır:
“Rehberlik, o zaman ‘gözden düşmüş’ manasına
gelirdi. Sebep, her ikimiz de Cemiyetin ihtilal siyasetini
çok noksan görür ve bunu gizli müzakeremizde söyler
ve tenkit ederdik.”
Cemiyet içinde hep ikinci sırada tutulmak doğal olarak Mustafa Kemal’de bir kırgınlık yaratmıştı.
Ancak beklenmedik bir anda II. Meşrutiyet’in ilan
edilmesi yeni bir umut doğurmuştu. Bu nedenle
Cemiyet’in verdiği siyasi içerikli görevleri kabullenerek önce Bosna’ya (Ağustos 1908), arkasından Trablusgarp’a (Eylül 1908-Ocak 1909) gitmişti. 31 Mart
(13 Nisan) Ayaklanması’nı (1909) bastıran Hareket
Ordusu’nun içinde de yer almıştı (Nisan-Mayıs 1909).
Bütün bu görevleri başarılı bir şekilde yürütmüştür.6
Mustafa Kemal’in Selanik 3. Ordu’daki görevleri
sırasında gösterdiği başarılar sevenlerini artırdığı
kadar rakiplerini de çoğalttı. İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki arkadaşları ile görüş ayrılıklarının iyice
arttığı dönem de bu dönemdir.
22 Eylül 1909 tarihinde Selanik’te toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ikinci kongresine Trablusgarp delegesi olarak katılan ve söz alan Mustafa
Kemal, ordunun siyasetten ayrılması görüşü ile birlikte, ileride bir bir hayata geçireceği şu görüşlerini
dile getirmiştir:
“Cemiyet, bir siyasi parti haline gelmelidir. Ordu
tamamen siyasetten ayrılmalıdır. Cemiyetle mason
locaları arasında bir ilişki kalmamalıdır. Cemiyet içinde eşitlik sağlanmalıdır. Hükümet işleriyle din işleri
birbirinden ayrılmalıdır.”
6 Ş. Turan, a. g. e., s. 87-88. Bu görevler hakkında bakınız:
A. Güler, Dahi Atatürk, C: 2 (Şam’dan İstanbul’a), Halk Kitabevi, İstanbul, 2021, s. 28-38.

Mustafa Kemal konuşmasında, özellikle ordu-siyaset ilişkileri üzerinde durmuş ve cemiyetin ordu
ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini savunmuştu. O
sırada cemiyetin genel sekreteri olan arkadaşı Dr.
Tevfik Rüştü Aras’ın aktardığına göre Mustafa Kemal şu görüşleri aktarmıştır:
“Ordu mensupları Cemiyet içinde kaldıkça millete dayanan bir parti kuramayız; ordu da zaafa uğrar.
Ordu ile Cemiyeti ayıralım. Cemiyet, tam manasıyla bir
parti halinde milletin bünyesinde kök salsın. Ordu da
asıl vazifesi ile uğraşsın. Ordu mensuplarını istifa suretiyle ordudan çıkaralım, Cemiyete mal edelim. Bundan
sonra askerlerin herhangi bir partiye, siyasi bir teşekküle girmelerini önleyecek kanuni yaptırımlar koyalım.”
Kongrede Ali Fethi Okyar başta olmak üzere
bazı delegeler de askerlik ile particiliğin bağdaşmayacağı yönünde konuşarak Mustafa Kemal’i desteklediler. Okyar, “İlke olarak iki bakımdan askerin
politikayla karışması yasaklanmalıdır. Birincisi, bu
karışma milli çıkarlara zararlı sonuçlar doğuracağı
için; ikincisi, siyasi çalışmaların/eylemlerin kızgınlığı
içinde askerliğin özelliklerinin tüm nitelikleriyle
muhafaza edilemeyeceği için” diye öneriye iki
önemli gerekçe göstermiştir. Fakat Cemiyet, kuruluşundan kaynaklanan bu asker-siyaset ilişkisini bir
çözüme kavuşturamadığı için, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önerileri büyük bir tepki ile karşılandı.
Cemiyetin lider kadrosundan Anayasa hukuku
hocası Babanzade İsmail Hakkı, daha ilk yıllarda söz
konusu ilişkiyi “yapışık kardeşler” olarak yorumlamış
ve bunun ayrılmazlığını şu şekilde savunmuştur:
“Askerlik dünyanın en kutsal görevidir. Askerlik
hayatı Osmanlı Devleti’nin yapısını tamamen kaplamış olduğundan, ordunun siyasi hayatta da rol oynamaması mümkün olmaz.”
Gerçi 31 Mart Ayaklanması’nı bastıran Hareket
Ordusu Komutanı Mahmut Şevket Paşa, yayımladığı bildiri de ordunun belirli bir siyasi partiye
bağlı olarak çalıştığı iddialarını yalanlayarak, Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat ve Terakki ile olan
ilişkilerin kesilip atıldığını ilan etmişti ama bu bildiri
cemiyette görevli subaylarca iyi karşılanmamıştı.
Kongreden önce Hüseyin Cahit Yalçın da Tanin Gazetesi’ndeki yazılarında askerlerle ilişki meselesini
ele alarak, “artık bir Meşrutiyet yönetimi kurulduğuna göre ordunun cemiyet işlerine fazla karışmasına
gerek kalmadığını” belirtmiş ve çözüm olarak da
“bundan böyle asker üye alınmamasını, ancak eski
üyelerin de çıkartılmamasını” önermişti.
1909 Kongresi’nde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının görüşlerine karşı çıkanlar, Babanzade İsmail
Hakkı Bey’in görüşlerine sarılırken, 2. Meşrutiyet’in
ordunun eseri olduğuna ve 31 Mart Ayaklanması’nın yine ordu tarafından bastırıldığına dikkat
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çekiyorlardı. İçlerinden bazıları daha da ileri giderek, 31 Mart olayı, cemiyet ile ordu arasındaki sıkı
bağlar olduğunu ispatlamışken, Mustafa Kemal’in
bu bağları koparmaya çalıştığını öne sürerek, onu
“gerici gibi davranmakla” suçluyorlardı.7
Bu suçlama Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki’den tamamen kopmasına yol açacak, ilişkileri de
bir daha düzelmeyecekti. Mustafa Kemal’e karşı doğan tepkiler, kongre ile de sınırlı kalmayacak, ona
karşı bazı suikast girişimlerine kadar gidecekti.
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ordu-siyaset
ilişkileri konusunda ne kadar haklı oldukları bir süre
sonra ortaya çıkmıştır. Ordu içinde yapılanan “Halaskâr Zabitan (Kurtarıcı Subaylar)” olayından sonra İttihat ve Terakki Hükümeti 2 Temmuz 1912’de
askerlerin siyasetle uğraşmalarını yasaklayan bir
kanun çıkartmıştır. Derne’de (Trablusgarp) iken bu
düzenlemeyi haber alan Mustafa Kemal arkadaşı
Behiç Erkin’e yazdığı 29 Temmuz 1912 günlü mektupta haklı olarak şu sitemde bulunacaktır:
“Askerleri siyasetle uğraşmaktan men için kanun
maddeleri yapmışlar! Ben iki sene önce, bir rastlantı
sonucu bulunduğum bir Kongre’de ‘askerleri bırakınız’
dediğim için mürteci (gerici) oldum, idama mahkûm
oldum. Zaman ve olaylar her türlü hakikatleri ispat
ve izhar ediyor (gösteriyor). Fakat bazen böyle helak
eden (öldürücü/yok edici) bir darbe indirerek.”8

M. Kemal Susturulmak İsteniyor: 		
Suikast Girişimleri
İttihat ve Terakki’nin 1909 Kongresi’nde Mustafa
Kemal’e karşı doğan tepkilerin bu suçlamalarla sınırlı kalmadığı, ona karşı bazı suikast girişimlerinin de
düzenlendiği bilinmektedir. Anlatımlara göre, bu
ilk tartışmaların yaşandığı dönemde üç suikast girişiminden bahsedilmektedir. İki suikast girişiminde
görev verilen isimler belli, üçüncüde görev alanın
genç bir subay olduğu belli ve fakat ismi belli değildir. Aşağıda ayrıntılarını vereceğiz. Fakat önce İttihat
ve Terakki’nin yapısından kaynaklanan, yemin metninden de anlaşılan, “İttihatçılık Şiarı”na ters düşenlere yönelik ortadan kaldırmak dahil bazı cezalandırma eylemlerini gerçekleştiren “Fedai Zabitan”dan
bahsetmemiz lazım. Çünkü Mustafa Kemal’e yönelik
suikast girişiminin failleri de Cemiyetin bu kuruluşunda görev alan kimselerdir.

Fedai Zabitan
Fedai Zabitan; hayatlarını cemiyetin amaçları uğruna feda etmeye hazır, İttihat ve Terakki Cemiyeti
7 Y. H. Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri (Doğumundan Samsun’a Çıkışına Kadar), C: I., Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1990, s. 43-44. Ş. Turan, a. g. e., s. 97-98.
8 Y. H. Bayur, a. g. e., s. 46. Ş. Turan, a. g. e., s. 99.
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üyelerini içinde barındıran subaylara verilen addır. Bu
subaylar, 1902’de patlayan Makedonya Olayları’ndan
sonra bölgeye gönderilmişlerdir. Bunlar arasında İzmitli Mümtaz, Atıf, Hilmi, Ali Çetinkaya, Hüsrev Sami,
Sapancalı Hakkı, Topçu İhsan, Yakup Cemil, Ömer
Naci, Yenibahçeli Şükrü ilk akla gelen isimlerdir.
Ziya Şakir’e göre onlar; görev yaptıkları bölgelerde çok önemli faaliyetlerde bulunmuş düşük rütbeli
subaylardır. Yerine getirdiği vazifeler, onları yüksek
salahiyetlere ulaştırmıştır. Çünkü onlar, istibdat idaresi için gerçekleştirilen bütün teşebbüslere karşı
silahlarıyla karşılık vermişlerdir. Cemiyeti tehlikeye
düşüren casusları birer kurşunla yere sererek dehşet
salmışlar, bu suretle teşkilatın gücünü göstererek
büyük hizmetler yapmışlardır. Ayrıca onlar, hizmetleri karşılığında hiçbir şahsi menfaat gözetmemişlerdir. Zaman içerisinde güçlenerek İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin, en yüksek erkânına bile söz geçirecek
derecede önemli birer mevki elde etmişlerdir.
Eric Jan Zürcher; Fedai Zabitan’dan söz ederken,
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tehlikeli görevler ve
özellikle siyasal cinayetler için kullandığı ‘Özel Fedai
Birlikleri’ ifadesini kullanmaktadır.
Mustafa Ragıp Esatlı’ya göre Fedai Zabitan;
Meşrutiyet öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti
içerisinde yer alan Fedai Bölükleri’nde görev almış,
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den ve davranışlarından kuşkulanmıştı. Gelen şahsı
hiç şüphelendirmeden, önce oturmasını rica etti. Ardından komitacının sorduğu soruları ağır ağır cevaplandırırken, bir yandan da yazı masasının çekmecesini açarak, bir tabanca çıkarttı ve yazı masasının üzerine koydu. Daha sonra odasında kendisini öldürmek
amacıyla gelen bu tetikçi subayın sorularını yine hiç
istifini bozmadan cevaplandırmaya devam etti.
Mustafa Kemal’in kendisinden emin, etkili ve
güçlü konuşmasıyla, masanın üzerindeki tabancanın
gücü bir araya gelince karşısında kendisini dinleyen
subayın yüz hatları birden değişti. Bu değişimin farkına varan Mustafa Kemal, verdiği cevapları sertleştirmeye ve şaşkınlık içindeki subayı etkisi altına almaya
başladı. Parti ileri gelenlerinin telkinleriyle şartlandırılan genç subay, Mustafa Kemal’i öldürmek fikrini
kafasından atmış ve onu hayranlıkla dinlemeye başlamıştı. Artık biliyordu ki, karşısında duran adam vatanını çok seven ve bu uğurda canını dahi vermekten
çekinmeyecek bir yapıya sahipti. Oturduğu yerde buram buram terlemeye ve yapmak istediği suikast için
kendinden utanmaya başlamıştı. Fazla dayanamadı,
birden ayağa kalktı ve Mustafa Kemal’in karşısında
hazır ol vaziyeti alarak, konuşmak için izin istedi.

Meşrutiyet’ten sonra askerlik görevlerinden istifa
ederek İttihat ve Terakki Fırkası içerisinde müfettişlik
görevinde bulunmuş bir grup subayın oluşturduğu
birliktir. Bu grubun bilinen en büyük eylemi, Birinci
Dünya Harbi’nin başladığı yıllarda iyice belirginleşecek
olan İttihat ve Terakki içerisindeki asker-sivil
çekişmesinde belirleyici rol oynamaları ve Enver Bey’i
destekleyerek Harbiye Nezareti’ne taşımalarıdır.9

Büroya Gelen Bir Fedai
İttihatçılar 1909 Kongresi’nden sonra harekete
geçtiler. Cemiyet içindeki tutumundan ve görüşlerinden rahatsız oldukları ve hatta “gerici” ilan ettikleri Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmak için önce
genç bir subay görevlendirildi. Büyük bir hevesle
görevi alan ismini bilmediğimiz komitacı, sözde
onun kongrede ortaya attığı meseleyi konuşmak
üzere çalıştığı büroya geldi.
Mustafa Kemal, aniden bürosuna gelen bu kişi9 Fedai Zabitan konusunda bakınız: C. N. Gürel, İttihat ve
Terakki ve Paramiliter Yan Kuruluşları, s. 51-52. Ş. S. Aydemir, Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa, C: 2, Remzi
Kitabevi, İstanbul, 1981, s. 415. Z. Şakir, 1914-1918 Cihan
Harbini Nasıl İdare Ettik, İstanbul, 1944, s. 43. E. J. Zürcher,
Milli Mücadele’de İttihatçılık, İletişim Yayınları, İstanbul,
2005, s. 84. M. R. Esatlı, İttihat ve Terakki Tarihinde Esrar
Perdesi, Örgün Yayınları, İstanbul, 2004, s. 233-238.

Suikastçı genç subay Mustafa Kemal’e, “asıl
amacının kendisinin kongrede ortaya attığı meseleleri konuşmak olmadığını, Cemiyet ileri gelenlerinin aldığı karar gereği kendisini öldürmek için geldiğini” bir
çırpıda söyledi. Ardından da “iyi ki, buraya geldiğini,
çünkü bu kısa sohbetin sonucunda kendisine büyük
hayranlık duyduğunu” belirterek, yapmak istediği
kötülük için de kendisinden özür dileyerek, affetmesini, bağışlamasını rica etti.
Mustafa Kemal, suikastçı genç subayın yanına giderek elini sıktı ve kendisini affettiğini söyledi. Fakat
bir daha hiç kimsenin telkiniyle hareket etmemesini ve
bir daha tetikçilik yapmamasını söyledi. Akıllı bir subay
olmasını, sivillerin değil, ordunun emrinde olmasının
geleceği bakımından daha akılcı olacağını tavsiye etti.
Bu olayı kitabından aktardığımız Sayın Ali Kuzu konuyla ilgili olarak şu güzel değerlendirmeyi yapmıştır:
“Bu genç subay, Mustafa Kemal’in yanından ayrılırken
hayatının en büyük yanlışından döndüğünün farkındaydı. İyi ki, ömür boyu pişmanlık duyacağı bu şerefsiz işe kalkışmamıştı. İyi ki, tetiği çekmeden önce Mustafa Kemal’i
dinlemişti. Adını bilmediğimiz bu subay, ileriki yıllarda neler yaptı, öldürmek istediği adamın yıllar sonra bir devlet
kurduğunu gördü mü? Bilinmez. Fakat bilinen bir gerçek
var. O da o gün o subay tetiği çekseydi, bugün bizler de
yoktuk. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yoktu.”10
10 L. Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, İstanbul, 1994, s. 58. Y. Özkaya ve Diğerleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,
2003, s. 49. A. Kuzu, Atatürk’e Yapılan Suikastlar, 3. Baskı,
Kariyer Yayınları, İstanbul, 2016, s. 33-34.

ANITKABİR
ANITKABİR
DERGİSİ
DERGİSİ
• YIL:• 21
YIL:• 21
SAYI:
• SAYI:
82 • TEMMUZ
83 • EKİM 2021

17

İTTİHATÇILARIN MUSTAFA KEMAL’E YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMLERİ
Yakup Cemil Sahnede
Mustafa Kemal’e yönelik suikast girişimlerinden
birisinde görev verilen diğer bir kişi ünlü Yakup
Cemil’dir. Yakup Cemil şüphesiz İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin Fedai Zabitan Örgütü’nde en önemli
isimlerden birisiydi. İttihat ve Terakki’nin “silahşoru” olarak ünlenen Yakup Cemil’in Cemiyet içinde
en yakın arkadaşı Sapancalı Hakkı idi. Bu ikili Enver
Paşa’ya yakın, Talat Paşa ve ekibine uzaktılar. Talat
Paşa ve ekibini hiç sevmezlerdi. Hatta onlarla kavgalılardı denilebilir.
Yakup Cemil 1874 yılında İstanbul Balat Yenibahçe’de doğmuştur. Babası tütün ticareti ile uğraşan Ahmet Bey, Annesi Nazik Hanım’dır. Ahmet Bey,
Yakup Cemil Harbiye’den mezun olduğu sene Duyun-u Umumiye’ye bağlı Reji İdaresi’nin azınlık jandarmaları tarafından öldürülmüştür. Mehmet Hüsnü bir erkek ve Edare adında bir kız kardeşi vardır.
Askerlik mesleğini seçen Yakup Cemil, 1903 yılında (Rumi 1319) Harp Okulu’nu bitirmiş ve Manastır 6. Nizamiye Piyade Tümeni Makinalı Bölük
Komutanlığı emrine atanmıştır. 1901 devresi olan
(Rumi 1317) Mustafa Kemal’den iki devre sonradır.
Sonradan ordu ile ilişiği kesilen Yakup Cemil, ihtiyat subayı olarak görev yapmış ve Binbaşı rütbesine kadar yükselmiştir.
Çocukluğundan itibaren, asabi, yırtıcı, saldırgan bir kişiliğe sahip olan Yakup Cemil, haksızlıklara isyan eden, tehlikenin üstüne yürümekten
çekinmeyen, hayatı boyunca hep ölümle randevu
içinde yaşayan; ama hep bir şekilde hayatta kalan,
adeta ölüm denen gerçeği yıldıran, kısaca “ölümü
öldüren” bir adamdı. Gözünü budaktan sakınmayan bir yapısı vardı. Geniş omuzlu, atletik yapılı ve
kırmızı yüzlüydü. Hem aile ortamı, hem de aldığı
eğitimin gereği çok güçlü bir “devlet ve millet” düşüncesine sahipti.
Evet, kan dökmüştü… Kutsal bildiği değerler
uğruna gerektiğinde hiç gözünü kırpmadan adam
öldüren, ideallerine canı pahasına bağlı olan biriydi. Dahası yalan söylememek, başkalarına iftira atmamak ve mertlik onun kişiliğinde vücut bulmuş
erdemlerdi.
Yakup Cemil, Sapancalı Hakkı Bey’in rehberliğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiş ve Cemiyet içinde kısa sürede “fedai” olarak sivrilmiştir.
Ünlü Babıali Baskını’nda Harbiye Nazırı Nazım Paşa’nın öldürülmesi dahil Cemiyetin verdiği pek çok
görevi yapmıştır.
1916 yılına gelindiğinde Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedildiğine inanan ve bir barış yaparak
savaştan çekilmek gerektiğini, bunun için de yeni
bir hükümet kurulmasını düşünen Yakup Cemil,
İttihatçı Talat Paşa Hükümeti’ni düşürmek için bir
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hükümet darbesi planlar. Bu anlaşılınca da Talat Paşa ekibinin ayak oyunları ve Enver Paşa’nın
emri ile tutuklanmış, mahkeme tarafından “Vatana İhanet Kanunu” nun 14. maddesinin 6. fıkrası
gereğince idama mahkûm edilmiştir. Enver Paşa
kararı gene de imzalama niyetinde değildi, ama
birkaç gün sonra Berlin’e gitmek zorunda kaldı ve
ona vekâlet eden Talat Paşa kararı hemen onayladı.
Yakup Cemil’in idam kararı 11 Eylül 1916 Pazartesi
günü Kağıthane’ deki poligonda kurşuna dizilerek
infaz edilmiştir. 42 Yaşında hayata gözlerini yuman
Yakup Cemil, Savcı Yardımcısı Reşat Bey’in, “vasiyeti” ile ilgili sorusuna, “Param, malım yok ki, vasiyetim
olsun. Çoluk çocuğuma da elbet İttihat ve Terakki
bakar, bir aylık bağlar” diye cevap vermiştir. Vatana
ihanetten idama mahkûm olan Yakup Cemil’in dört
nüfuslu ailesine, vatani hizmet tertibinden her birine otuz üçer kuruş maaş bağlanmıştır.11
Şimdi gelelim Yakup Cemil’in Mustafa Kemal’e
yönelik gerçekleştirmek istediği suikast hakkındaki
bilgilere. Falih Rıfkı Atay, İttihat ve Terakki’nin
Mustafa Kemal’e yönelik tertiplediği suikastları
anlatırken Yakup Cemil olayına şu şekilde
değinmektedir:
“Mustafa Kemal’in kongredeki bu çalışmalarını
içlerine sindiremeyen ve orduyu bırakmak istemeyen
komite takımı onu öldürmeye karar verdi. İlk teklif, fedailerden Yakup Cemil ve Hüsrev Sami’ye yapılmıştır.
İkisi de Mustafa Kemal’i sevdikleri için reddetmişler,
Yakup Cemil üstelik Mustafa Kemal’e tedbirli olmasını söylemiştir…”12
Bu olayın ayrıntısını sonradan yapılan bazı çalışmalardan öğreniyoruz. Ali Kuzu anlatıyor:
“Yer yine Selanik… Junyo’nun meyhanesi. İttihatçılar, büyükçe bir masanın başına oturmuş, aralarında vatanı kurtaracak kişinin nasıl biri olması gerektiğini konuşmaktadırlar. Mustafa Kemal’i aralarına
davet ederler. Kısa süre sonra buna pişman olacaklardır. O’nun bu konudaki sert ve kendinden emin
sözleri, derhal İttihat ve Terakki’nin “10’lar” diye adlandırılan gözü pek on silahşorundan biri olan Yakup
Cemil’in kulağına gider. Yakup Cemil, Enver Paşa’nın
yanında ünlü Babıali Baskını’nı gerçekleştirenlerdir.
Bu baskında, Harbiye Nazır’ı Nazım Paşa’yı öldürmüştür. İşte bu Cemil, birkaç gün sonra evine dönen
Mustafa Kemal’in karşısına karanlık bir sokakta çıkar.
Her zaman olduğu gibi o gece de Cemil silahlıdır. Eline aldığı silahı Mustafa Kemal’in sırtına dayayan Ya11 Yakup Cemil hakkında bakınız: İ. Kara, Yakup Cemil, Olympia Yayınları, İstanbul, 2016, 1-255 s. M. Bardakçı, “Yakup Cemil Tetikçi Olsa Ailesi Sefalet mi Çekerdi?”, Hürriyet,
7 Nisan 2002.
12 F. R. Atay, Çankaya (1881-1938), Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayi A. Ş. Basımevi, İstanbul, 1969, s. 59.
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kup Cemil ile Mustafa Kemal birlikte sokak boyunca
yürürler ve yolun sonunda ayrılırken Cemil’in tavrı,
karşılaştıkları ana oranla daha dostçadır. Bu kısa konuşmanın içeriği ise iki kişi arasında sır olarak kalır.”13
Olumsuz bir girişim ile başlayan Mustafa Kemal Yakup Cemil yakınlığı, zaman içinde bazı
birlikteliklerle, kontrollü bir şekilde gelişecektir.
Mesela Mustafa Kemal, Trablusgarp’a vatan savunması için Cemiyet’in Hatibi Ömer Naci ve fedai
subaylarından Sapancalı Hakkı, Yakup Cemil ve
Abdülkadir birlikte gidecektir. Orada Enver Bey ile
de işbirliği yapacaklardır. Mustafa Kemal sonradan
bu yolculuk vesilesi ile bir soru üzerine Falih Rıfkı
Atay’a düşüncelerini anlatmıştır. Yolculuk sırasında Mısır’da karşılaştıkları Rauf Bey (Orbay), “bu
subayları yanında görmesine şaştığını” söylemesi
üzerine Mustafa Kemal:
“Ömer Naci ile eski dostluğum var. Konuşmaktan
hoşlanırım. Ama hiç biri fikir birliğim yok. Ne
yaparsınız, zorlayıcı haller beni yol arkadaşlığına
mecbur etti” cevabını vermiştir. Falih Rıfkı Atay anlatmaya devam ediyor:
“Yıllar sonra bana yetişme yolunda Libya’da savaşın ikinci imtihanını verdiğini anlatmıştı:
‘Orada subay sıfatlı haydutlar vardı. Elleri tabancalarında idi. Fedai ve kabadayı. Bunlar kızınca
öldürmekle tanınmışlardı.14 Benim için ya ölmek, ya
da bunlara emretmek lazımdı. Silahıma tutundum.
Çadır altında şiddet gösterdim. Sert davrandım.
Emirlerimi kendilerine geçirdim. En sonunda hepsine
hükmettim…”15
Bütün bu süreçler sonunda Talat Paşa ve Ekibi ile hiç anlaşamayan ve zaman zaman da Enver
Paşa’ya kızgınlık gösteren Yakup Cemil, İttihatçı liderlere Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Almanlardan ayrılmayı, İtilaf Devletleri ile anlaşarak
münferit bir barış için masaya oturmayı önermiştir. Savaş ve Almanlarla ittifak ilişkisi konusunda
Mustafa Kemal çizgisine gelmiştir. Mahkemedeki
sorgusunda ifade ettiği üzere, idamına sebep olan
gerçekleşmemiş hükümet darbesini başarsa idi
Mustafa Kemal’i, Sadrazam veya Harbiye Nazırı ve
Başkomutan Vekili yapmayı planlamış,16 Meserret
Oteli’nde arkadaşları ile düzenlediği darbe toplan13 A. Kuzu, a. g. e., s. 37. B. S. Türkol, Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kurduğu Kahramanlar Grubu, Emirber Fedaileri, Kariyer yayınları, İstanbul, 2012, s. 35.
14 Yakup Cemil, 1911’in son günlerinde bir gece çadırında
uyumakta olan, teninin rengi siyah olduğu için arkadaşlarının ‘Zenci’ diye çağırdıkları Bandırmalı Üsteğmen Şükrü’yü,
İtalyanlara “casusluk” yaptığı şüphesi ile çekinmeden öldürmüştü. Bakınız: İ. Kara, a. g. e., s. 66-67.

tısında, “Mustafa Kemal’den övgüyle söz edip, onu
başa geçirmek gerektiği”nden söz etmiştir.
Mustafa Kemal İstanbul’da olup biten bütün
bu gelişmelerin iç yüzünü, adı bu olaya karışmışken idamdan kurtulup Silvan’a (Diyarbakır) giden
Dr. Hilmi’den öğrenmiştir. Hakkındaki söylentileri
yalanlayarak, Yakup Cemil’i kullanıp iktidara gelmeyi asla düşünmediğini belirtmiştir. Ali Fuat Cebesoy’la bu olayı konuşurlarken de şu değerlendirmeyi yapmıştır:
“Yakup Cemil asılmış, sebebi de ‘Mustafa Kemal
Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olmadıkça
kurtuluş yoktur’ demiş… Benim, bu vaziyeti hoş görmeye tenezzül edeceğimi tasavvur edebilir misin?
Evet, vaziyeti derhal kabul ederdim, fakat İstanbul’a
gidip Yakup Cemil’i cezalandırmak şartıyla! Eğer ben,
o ve emsalinin vasıtası ile iktidara gelecek bir adamsam, adam değilim!”
Atatürk’ün anıları 1926’da Milliyet Gazetesi’nde
yayımlandığı zaman Dr. Hilmi, gazeteye gönderdiği mektupta, “Yakup Cemil’in Mustafa Kemal adını
anmasının, ona bağlanan umutlardan kaynaklandığını” belirtmiştir. Dolayısı ile Mustafa Kemal’in bilgisi dışında gelişen Yakup Cemil olayının, söylentiler
nedeniyle Enver Paşa’nın kuşkusunu artırdığı kabul
edilebilir. O’nun Rauf Orbay ile görüşmesinde Mustafa Kemal’in siyasetle uğraşmasından yakınması
da bundan kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim Mustafa Kemal’in böyle bir komployla ilişkisi bulunmadığına inanan Rauf Orbay da onun vatanın selametini düşündüğünü, bunun dışında özel bir maksadı
bulunmadığı yolunda Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya
güvence vermeye çalışmıştır.17
Yakup Cemil’in Talat Paşa ve ekibi ile uyuşmazlığı bilinmektedir. Enver Paşa’ya kızgınlığının ve kırgınlığın geri planında ise onun general yapılması
veya bir tümen komutanlığına atanması isteğinin
Enver Paşa tarafından gerçekleştirilmemiş olması
bulunmaktadır. Yakup Cemil, Bağdat’tan İstanbul’a
dönerken yolda rastladığı Enver Paşa’ya kendisinin generalliğe atanması konusunda ısrar edince,
Enver Paşa onu bir tümen komutanı yapacağını
söylemişti. Ancak parti yönetim kurulunda Yakup
Cemil’in “delibozuk” bir kişi olduğu öne sürülünce
bu atama gerçekleşmemişti.18
Akıbeti açısından bakıldığında ise; tarzı ve fikirleri uyuşmasa da Yakup Cemil’in, Cemiyet içinde Mustafa Kemal’e yakınlığı ve diğerlerine karşı
Mustafa Kemal’i savunur konumda olması, Mustafa
Kemal karşıtları tarafından tasfiyesine ve idamına
kadar giden sürecin yolunu açmıştır denilebilir.

15 F. R. Atay, a. g. e., s. 67. Y. H. Bayur, a. g. e., s. 50-51.

17 Ş. Turan, a. g. e., s. 147.

16 İ. Kara, a. g. e., s. 231.

18 Ş. Turan, a. g. e., s. 146-147.
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Görev Halil ve Abdülkadir’e Veriliyor
1909 Kongresi’ndeki konuşmaları ve özellikle
ordunun siyaset ile ilişkisinin kesilmesi talebi nedeniyle İttihatçı liderlerle ters düşmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa’ya yönelik başlatılan bu suikast girişimlerinin üçüncüsünde iki kişiyi görüyoruz: Halil
ve Abdülkadir.
Halil (1881-1957), sonradan Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde kazandığı zafer nedeniyle
“Kutülammare Kahramanı” olarak da anılacaktır.
Enver Paşa’nın kendisinden bir yaş küçük amcasıdır.
1934 yılında Soyadı Kanunu’nun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kütülammare
Zaferi nedeniyle kendisine “Kut” soyadı verilecektir.
Fedai Zabitan içinde önemli bir yere sahiptir. Onun
başkanlığında oluşturulan ve “Halil Bey Müfrezesi”
olarak bilinen grup, teşkilatın güvenlik işlerinden
de sorumludur. Mesela, Binbaşı Cemal Bey (sonradan Cemal Paşa) 2. Meşrutiyet’in ilanından hemen
sonra Selanik’ten İstanbul’a Saray ile temas kurmak
üzere gönderildiği zaman, o ve heyetini koruma
görevi bu Halil Bey Müfrezesi’ne verilmiştir. İstanbul’da trenden indiklerinde önce Bahçekapı’daki Meriç Oteli’ne, sonra da Babıali’deki Meserret
Oteli’ne yerleşen Halil Bey Müfrezesi’nde, şu dört
“fedai” bulunuyordu: Yakup Cemil, Teğmen Hilmi,
Mustafa Necip, Arnavut Ali (aynı zamanda Halil
Bey’in emir eri). Halil Bey, dört fedaisini yere göğe
sığdıramamakta ve “… sevdiğim ve ölünceye kadar
güvenebileceğim, tek başına bir bölüğe karşı koyabilecek yiğitler…” diye anlatmaktaydı.19
Abdülkadir (1881-1926), Gaziantep doğumlu
ve Soğukçeşme Askeri Ortaokulu ve Topçu Harp
Okulu mezunudur. İsmet İnönü ile aynı sınıflarda
okumuştur. Makedonya’da görev yaparken İttihat
ve Terakki Cemiyeti’ne girmiş ve Fedai Zabitan teşkilatının önemli silahşorları arasında yer almıştır.
Meşrutiyet öncesi ve sonrasında “faili meçhul” cinayetlerde adının sık sık geçtiği görülecektir. Manastır
Müftüsü’nün vurulması, Gazeteciler Hasan Fehmi
ve Ahmet Samim cinayetleri bunlar arasındadır.
Meşrutiyet’ten sonra askerlikten ayrılıp, mülki
idareye geçmiş, Havran (Suriye) ve Gümüşhane’de
kaymakamlık yapmış ve 1923’te Ankara Valisi olmuştur. Türkçü, milliyetçi ve sert karakterli biri olduğu söylenir. Suikast girişimi konusunda, Mustafa
Kemal’le yolları 1926 yılında İzmir Suikastı vesilesi
ile aşağıda anlatacağımız olaydan yıllar sonra yeniden kesişecektir. Kaçmak üzere Bulgaristan sınırında yakalanacak, 25 Ağustos 1926’da Ankara’ya getirilecektir. Bu tarihlerde Ankara’daki İttihatçılar davası da hüküm aşamasına gelmiştir. Abdülkadir’in
İzmir’den gelen dosyası kabarık, sorulacak sorular
19 İ. Kara, a. g. e., s., 46-47.
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belliydi. 28 Ağustos 1926 Cumartesi günü iki celse
süren yargılaması yapıldı. 29 Ağustos 1926 Pazar
günü iddianamesi okundu. Savcının son mütalaası
okunduktan sonra 31 Ağustos 1926 günü saat 14’te
Abdülkadir’in savunması dinlendi. Gerek yargılama
ve gerek savunmada Abdülkadir, İzmir Suikastı
hakkındaki tüm iddiaları ve diğer şahısların verdiği
ifadeleri red ve inkar etti. Eski ceza Kanunu’nun 55.
Maddesi delaletiyle 57. Maddesinin ilgili fıkrasına
göre oybirliği ile idamına karar verilmiştir. Abdülkadir’in cezası 31 Ağustos 1926’yı 1 Eylül 1926’ya
bağlayan gece saat 23.00’te infaz edilmiştir.20
Yakup Cemil ile Hüsrev Sami’nin suikast girişimini Mustafa Kemal ile anlaşarak ve hatta onu
ikaz ederek İttihatçı liderler bakımından bir sonuca ulaştıramamaları üzerine, İttihatçı liderler bu
20 Bakınız: O. S. Kocahanoğlu, İzmir Suikasti ve İttihatçılar Davası Ankara Yargılamaları C: II., Ankara’da Beş İdam
Sehpası, Temel Yayınları, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, İstanbul, 2017, s. 527 vd.
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nan kimsenin adını bazı yazarlar anmışlarsa da biz
yazmak istemiyoruz. Atatürk’ün yakınları onun kim
olduğunu bilirler.”21
Bu ismi kitabında açıklayan Falih Rıfkı Atay, yıllar
sonra bir Çankaya sofrasında bu konudan söz açıldığında orada bulunan Halil Kut’un, Atatürk’e dönerek
“sizi sevdiğim ve sakındığım için o vazifeyi almıştım”
diyerek kendisini savunmaya çalıştığını, Atatürk’ün
böylesi bir özre kızdığı halde ertesi gün ona bir yönetim kurulu üyeliği verdiğini de eklemektedir:
“Aradan yirmi, yirmi beş yıl sonra Halil Paşa’yı
Cumhurbaşkanı Atatürk’ün sofrasında hanımı ile birlikte görmüştüm. Halil Paşa ilk meşrutiyet yıllarında
İttihatçıların fedailerinden idi. İstanbul’da Şemsettin
Paşa’yı o öldürmüştür. Hikâyeyi Kılıç Ali’den dinlemiştim Kılıç Ali’nin asıl adı Asaf’ tır. O vakitler ‘Kanun
Zabiti’ denen Merkez Komutanlığı subaylarındandı…
Sofrada konudan konuya söz Selanik olayına geldi. Artık yaşlanan ve bir geçimlik aramak için Ankara’ya gelen Halil Paşa, Atatürk’e de, ‘sizi sevdiğim ve
sakındığım için o vazifeyi almıştım’, demesine Atatürk
pek kızdı ve çıkıştı idi. Çünkü elinden gelse öldüreceğine şüphe yoktu. Fakat ertesi gün kendisine bir idare
meclisi üyeliği de verdirmiştir.22
Selanik’teki bu üçüncü suikast girişiminde yer
alan ikinci kişi olan Abdülkadir, 1926’da Ankara yargılamaları sırasındaki ifadelerinde, erken dönem
İttihat ve Terakki içindeki konumu ve suikastlardaki
rolü ile ilgili bazı bilgiler vermiştir:
“- İttihat ve Terakki ile münasebetin nasıldı?

görevi üçüncü defa olarak Halil ile Abdülkadir’e
vermişlerdi. Mustafa Kemal geceleri, parmağı silah
tetiğinde, köşeleri açıktan dolaşarak, her an vuruşacakmış gibi evine giderdi. Bir gidişinde evin ileri
köşesinde iki kişinin gölgesini görmüş, hemen silahına davranmıştır. Suikastçılardan biri evinin kapısı yakınındaki bir ağacın arkasına saklanmış, onu
beklemektedirler. Mustafa Kemal ise bekleyenleri
görmüş ve tanımıştır. Eli, cebinde bulunan tabancasını üstünde olarak, bekleyenlerden birisine
adıyla hitabeder. Sert bir dille dönüp gitmelerini
söyler. Onlar da çekilip giderler.
Atatürk’ün bizzat kendisinin birkaç kere yakınlarına anlattığı bu olaydaki iki kişiden biri Halil,
diğeri Abdülkadir’dir. Olayı bizzat Atatürk’ten dinleyerek aktaran Yusuf Hikmet Bayur, eserinde bu
kişinin (kişilerin) ismini vermiyor: “Atatürk bu olayı
birkaç kere anlatmıştı. Hatta Kâbil’den dönüp ikinci
defa Genel Sekreteri olduğumuzda o generali dileği
üzerine sofrasına çağırdığını ve bu olayı yüzüne vurduğunu bize söylemişti. Bu iğrenç denemede bulu-

- İttihat ve Terakki’ye intisap ettim. İnkılaptan evvel ve ondan sonra 31 Mart’a kadar çalıştım; ondan
sonra çekildim.
- İlk olarak nerelerde ne gibi vazife ifa ettiniz?
- Kulübün teşkilatını yapmakla meşgul oldum.
- Suikastlara doğru filan?
- Kat’iyyen böyle bir yolda yürümedim.
- Arkadan atmak istediğiniz zaman iyi, cepheden
gelince kaçarsınız?
- Yanlış bir zehap (algı) hasıl olmuştur…
- (…)
- Ben İttihat ve Terakki Cemiyeti fırka (parti) haline
geldikten sonra daima tekme yedim…”23
Abdülkadir savunmasında da konuyla ilgili şunları söylemiştir:
21 Y. H. Bayur, a. g. e., s. 45, Dipnot: 42.
22 F. R. Atay, Çankaya, s. 59-60.
23 Bu ifadeler Abdülkadir’in sorgusundan alınmıştır. Bakınız: O. S. Kocahanoğlu, İzmir Suikasti ve İttihatçılar Davası,
s. 535-550.
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“… Sabıkan ve halen suikastçı değilim. Meşrutiyet’ten evvel meşru maksat uğrunda bilhassa bazı
icraata iştirak etmişimdir. Meşrutiyet’ten sonra
suikastçı vaziyet almadım. Bazı gazeteler taklib-i
hükümetçi (darbeci) olduğumu yazmışlardır. Esasen taklib-i hükümetçi değilim. Meşrutiyet’te İstanbul’da bir taklib-i hükümet olmuştu. Zannederim
Kamil Paşa zamanında idi. O zaman bunun müfrit
bir aleyhtarı idim Buna Fethi Bey (Okyar) şahittir.
Böyle bir şeyi hiçbir zaman yapmadım.
Şimdiki suikast ve taklib-i hükümet (hükümet darbesi) meselesine gelince, bu suikastın
şeklini tabii mahkeme-i aliyeniz görmüştür. Gazi
Paşa’ya suikast yapmak için bence böyle bir amil
ve müessir yoktur. Meşrutiyet’ten evvel ben onunla
tanışmıştım. Selanik’te Kolombo Gazinosu’nda buluşur, ülfet ederdik. Meşrutiyet’ten sonra, 31 Mart
Vak’ası’nda Mahmut Şevket Paşa’nın ordusunun
erkânı-ı harbi (kurmayı) idi. Ondan sonra samimiyetimiz büsbütün tezayüt etmiştir (artmıştır). İstanbul’da Fethi Bey’le Gazi Paşa ile her zaman temas
eder ve fikirlerini kabul ederdim…
Gazetelerde gördüm ki, ben Gazi Paşa Hazretleri’ne kurşun atacakmışım. Hâlbuki ben onun yüzünden kurşun yemişim; zira onlar İttihat ve Terakki’nin
daire-i mahremiyetine alınmamışlardı. Ben daima
bu iki muktedir şahsı müdafaa ederdim. Bu yüzden
İttihat ve Terakki mahremiyetinden uzaklaştırıldım.
Binaenaleyh, Gazi Paşa’nın şahsına ne kurşun attım,
ne atmayı düşündüm, ne de düşüneceğim. Binaenaleyh, benim suikast ile alakadar olmaklığımda amil
ve müessir olacak bir sebep yoktur…”24

Abdülkadir Yine Devrede
Selanik’te evinin civarında Mustafa Kemal’in
dikkat ve tedbiri ile gerçekleşmeyen Halil ve Abdülkadir’in bu üçüncü suikast girişimlerinden
başka bir dördüncü suikast girişimi daha bazı
kaynaklarda anlatılmaktadır. Mustafa Kemal’in
cesaret ve kararlı tutumu karşısında yine sonuçsuz kalacak olan bu girişimde yine Abdülkadir
başroldedir. Yanında bu kez Tikveşli Hilmi vardır.
Selanik Kordonboyu’nda Mustafa Kemal’in
gittiği, arkadaşları ile buluşup görüştüğü birkaç
yer vardır. Olympos, Kristal Gazinoları, Junyo’nun
Meyhanesi ve Beyaz Kule Meyhanesi. Kurmay
Yüzbaşı Mustafa Kemal, alışık olunan saatte Beyaz Kule’ye ama bu kez İstanbul’dan gelen ve
kendisiyle görüşmek isteyen misafir bir İttihatçı
ile görüşmeye gider. Tikveşli Hilmi adındaki bu
şahıs ona güven vermez. Hilmi, Enver hayranlı24 Abdülkadir’in savunması için bakınız: O. S. Kocahanoğlu, İzmir Suikasti ve İttihatçılar Davası, s. 552-559.
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ğı nedeniyle kendi yaptığı hatalardan bahseder.
Hayatının bütün zor anlarında tedbiri hiç elden
bırakmamış olan Mustafa Kemal, Hilmi’nin kekelemeye başlamasından şüphelenir. Sırtını her
zaman garantiye alan Mustafa Kemal, birden döner ve çaprazındaki balkon kapısında “fedai” Abdülkadir’i görür. Hemen silahına davranır. İtalyan
yapısı silah ortaya çıktığında Abdülkadir yerinde
yoktur. Tikveşli Hilmi de durumun ciddiyetini hissetmiş olmalı ki kayıplara karışmıştır.25
Gerçekleşmese de bütün bu suikast girişimleri, komitacılık ruhunun İttihat ve Terakki’yi ne
denli etkilediğini göstermesi yönünden önem
taşımaktadır.26 Gelişen olaylar her ne kadar Mustafa Kemal’i haklı çıkaracak olsa da İttihat ve Terakki için Mustafa Kemal artık genel yönetimden
uzak tutulması ve yıpratılması gereken bir kişi idi.
Artık onu, “sarhoş, fırsatçı, ahlaksız ve haris” gibi
sıfatlarla anacaklar, her fırsatta önünü kapatmak
için uğraşacaklardır. Falih Rıfkı Atay bu konuda şu
değerlendirmeyi yapmaktadır:
“İttihatçıların ihtiyacı bağlı ve kapalı kafalara, fakat kendine bağlı ve kendi duvarları içine kapalı insanlara idi. Mustafa Kemal ferman dinlemeyen biri idi.
Mustafa Kemal İttihatçılara göre artık içtiği için
‘sarhoş’un biri, durmadan arkadaşları ile olup bitenleri tenkit ettiği için ‘fırsatçı’nın biri, zevkine düşkün olduğu için belki de ‘ahlaksız’ın biri, askerlikte
değeri varsa da ne verilirse doyurulması imkanı olmayan ‘haris’in biri idi.”27

Suikast Girişimleri 		
Sonrasındaki Gelişmeler
İttihatçı liderlerle 1909 kongresi sonrasında
başlayan ve hatta suikast girişimleri ile Mustafa
Kemal’in ortadan kaldırılmasına kadar varan anlaşmazlık, bundan sonra da devam etmiştir. Cemiyetin iç işleyişi, yapılanması ve görüşlerdeki farklı yaklaşımlar nedeniyle Cemiyetle ilişkilerini fiilen koparan Mustafa Kemal, memleket meselelerine farklı
bakış konusunda da farklı bir yol izleyecektir. İttihat
ve Terakki iktidarında getirildiği görevlendirmelerde de daima haksızlığa uğrayacaktır. Bu ilişkide son
nokta Mustafa Kemal tarafından, esas konumuz
olan 1926 Suikast Yargılamaları ile konacaktır.
1909-1926 sürecini özetlersek İttihatçılarla
ilişkisi ilk planda Mustafa Kemal’e zarar vermiş
gözükse, bu ilişkide zaman zaman mağduriyet
25 A. Kuzu, a. g. e., s. 35.
26 Ş. Turan, a. g. e., s. 98.
27 F. R. Atay, Çankaya, s. 60.

İTTİHATÇILARIN MUSTAFA KEMAL’E YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMLERİ
yaşasa da avantaj sağladığı zamanlar da olmuştur.
Mesela İttihatçılarla olan anlaşmazlı/kavgalı hali,
1919 Mütareke ortamında 9. Ordu Kıtaları Müfettişliği görevine getirilişinin önünü açmıştır.
1909 Kongresi sonrasında İttihat ve Terakki
Merkez Yönetimindeki büyüklerle ve özellikle
Enver Paşa ile ters düşen Mustafa Kemal, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında emrinde olduğu Enver Bey ile geçinememiştir. Bir müddet Sofya’da
askeri ataşe olarak çekişmelerden uzak kalmıştır.
Birinci Dünya Savaşı öncesi, Bulgaristan deneyimlerinden de hareketle Almanlarla ittifaka, savaşa
erken girilmesine olumlu bakmamış, konuyla ilgili
görüşlerini anlatacak ya muhatap bulamamış, ya
da Hafız Hakkı gibi bulduğu muhataplar da onu
anlamamış, ona itibar etmemişlerdir.28
Sonraki süreçte Mustafa Kemal’in görüşleri
daha da netleşmiş, Halaskâr Zabitan, Babıali Baskını, Yakup Cemil olayı ve Mahmut Şevket Paşa suikasti gibi siyasi tarihimizin önemli pek çok olayına
tanık olmuştur.
İttihat ve Terakki’nin içinden gelen birisi olarak
Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki’nin, Osmanlıcılık
ve İslamcılık’tan Türkçülüğe evrilen seküler siyasi
modernizmini benimsemiş olsa da ülkenin Birinci
Dünya Savaşı’na girişinden sorumlu değildi. İttihatçı liderler feleğin her türlü çemberinden geçip
İngilizler tarafında Malta’ya sürüldüklerinde onun
kurtulmasının nedeni, Ermeni tehcir ve iskan olayında adının geçmemesi idi. Bütün anlaşmazlıklarına rağmen, İttihatçılık ve İttihatçıların gözden
düşüp, suçlandıkları bir dönemde, Hürriyet ve İtilaf Partisi’ne itibar etmemiş; Mütareke İstanbulu’nda bile İttihatçıların “vatanseverliğine” söz söyletmemiştir. Pera Palas’ta görüştüğü İngiliz Muhipleri
Cemiyeti’nden istihbaratçı Rahip Frew’ya bile İttihat ve Terakki’yi savunmuştur:
“… Ben de bu cemiyet içinde bulundum. Cemiyet
hiçbir vakit sizin tezyiflerinize (değersizleştirmelerinize, aşağılamalarınıza) hak verecek bir hal almadı.
Kusurları, yanlışları olabilir ama vatanseverliği münakaşaların üstündedir…”29
Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım ve mütareke ortamı, İttihatçı kadrolarla ve İttihatçılıkla
ilgili toplumda çok büyük bir kızgınlık meydana
getirmişti. Bu bazı kesimlerde adeta düşmanlık
boyutunda idi. Bu nedenle, Sivas Kongresi’ni

günlerce meşgul eden önemli konulardan bir
tanesi, kongre üyelerinin İttihatçı olmadıklarına
dair bir yemin etmeleri konusu olmuştur. İsmail
Fazıl Paşa’nın teklifi ile delegeler, Milli Mücadele’nin
İttihat ve Terakki’nin devamı olmadığı konusunda
tek tek yemin ederek çalışmalara başlamışlardır.
Anadolu mücadelesi, yeni koşullar ve yeni lider
etrafında şekillenecek, Mustafa Kemal gerçekçiliği
daha o günlerden başlayacaktır. Milli Mücadele, Filistin, Çanakkale gibi “cephe” savaşı, muharebe değil, topyekûn milli kurtuluş mücadelesi idi. Misak-ı
Milli sınırlarındaki bütün vatan, savaş alanı idi. Elbette Mustafa Kemal Milli Mücadele’yi yönlendirirken İttihatçı kadrolardan faydalanacaktır. Yenilgiye rağmen Anadolu’daki en güçlü örgütlenme
İttihatçı kadroların elindeydi. İttihatçı “muhalifliğini” ve hatta “düşmanlığını” varoluşunun meşruiyet
zemini olarak gören ve İşgal birliklerinin yanında
saf tutan Hürriyet ve İtilafçılar, tekke ve tarikatlarda yuvalanmışken, İttihatçılar Anadolu’daki yerel
derneklerde ve bürokraside örgütlüydüler.
Mustafa Kemal, hem sivil-asker İttihatçı kadrolardan yararlanmak, hem onları yönlendirmek zorundaydı. Ne var ki, Milli Hareket’i destekleseler de
İttihatçı kadroların gözleri dışardaki liderlerinde
idi. İkilem de burada başlıyordu: Mustafa Kemal
tüm toplumsal kesimleri kazanıp, işe koşmak için
İttihatçıların kötü şöhretlerinden uzak durmak,
hem de mücadeleyi onlarla beraber yürütmek zorundaydı. Buna “bıçak sırtı stratejisi” diyebiliriz. Bu
stratejiye dayalı “politik ve askeri (kurmay) zekâsı”
hem de liderliğini pekiştirecek, hem İttihatçılığı
tarihe gömecektir. Milli Mücadele’nin başarılmasında bu strateji önemli yer tutmuştur.30
Talat, Cemal ve Enver Paşa gibi İttihatçı liderler
yurt dışına çıkmış olmakla beraber, “Karakol Cemiyeti”, “Teşkilat-ı Mahsusa’dan kalanlar” ve Anadolu’daki “İttihatçı kadrolar” ile Milli Mücadele’yi
denetleme ve Enver Paşa’yı işin başına geçirme
hevesindedirler. Bu açıdan bakıldığında, Mustafa
Kemal’in Milli Mücadele’nin lideri olması, bu liderliği koruması ve Milli Mücadele’yi başarıya ulaştırması kolay olmadı. Yalnız işgalciler ve sarayla
değil, Karakol Cemiyeti ve Teşkilat-ı Mahsusa’dan
arta kalanlar ile de uğraşmak zorunda kaldı.31

28 Bu konuda bakınız: A. Güler, Dahi Atatürk, C: 2 (Şam’dan
İstanbul’a), Halk Kitabevi, İstanbul, 2021, s. 64-66.

31 O. S. Kocahanoğlu, a. g. e., s. 41. Mustafa Kemal’in,
Karakol Cemiyeti ve Teşkilat-ı Mahsusa’dan arta kalanlar
ile mücadeleleri hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: E. J.
Zürcher, Milli Mücadele’de İttihatçılık, Bağlam Yayınları,
İstanbul, 1995.

29 F. R. Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Sel Yayınları,
İstanbul, 1955, s. 99. O. S. Kocahanoğlu, İzmir Suikasti ve
İttihatçılar Davası, s. 40.

30 İ. Tekeli, S. İlkin, Cumhuriyet Harcı, Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, 2010, s. 13. O. S. Kocahanoğlu, a. g. e.,
s. 41.

ANITKABİR
ANITKABİR
DERGİSİDERGİSİ
• YIL: 21• YIL:
• SAYI:
21 82
• SAYI:
• TEMMUZ
83 • EKİM
2021
2021

23
23

COVID 19 TARIM
SEKTÖRÜNÜN NE DENLİ
STRATEJİK ÖNEME SAHİP
OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI*
Günümüzde tarım geleneksel veya endüstriyel
boyutta gerçekleştirilmektedir. Sermayenin desteklediği endüstriyel tarım bir egemenlik alanına
dönüşmüştür, çünkü tarım girdi-yoğun bir endüstri haline gelmiştir. Gübreleme, sertifikalı tohum
kullanımı, toprak işleme ve sulamadaki enerji maliyeti küçük ve orta ölçekli işletmeleri zorlamaktadır. Tarım sistemlerinde kullanılan girdiler önemli
ölçüde farklılık göstermektedir. Girdi çeşitliliğinin
fazla olması üreticilerin maliyetlerini etkilemekte
ve aynı zamanda üretim sürecinde ortaya çıkan
olumsuz gelişmeler de maliyetlere yansımaktadır.1
Dolayısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü düşürmektedir.
Tarımın milli gelire ve istihdama katkısı azalmaktadır. Buna bağlı olarak tarım sektörünün ekonomideki ağırlığı da her geçen yıl azalmaktadır.
Ülkemiz belli başlı tarımsal ürünlerde dışa bağımlı
hale gelmiştir. Son yıllarda çiftçiler tarımsal üretimden koparken, son yirmi yılda 3,5 milyon hektar işlenebilir tarım arazisi boş kalmıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne göre kayıtlı çiftçi sayısı 2003 yılında
2,8 milyon iken günümüzde 2,1 milyona düşmüş
ve yaklaşık 700 bin çiftçi tarımsal faaliyetlerden
vazgeçmiştir. Buna ilaveten insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için en temel ihtiyaçları
olan su ve gıdaya ulaşım, tarım ürünlerinin arzında
meydana gelen aksamalar ile ciddi sorunlara yol
açmaktadır.2 Diğer yandan üreticinin üretimden
kopması halinde tekrar tarımsal üretime dönmeleri oldukça zordur ve hatta imkansızdır.
Çiftçinin toprağın terk etmemesi için toprak ve
su kaynaklarının korunması, kullanılması ve arazi
kullanım planlarının yapılması gerekmektedir. Çünkü
tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri düşüktür.
Bu ürünlerin arzında ya da talebinde artış ya da
azalış şeklindeki küçük bir değişiklik, fiyatlarında
büyük dalgalanmalara neden olmaktadır.
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Ancak gıda ve su insanlar için vazgeçilemez en
önemli ihtiyaç maddesidir. Kriz dönemlerindeki
toplumsal panikte, insanların marketlerdeki gıda
maddelerine yöneldiği gözden uzak tutulmamalıdır Dolayısı ile gıda güvenliği ve güvenirliğini sağlamak için sorunun çok boyutlu önlemlerle giderilmesi gerekmektedir.3
Tarımsal üretimin artırılması, azot bazlı gübrelerin daha yoğun kullanımını gerektirmektedir. Bu
da sonuç olarak azot oksit salınmasına yol açarak
iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır. Entansif
tarım ve gübre kullanımı toprak ve su kirlenmesine
yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olmamakla birlikte, su kütleleri içinde yüksek konsantrasyonlarda bulunan besin maddeleri
(özellikle fosfatlar ve nitratlar) ötrofikasyona ( göl
gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta
karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle
besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu,
plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalması)4
yol açmakta, su yaşamı ve su kalitesi üzerinde ciddi
etkiler oluşturmaktadır. Bunun en canlı örneği Göller Bölgesi’ndeki göllerin durumudur.

* Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu üyesi

Bu karmaşık sorunun çözümü için iklim değişikliği, enerji ve gıda güvencesini dikkate alan,
tutarlı ve bütünsel bir yaklaşım gerekmektedir. İklim değişikliği ve kıt kaynaklar için rekabetle karşı
karşıya kalan tüm gıda sisteminin yeni koşullara
uyum sağlaması ve kaynak açısından daha verimli
hale getirilmesi, öte yandan da sera gazı emisyonları dahil olmak üzere çevresel etkilerini kesintisiz

1 Schmidhuber, J., Pound, J., & Qiao, B. (2020). COVID-19: Channels of transmission to food and agriculture.
Rome: Food and Agriculture Organization

3 Suiçmez, B. Remzi 2020 Tmmob Ziraat Mühendisleri
Odası Basın Açıklaması 19 Mart 2020

2 Covid-19 Salgınında Tarım ve Gıda Üretimi/Tüketimi
Halil Agah04 Nisan 2020

4 https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/131910/mod_
resource/content/1/restorasyon%20teknikleri_II.pdf
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nı kapsar. Çağımızda sağlık ile beslenme hakkı iç
içe geçmiştir. Beslenme, sosyal bir hak olan sağlık
hakkıyla doğrudan ilişkilidir. Kabul gören en eski
insan haklarından olan beslenme hakkı mutlaktır.7
Herkesin sağlıklı gıdaya erişebilmesi için devletler
ve diğer aktörlerin salgın günlerinde daha fazla rol
üstelenmesi gereği, bu alanda faaliyet gösteren
uluslararası kuruluşlar tarafından da dile getirilmektedir.
Önceden geleceği tahmin edemeyiz ama
yaratabiliriz. Sürdürülebilir kalkınma için 2030
gündeminin ve Paris Anlaşması’nın hedeflerinin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Covid-19 salgını
bir kez daha tarım ve gıdanın önemini göstermiştir.
Daha da önemlisi kendi kendine yeterliliğin önemi
bir kez daha kanıtlanmıştır.8
bir şekilde azaltması zorunludur. Bunun için de tarımda kimyasallara bağımlılık azaltılmalı, biyolojik
mücadele ile verimlilik artırılmalı, atık gıda kaybı
engellenmeli, özellikle büyükbaş üretimi ve etinin
tüketimi azaltmalıdır, çünkü büyükbaş hayvan yetiştirilmesi sera gazı üretimine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Dolayısı ile ortaya çıkan iklim
değişikliği, hayvancılık üretim sistemlerinin güvenlik açığını artırırken, kuraklık gibi etkilerle mevcut
sorunlar daha da derinleştirmektedir. Büyükbaş
hayvan yetiştiriciliğine bu yoğunlukta devam edilecekse yerli ırkların kullanımı teşvik edilmelidir,
çünkü yerli ırklar endüstriyel işletmelerde yetiştirilen kültür ırklarından daha güçlü ve dayanıklıdır.
Yerli ırklar, hayvan refahının iyileştirilmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunların üstesinden
gelinmesinde avantaj sağlayabilecektir.5
Diğer taraftan ticareti bozucu nitelikte uygulanan iç ve ihracat destekleri pazara girişi zorlaştırmaktadır. Gelişmiş ülkeler tarife ve kotalar yoluyla
üreticilerine yüksek düzeyde fiyat ve gelir desteği
sağlamayı sürdürmektedir. Bunun sonucu olarak
arz fazlası çeşitli tarım ürünleri ortaya çıktığından,
dünya fiyatlarında önemli düşüşler olmaktadır. Ayrıca tarımsal desteğe aktaracak yeterli mali kaynaklara sahip olmayan ve üretim maliyetleri itibariyle
rekabet edemeyecek durumda bulunan Gelişmekte olan ülkeler ile Az gelişmiş ülkelerdeki tarım üreticileri haksız rekabet sonucu yoksullaşmaktadır.6
Yeterli gıdaya sahip olmak insan hakkıdır. Beslenme hakkı herkesin; yeterli, güvenli, sağlıklı gıdaya kolayca ve sürdürülebilir şekilde ulaşma hakkı5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481789
6 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1722175

Küresel Korona virüs salgını zengin fakir demeden milyonlarca insanın sağlığını tehdit etmiş,
doğrudan etkilemiş ve ölümlere yol açmıştır. Buna
ek olarak ekonomik, sosyal ve psikolojik yıkım
oluşturmuştur. İlk yapılması gereken iş devleti tekrar yüceltecek, halka güven verecek ve korkularını
geride bırakacak toplumcu ve kamucu sosyal devleti yeniden inşa etmektir.9
Toplumların refahı ve zenginliği için daha fazla üretmek ve adil olarak paylaşmak, nitelikli insan
gücü için nitelikli teknik-mesleki yetenek eğitimi
vermek gerekmektedir. Bu yaklaşım 1920’li yıllarda Atatürk tarafından gündeme getirilmiştir.
Ayrıca Türkiye, dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmasını belirli bir plan ve program içinde yürütme gereğini duyan ve planlı sanayileşmeyi (tarıma
dayalı sanayi) daha 1930’lu yıllarda uygulamaya
koyan nadir ülkelerdendir. Cumhuriyetin kuruluşu
ile başlayan çağdaşlaşma çabaları ve buna paralel
olarak kırsal kalkınma çalışmaları tüm zorluk ve engellere karşın zamanın olanakları içerisinde yürütülmeye çalışılmıştır, çünkü Atatürk günümüzdeki
gelişmeleri yüz yıl önce görmüştür. Bu nedenle
köydeki çocuğu alıp eğitip tekrar köye gönderme
temel ilkesine dayanan bir yaklaşım göstermiştir.
Ayrıca köye yönelik öğretmen yetiştirme programlarını ve eğitim politikalarını geliştirmeyi hedef almıştır. Bilgiyi yurttaşa götürerek tüketici ve ezberci
eğitim anlayışına son vermeyi planlamıştır.
7 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2009-80-485
8 https://www.tarimdunyasi.net/2020/03/17/koronaviruse-karsi-tarim-ve-gidanin-onemi/
9 Büyükuslu ,A.R.2020. Koronovirüs sonrası Yeni Dünya
Düzeni – Ekonomi- Devlet- Yapay Zekâ. Der Kitapevi Yayınevi ve Dağıtım Ltd. Şti.
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1933’den sonra 1950’ye kadarki dönemde uygulanan devletçi ekonomi politikaları sayesinde, tarıma
dayalı sanayi kuruluşları desteklenmiş, tarım ürünlerinin ve hammaddelerinin işlenmiş ve yarı işlenmiş
olarak satılmasına önem verilmiştir. 1950-1960 yılları
arasında tarımsal ürünler üretimi plansız ve kontrolsüz şekilde artmış, iç tüketimi karşılamak üzere tarıma dayalı sanayinin gelişmesi teşvik edilmiş, ancak
dış pazarlarla rekabet edebilecek kalitede sanayi
ürünleri üretimine geçilememiştir. Bu dönemde tarım politikalarında yapılan yanlışlar tarımsal üretimi
çıkmaza sokmuş, ekonomik kriz yaşanmıştır. Ülkenin ekonomik sorunlarına çözüm üretmek amacıyla
1960’lı yıllarda planlı kalkınma dönemine geçilmiş olmakla birlikte köylüden oy alma kaygısı taşıyan siyasi
iktidarlarla Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları arasında tarım ve sanayi çekişmesi yaşanmış ancak her
iki alanda da istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik sorunlarının çözümü
için önce liberal daha sonra neo-liberal politikalar
benimsenmiş, Atatürk’ün ortaya koyduğu karma
ekonomi sistemi terk edilmiştir. Bu kapsamda ekonomide lokomotif güce sahip KİT’ler özelleştirilmiş,
devletin yatırımlardan geri çekilmesi gündeme alınmıştır. Buna karşın örneğin ABD, 2021 Ocak ayında
1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik teşvik paketi imzalamış, İngiltere milli gelirinin yüzde 16,3’ünü yardımlara ayırmış, Almanya’da koalisyon hükümeti Covid 19
salgınının başlangıcından bu yana 156 milyar Euro,
130 milyar Euro ve 60 milyar Euro değerinde üç mali
teşvik paketi açıklayarak karma ekonomi sisteminin
ne denli önemli olduğu gerçeğini ortaya koymuştur.
Bunun anlamı Atatürk’ün fikir ve anlayışına Türkiye’nin yanında Dünya’nın da ihtiyaç duyduğudur.
Ne var ki Covid 19 un ortaya koyduğu tüm
olumsuz gelişmelere rağmen küresel kapitalizm
bireyciliği hala ön plana çıkartmaktadır. Bireycilik,
sosyal dayanışma ve kolektif eylem bilincini engellemekte ve bireysel çıkarlar uğruna doğayı, insan
ve canlı sevgisini yok etmektedir.
Buna paralel olarak cahil toplum yaratıcıları da
Covid 19’a rağmen, toplumu ilkel zamanlara döndürmeye, eğitim dışı ya da bilim dışı yöntemlerle,
ya da yanlış eğitimle toplumu cahil bırakmaya çalışmaktadır. Bu cahil bırakılan kesim çoğu zaman geçmişin ütopik ve epik hikayeleri ile beslenmektedir.
Bu kesim, insanları sürekli kategorize etmekte, dinsel, mezhepçi, ırkçı, göçmen, bizden sizden, yaşlı
- genç, inanan-inanmayan, ilerici-tutucu, kadın-erkek vb. ayrılıkçı politikalarla resmen uyutmaktadır.10
10 Büyükuslu ,A.R.2020. Koronovirüs sonrası Yeni Dünya
Düzeni – Ekonomi- Devlet- Yapay Zekâ. Der Kitapevi Yayınevi ve Dağıtım Ltd. Şti.
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Türkiye Cumhuriyeti bu uyutulma politikalarına karşı kendisini korumak için 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde tarımla ilgili önemli kararlar almıştır. Bunlardan
bazıları, aşarın kaldırılması, yabancıların toprak
mülkiyeti hakkının kalkması, tarım sektörünün gelişmesi için vergi muafiyeti sağlanması ve sektörün
teşvik edilmesi, tütün ekimi ve ticaretinin serbest
bırakılması, tarımsal kredilerin düzene sokulması,
orman köyleri ile ilgilenilmesi, hayvan hastalıkları
ile mücadele, tarım alet ve makinelerinin standartlaştırılması, tamir atölyelerinin kurulması, göllerde
balık üretilmesi ve köylerde belirli bir süre için yükseköğrenim görenlerin çalıştırılmasıdır.11 Bu gün
ise taşımalı eğitim adı altında Cumhuriyetin aydınlık yüzü, bilgi taşıyan öğretmenlerin köyde görev yapmaları önemli ölçüde engellenmiştir.
Serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci yani
1980 sonrası politikalar tarım ve tarımcılara zarar
vermiştir, çünkü tarım sektörü sabit sermaye yatırımlarından yeterli payı alamamıştır. Daha sonra
ise ibre büyük işletmelerden yana dönmüş destekler büyük işletmelere verilmeye başlanmıştır. Bu
durum ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemli ölçüde tarımdan uzaklaşmasına neden olmuştur.
Bir başka anlatımla sanayinin oluşması uğruna tarım ve çiftçi ezilmiş, tarımdan uzaklaşma serbest
piyasa ekonomisine geçişle artmıştır.12
Dünya büyük bir felaketle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu felaketten kurtulmak için herkesin
üretici bir yapıya dönmesi, ülkemizin tekrar kendine yeterli bir ülke konumuna ulaşması gerekmek11 https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/94092/T00857.pdf?sequence=1
12 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/410858

COVID 19 TARIM SEKTÖRÜNÜN NE DENLİ STRATEJİK ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERDİ
insafına bırakılmıştır. Karar vericiler tarafından tarımın stratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan
büyük öneme sahip olduğu göz ardı edilmiştir.
Bu nedenle;
• Kırsaldaki yaşamın cazip hale getirilmesi için gençlere özel destekler verilmeli, kırsal kesimde yaşayanlara her türlü vergi muafiyeti tanınmalıdır.
• Tarım topraklarının yabancılara dolaylı veya doğrudan satışı mutlaka önlenmelidir.
• Kırsal kesimde yaşayan ailelerin üretimde görev
alacak gençlerinden hiç olmazsa birisinin Ziraat
Fakültelerine sınavsız girmesi sağlanmalıdır.
• Kooperatifler güçlendirilmeli ve bunun için eğitim
seferberliği yapılmalı, kooperatiflerin uzmanlar tarafından yönetilmesi sağlanmalıdır.
tedir. Bu bilinçle tarım ve gıdanın önemini daha
iyi anlamamız ve buna uygun üretim ve tüketime
yönlenmemiz zorunluluk arz etmektedir.

• Üreticinin ürünleri doğrudan, Devlet veya uzman
kooperatifler tarafından satın alınmalı ve serbest
piyasada değerlendirilmesine gidilmelidir.

Mekanik sistemlerin gelişmesi, kimya ve biyoteknoloji gibi endüstriyel alanlardaki gelişmeye
paralel olarak tarım alanında da büyük bir değişim
yaşanmaya başlamış ve tarım 4.0 uygulanmaları
gündeme gelmiştir. Tarım 4.0. ile birlikte çiftçiler,
danışmanlar ve araştırmacılar dış girdilere daha az
bağımlı hale gelmiştir. Buna paralel olarak uygulamalar ekonomik hale gelmiştir. Ayrıca Tarım 4.0
de üretim esnek ve kendine özgü tarım stratejileri
geliştirmeye elverişlidir.13

• Kırsala yönelik projelerde yerel yönetimlere sorumluluk verilmeli ve üreticilerin sorunları yerelde kısa
sürede çözülmelidir.

Bu avantajlardan yararlanmak için bu alana ilgi
duyan gençlerin tarımda üretici hale getirilmesinde büyük yarar vardır. Çünkü yapay zekâ uygulamalarının en iyi yanı çiftçilerin işlerini kolaylaştırması, süreçleri geliştirmesidir. Ayrıca hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi ve anlık bilgilerin izlenmesiyle
etkili olarak minimum maliyet ve çevresel etki ile
gıdanın üretimini ve geleceğini şekillendirme olanağını sunmasıdır.

Sonuç
Türk tarımı uluslararası finans kuruluşlarının,
Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası ile AB
giriş sürecinde Ortak Tarım Politikasının etkisi altına girmiştir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik nedeni
ile kırsal kesim kentlerde yaşamaya zorlanmıştır.
Tarım ürünleri fiyatlarının dünya fiyatlarına bağlanması maliyet eşitsizliği nedeni ile kırsal kesim rekabet şansını yitirmiştir. Buna paralel olarak kırsal kesim örgütlenemediği için yaşamları hükümetlerin
13 https://arastirma.tarimorman.gov.tr/koyunculuk/
Menu/76/Tarim-4-0

• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun
destekleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri eli ile
verilmelidir.
• Devlet Üretme Çiftliklerinin amacı dışında kullanımı önlenmelidir. Daha önce olduğu gibi, hayvan
ve tohum ıslahı, fidan ve damızlık üretimi yönündeki faaliyetlerine geri döndürülmelidir. Ayrıca bu
kuruluşlar amaçlarına uygun olarak Tarım Teknokentleri olarak gündeme alınmalı ve gençlerin bu
alanlarda Tarım 4.0 uygulamalarına yönelik projeler geliştirmeleri sağlanmalıdır. Çünkü tarımdaki
dijital dönüşümün önümüzdeki sürecin en önemli
gündem maddeleri arasında yer alacağı gözden
uzak tutulmamalıdır. Buna paralel olarak yapay
zekâ teknikleri ile alternatif çözümler üretilecektir.
Bunun için yeni nesle ihtiyaç vardır.
• Tarım ve orman ürünlerinin gelişimine yönelik olarak kırsal altyapının geliştirilmesi sağlanmalıdır.
• Köylerin yenilenmesi ve kalkınması, kırsal dokunun
bozulmasının engellenmesi ve rehabilitasyonu tarımın geleceği için büyük önem arz etmektedir. Özellikle Büyükşehir ve Bütün şehir uygulamaları ile köyler mahalle haline getirilmiştir. Kırsal kesimin gelişmesi için tarımsal üretimin yoğun olduğu alanlarda
köy tüzel kişiliklerine geri dönülmesi gerekmektedir.
• KOBİ’ler, birlik ve kooperatiflerle güç birliğine giderek işletmelerin verimlilik ve rekabet güçleri arttırılmalıdır.
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Genç Bakış
100. YILINDA
SAKARYA ZAFERİ’Nİ
ANMAK VE ANLAMAK:
13 EYLÜL 1921
Özen TOPÇU*
Giriş:
Sakarya, Türk tarihinde ta Viyana’dan başlayan
geri çekilmemizin son savunma hattını oluşturan,
Türk’ün ölüm-kalım savaşı verdiği, büyük yokluklar içerisinde kazanılan destansı bir zaferdir. 13
Eylül 1921’de kazanılan Sakarya Zaferi ile 13 Eylül
1683’te Viyana önlerinden başlayan Türk bozgunu
ve geri çekilmesi durdurulmuş,1 Sultan Alparslan’ın bizlere emanet ettiği Anadolu yeniden kazanılmıştır.
Bilindiği gibi, Erzurum Kongresi öncesi Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Saltanat Hükümeti’nce
görevinden alınması üzerine, kendisi de bütün
askerî rütbe ve nişanlarını o hükümete vererek,
kendi deyişiyle “Osmanlı paşalığından Türk erliğine terfi etmiş”2 ve Erzurum Valisi’nden satın aldığı
redingot takımı3 sırtına, Mazhar Müfit’in (Kansu)
hediye ettiği Kafkas kalpağını4 da başına geçirerek, yine kendi ifadesiyle “sine-i millette bir ferd-i
mücahit”5 olarak kalmıştı. Artık ne omzunda mirliva apoleti, ne de kolunda Padişah’ın fahri yaveri
kordonu vardı.
Sakarya Muharebesi öncesi, Kurtuluş savaşımızın en zor günlerinde, Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa’yı oy birliğiyle ve tam yetkili olarak
Başkomutan seçmiştir. Böylece, artık onun resmî
bir görevi olacaktır. Tüm zorluklara karşı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan
Muharebesi’ni tüm dünyayı hayrete düşüren ve
hayran bırakan büyük bir zaferle kazanmasının
ardından yine Büyük Millet Meclisi tarafından ken*Emekli Albay,
1 Soner Yalçın; “Maceracılık…”. Sözcü Gazetesi, 17 Ekim
2014, Cuma
2 Prof.Dr. Özer Ozankaya, Cumhuriyet ya da Demokrasi,
T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ank. 2002, s.11.
3 Falih Rıfkı Atay; Çankaya, Doğan Kardeş Matbaacılık,
İst. 1969, s.189.
4 Mazhar Müfit Kansu; Erzurum’dan Ölümüne Kadar
Atatürk’le Beraber, 1. Cilt, TTK Yay., 3. Baskı, Ank. 1988,
s.40,41.
5 Dr. Zekeriya Türkmen; Yeni Devletin Şafağında Mustafa
Kemal (Ekim 1918-Ocak 1920), AAM Yay., Ank. 2002,
s.133.
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disine “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilecek6,
böylece, 7/8 Temmuz 1919’da çıkardığı üniformasına 19 Eylül 1921’de yeniden kavuşacaktır.
Sakarya, Mustafa Kemal’i Atatürk yapan yolda
önemli bir nirengi noktasını oluşturur. Sakarya
ona Başkomutan sıfatı, Gazi unvanı ve Mareşal rütbesini kazandırmıştır. Sakarya Zaferi hem Mustafa
Kemal’in kariyerinde, hem Türk Ulusunun geleceğinde bir dönüm noktası olduğu gibi, tüm dünyada emperyalizmin yenileceğine umut ve örnek
teşkil etmiştir. Ünlü tarihçi Prof. Halil İnalcık, bu
konuda şunları söyler:
“Sakarya Zaferi ile Mustafa Kemal Paşa artık Halaskar Gazi oldu. O zamanki unvanı bu idi. Sakarya’dan sonra bütün hikȃyeyi biliyorsunuz: Fransa
evvela baş eğdi. İngiltere neden baş eğdi biliyor
musunuz? Çok önemli bir gelişme oldu. Mustafa
Kemal’in karşı zaferi Batı’yı sarsıyordu. Avrupa’nın
sömürge haline getirdiği Hindistan, Çin bu kahramanın mücadelesini günü gününe izliyorlardı.
Harpten yeni çıkmış İngiliz halkı Yunan’ın yardımına gitmek için asker olmayı kabul etmedi.”7
Sakarya Zaferi, Doğu’nun ezilen halklarınca sevinçle ve şerefle karşılandı. Bu zafer Hindistan’da
büyük coşkuyla kutlandı, Asya ve Afrika’nın çeşitli
yerlerinden M. Kemal Paşa’ya kutlama telgrafları
gönderildi. 27 Aralık 1921’de Gandi’ni başkanlığında toplanan Hindistan Ulusal Kongresi de Sakarya Zaferi’nden dolayı Mustafa Kemal Paşa’yı
kutladı ve şu kararı aldı:
“(Kongre), Mustafa Kemal Paşa’yı ve Türkleri
büyük başarılarından dolayı kutlar, Hint halkının
sevgilerini kendilerine sunar, Türkiye’nin bağımsızlığının korunması konusunda yardımlarını sürdüreceğini belirtir.”8
Biz bu çalışmamızda, bugünkü varlığımızın
temellerinden olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin hangi şartlar altında kazanıldığı hakkında
birkaç kesit sunmaya çalışacağız.
Sakarya Öncesi Ümitsiz Günler:
Türk tarihinin dönüm noktalarından olan
Sakarya Meydan Muharebesi, Türkler açısından
6 Türk İstiklȃl Harbi’ne Katılan Tümen ve Daha Üst Rütbedeki Komutanların Biyografiler, Gnkur. Basımevi, Ank.
1989, s.4.
7 Halil İnalcık Söyleşi ve Konuşmalar; Haz.:Birsen Çınar,
Cilt1, Profil Yayıncılık, İst. 2003, s.407.
8 Dr. R.K. Sinha; Mustafa Kemal ve Mahathma Gandi
(1919-1928), Milliyet Yay., Tarih Kitapları Dizisi: 22, İst.
1972, s.131-132.
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çok olumsuz şartlarda başlamıştı. Halkta ne bir
ümit, ne de moral vardı. Savaşın başladığı 23
Ağustos’tan yaklaşık bir aydan fazla bir süre
içerisinde; 13 Temmuz’da Afyon, 17 Temmuz’da
Kütahya, 19 Temmuz’da Eskişehir Yunanlıların
eline geçmiş, ordu Sakarya’nın doğusuna çekilmek zorunda kalmış, bu durum Türk kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı ve manevi çöküntüye yol açmıştı.9
Eskişehir Kütahya muharebeleri sonunda Yunanlılar zaferlerini abartılmış bir şekilde ilan ettiler.10 Yunanlılar, Türk ordusunun işinin bittiğini,
geriye kalan enkazının tamamen yok edilmesinin
uzun sürmeyeceği kanısındaydılar.11 Kütahya’da
harp karargahını kuran Kral Konstantin, burada
yapılan kurulda, Türk ordusunun karşı koyma
gücünün tümüyle kırılmasına ve Ankara’nın ele
geçirilmesine karar verdi. Türk Ordusunun çekilmesi Yunan kumanda heyetini büyük hayal ve
ümitlere sürüklemişti. Yunan kabinesi Askerî Müşaviri Gn. Stratigos, basın mensuplarına, taarruzun başından beri geçen safhalarını anlattıktan
sonra sözlerini şöyle bitiriyordu: “Kemalist Ordusunun akıbeti böyle oldu. Geriye kalan enkazının
tamamen dağıtılması çok sürmeyecektir.” Başkomutan Gn. Papulas da, Essociated Press muhabirine verdiği demeçte, Ankara yolunun açıldığını
bildiriyordu.12 Sevr Antlaşmasını Türklere kabul
ettirememeyi İngiltere’nin prestijine indirilmiş
bir darbe olarak nitelendiren Lloyd George, İngiliz Parlamentosunda Yunanlıları azdıracak sözler
veriyordu: “Yunan ordusu, kazandığı zaferden
sonra artık Sevr Antlaşması’yla yetinemez. Daha
geniş haklar almalıdır.”13 diyordu.
Türk ordusunun Sakarya gerisine çekilmesi Yunanistan’da, artık Türklerin işinin bitirileceği algısı
ve beklentisi yaratmıştı. Yunan Kralı da bu kanaatte idi.14 Yunan Kralı, Kütahya ve Eskişehir’den son9 Mustafa Turan; Siyasi ve Hukuki Açıdan Milli Mücadele,
Berikan Yay., Ank. 2014, s.129,130.
10 Selahattin Tansel; Modros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt
IV, ME Basımevi, İst. 1991, s.104.
11 Ergün Aybars; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1, Zeus Kitapevi, 3. Baskı, İzmir 2007, s.262.
12 Sabahattin Selek, Milli Mücadele, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Milliyet Yayınları, İst. 2011, s.179.
13 Baki Vandemir; Türk İstiklal Savaşı’nda Sakarya’dan
Mudanya’ya, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yay.,Gnkur. Basımevi,
Ank. 2006, s.1. Özer Ozankaya; Cumhuriyet Çınarı, T.C.
Kültür Bak. Yayınları, 4. Baskı, Ank. 1999, s.289.
14 M.Şakir Ülkütaşır; “Askerlik Tarihimizde Ağustos Ayları
ve Mercidabık-Sakarya Meydan Savaşları”, Türk Kültürü
Dergisi, Yıl:8, sayı: 94, Ordu Sayısı, Ağustos 1970, s.11.

ra Ankara’ya da gireceğinden o kadar emindi ki,
Ankara’da verilecek balo ve yemek için davetiyeler
bile bastırılmıştı. Hatta Ankara Kalesi’ne çekilecek
Bizans Bayrağı dahi hazırdı.15
Yunanlıların lehine olan önemli bir durum,
Türklerin henüz iç güvenliği sağlayamamış olması idi. Bir yandan 20-25 bin kişilik Pontus çeteleri, diğer yandan Koçkiri Aşireti’nin ayaklanması
cephe gerisini tehdit ediyordu. Henüz tam olarak
düzenli ordunun eksikleri tamamlanamamış, bu
yüzden asker kaçakları olayları da artmıştı. Salgın
hastalıklar, yiyecek ve ilaç yokluğu Türk Ordusunu
kırıyordu. Yalnızca soğuktan olan hastalıklardan
dokuz binden fazla asker bu kış içinde ölmüştü.
Askerin sırtına giydirecek, sıcak tutacak elbise
bulunmadığından, halk evlerindeki kilimleri basit
bir şekilde dikip orduya veriyordu.16
Sakarya Savaşı günlerinde çekilen sıkıntıların
biri de ordunun ihtiyacı olan, teknik ve zanaat işlerinden anlayan insanımızın yokluğuydu. Sanat ve
ustalık gerektiren işleri Osmanlıdan bu yana gayri Müslimler yapıyordu. Orduda önemli bir sayıya
ulaşan atların nallanması işi bile bir problem teşkil
ediyordu. Ünlü tarihçi Cemal Kutay, bu konuda
şunları dile getirir:
“İmparatorluktan alınan miras acınacak tabloydu. Devletin bütçesi yetersizdi. Sanayi hemen
hemen sıfırdı. Ülkeyi terk den azınlıklar, değil mevcut sanayii, zanaat dediğimiz en basit hizmetleri
bile beraberlerinde almışlar, götürmüşlerdi. Milli
Mücadele’de köylerden derlenmiş olan atları nallayacak nalbant yoktu. 1921’de Konya’da Başarılı
Han’ın ahır bölümünde açılan Nalbant Okulu’nun
öğretmenleri, birisi yarı felçli üç yaşlı ihtiyar idi. Kazım Karabekir Paşa’nın aracılığı ile Azerbaycan’dan
getirilmişlerdi. Diploma törenine Başkomutan olarak Atatürk de katıldı…”17
Cepheye su yetiştirmek için kullanılan teneke
bidonlar delindiğinde onları bir tek Yahudiler lehimleyebilirdi.18 Falih Rıfkı Atay, Sakarya Savaşı’nda Ankara ile Polatlı arasında işleyen trenin biletçisinin bile Hıristiyan olmasından yakınır.19
15 Henri Benazus; Niçin Atatürk, Bizim Kitaplar, İst. 2002,
s.334.
16 Aybars; a.g.e., s.258.
17 Cemal Kutay; Atatürk Olmasaydı, Milliyet Yay., Doğan
Medya, İst. 2003, s.89,90.
18 Nail Uçar; “Sakarya Muharebeleri Nasıl Kazanıldı”,
Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Yıl:17, Sayı:201, Eylül 1981,
s.18.
19 Falih Rıfkı Atay; Bayrak, Bateş Yay., İst. 1990, s.79.
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Sakarya Meydan Muharebesi öncesi günlerde
mali yönden çekilen sıkıntıları da Alptekin Müderrisoğlu’ndan dinleyelim: “İkinci İnönü Muharebesi’nin yarattığı malî sarsıntının giderilme çareleri
aranırken, bu kez daha kanlı ve geniş cepheleri
kapsayan Kütahya-Eskişehir Muharebeleri başlamış, ordumuz önemli kayıplarla Afyon, Kütahya
ve Eskişehir’i bırakarak Sakarya Irmağı doğusuna
çekilmek zorunda kalmıştır. Bu muharebeler, malî
kaynakları zorlamakla kalmamış, hasat mevsimine
girildiği bir sırada üç önemli ilimizin tarımsal devlet gelirleri de kaybedilmiştir.

23 Ağustos 1921’de, personel, silah ve araç gereç yönünden oldukça güçlü olan Yunan ordusunun müthiş saldırısıyla başlayan Sakarya Meydan
Muharebesi’nde oldukça kritik anlar yaşanmıştır.
Muharebenin ilk günlerinde Yunan saldırısını durdurmak için büyük fedakârlıklar yapılır. Savaşın bu
bunalımlı günlerinde, Atina Hükümeti, Mustafa
Kemal’in ordularının her yerde yenilgiye uğratılmış olduğu haberlerini Yunan basını aracılığıyla
dünyaya yayıyor; basın, Mustafa Kemal’in esir edildiğini ve Atina’da Sintagma (Anayasa) Meydanı’nda idam edileceğini yazıyordu.25

Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutan olduğu
günlerde malî durum, kolayca anlaşılacağı gibi hiç
de iç açıcı değildir. Hatta malî yönden yeni ve büyük Yunan saldırısını karşılayacak kaynakları bulmak ve yaratmak güçtür. Üstelik ordunun yeni bir
saldırıya karşı yapacağı hazırlıklar için çok kısa bir
zaman vardır ve böyle kısa bir zamanda yeni malî
kaynaklar bulmak tamamen olanaksızdır.”20

23 Ağustos 1921’den 13 Eylül 1921’e kadar 22
gün 22 gece amansız devam eden ve Atatürk tarafından “Sakarya Melhamei Kübrası” (Sakarya’daki büyük kan seli) olarak adlandırılan bu destansı
mücadelede cepheden de bir iki manzara aktaralım: 1 Eylül 1921 günü Çal Dağı eteklerinde süren
çarpışmalarda 57. Tümenin 3 Alay Komutanı, 5 Tabur Komutanı, yani alay komutanlarımızın tamamıyla, tabur komutanlarımızın neredeyse hepsi
şehit olmuştu. Tümenin toplam subay zayiatı 85’i
bulmuştu. Bu durum Sakarya Savaşı’nın ne kadar
kanlı geçtiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 8. Tümenin de bugünkü savaşlarda er zayiatı da 900’ü geçmişti.26

Yunanlılar harbi kazanacaklarından emin
adımlarla kutlama törenine hazırlanıyorlardı; bunun için de Kral Konstantin Atina’dan İzmir’e hareket etmişti. Kral, Karşıyaka semtinde bir evde
konuk edilmişti. Bu bir rastlantı değildi. Çünkü
3. Haçlı Seferleri’nde İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard, Kudüs’e giderken Karşıyaka’da kalmıştı.21
Atina basını, bu istilanın Büyük İskender’in seferlerine benzediğinden dem vuruyordu.22

Sakarya’da Çekilen Sıkıntılar:
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, kaçınılmaz
savaşı başlatmak üzere 12 Ağustos 1921’de Gnkur.
Bşk. Fevzi (Çakmak) Paşa ile birlikte Ankara’dan Polatlı Alagöz Köyü’nde bulunan cephe karargahına
gelir. Geldiği gün, cephede incelemeler yaptığı Yıdıztepe civarında atına binerken talihsiz bir kaza
geçirir ve düşerek kaburga kemiği kırılır.23 Bilindiği
gibi, Mustafa Kemal Paşa, Polatlı Tren İstasyonu’ndaki bir trenden sökülen koltukta cepheyi yönetecektir.24
20 Alptekin Müderrisoğlu; Kurtuluş Savaşı’nın Malî Kaynakları, Maliye Bakanlığı Yayınları, Ank. 1974, s.370.
21 Muzaffer Uğraşkan; “Sakarya Meydan Savaşı”, Kemalist
Ülkü Dergisi, Yıl:20, sayı:225, Temmuz 1987, s.3.
22 Lord Kinross; Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu,
Çev.:Ayhan Tezel, Sander Yayınları, 3. Baskı, İst. 1973, s.
421.
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Sakarya Meydan Muharebelerinde hayal sınırlarını zorlayan birçok kahramanlıklar ve mucizeler
yaşanmıştır. Bunlardan biri de Giresunlu gönüllülerden oluşan Topal Osman Ağa’nın birliğiyle ilgilidir. Tarih, 24 Ağustos 1921, muharebenin ikinci
günüdür. Büyük bir kararlılıkla Ankara’ya yürüyen
Yunan ordusu, Haymana güneyindeki Mangal
Dağı civarında hatlarımızı yarıp büyük bir gedik
açmış, ilerlemektedir. Bunun üzerine Başkomutan M. Kemal Paşa, ihtiyattaki (yedekteki) birliklerin derhal oraya gönderilmesi, süngü hücumu ile
düşmanın geri püskürtülmesi emrini verir. Birlik
komutanları, elde ihtiyat kalmadığını, sadece Topal Osman Ağa’nın gönüllülerinin yakınlarda bulunduğunu bildirirler. Atatürk, hemen onların süngü hücumuna kalkmalarını söyler. Süngü hücumu
süngüyle yapılır, ancak Topal Osman’ın çetesinde
süngü yoktur. Bu durumun bildirilmesi üzerine
Atatürk; “Süngüleri yoksa bellerinde bıçakları vardır, düşman üzerine atılacaklar, onları eski yerlerine kovacaklardır” kesin emrini verir. Kahraman

23 Adnan Ataç; “Türk Tarihinde Bir Dönüm Noktası ve
Atatürk’ün Geçirdiği Kaza”, Askerî Tarih Bülteni, Sayı:40,
Şubat 1996, s.80.

25 Selȃhi R. Sonyel; İngiliz Belgelerinde Milli Mücadele
ve Mustafa Kemal Atatürk (1919-1923), 10 Kasımlarda
Atatürk’ü Anmak ve Anlamak, Haz.: Zeki Dilek, AAM Yay.,
Ank. 2007, s. 237.

24 Cevdet Yalçın; Atamız Atatürk, İlayda Kültür ve Sanat
Merkezi Dizisi, Ank. 1999,s. 29.

26 Arif Başar, Kadim Koç; Vatan(!) Millet (!!) Sakarya (!!!),
Hermes Ofset, 3. Baskı, Ank. 2016, s.110.
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100. YILINDA SAKARYA ZAFERİ’Nİ ANMAK VE ANLAMAK: 13 EYLÜL 1921
Giresun gönüllüleri büyük bir fedakarlıkla, misli
görülmemiş bir cesaret örneği göstererek, şevk
ve istekle ellerindeki eğri burunlu bıçaklarla düşmana saldırır. 160 şehit verirler, ama inanılmaz bir
başarıyla Yunanlıları eski mevziilerine sürerler.27
Bu savaşa cephede Türk Ordusu, cephe gerisinde Türk Milleti katılmış; millet hemen hemen her
şeyini orduya vermiş, Ankara yakınlarına kadar sokulan Yunan ordusu böyle yenilmişti.28 Türk Milleti
Sakarya’da sadece canını değil, varını yoğunu da
ortaya koymuş, Tekâlifi Milliye ile halkın elindekilerin neredeyse yarısına el koyulmuştu. Ama
milletimiz daha fazlasını veriyordu. Hâkimiyet-i
Milliye Gazetesi’nin 31 Ağustos 1921 Çarşamba
günkü nüshasında şöyle bir haber yer alıyordu:
“Kastamonu’da Hatice adındaki bir kız, düğünü
için hazırlanan gelinliği giymeyerek basma entari
ile gelin oldu. Pazarda 30 kuruşa satılan gelinliğin
parasını Hilal-i Ahmer’e bağışladı.”29
O günlerin Anadolu’sunu daha yakından görmek için, Ahmet Ağaoğlu’na kulak verelim: “Sakarya Muharebesi henüz başlamıştı. Karadeniz
kıyıları ile Doğu vilayetlerini dolaşmak icap etti.
Tekerleklerinde Türk tarihinin yıllarını taşıyan ve
Anadolu mücadelesinin en kıymetli unsuru olan
kağnı ile yola çıktık. Ankara ile Çankırı arasında
bulunan ve Kızılkaya adını taşıyan küçük yüksek
bir dağ üzerine konmuş bir kuşa benzeyen köyde durduk. Hemen etrafımızı bir sürü mini mini
çocuk sardı. Fakirlik ve yoksulluk, renkleri solmuş
çocuklar… Hepsiyle ayrı ayrı konuştuk. Etrafımızı
kuşatan çocukların hepsinin babaları şehit. Anneleri ya tarlada çalışıyor veyahut orduya yiyecek ve
cephane taşıyordu…”30
Sizlere, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi günlerde yine cephe gerisinden kahredici bir
hikâye aktarmak istiyorum. Olaya tanık olan kişi,
Kurtuluş Savaşı’na teğmen rütbesiyle katılan Halil
Nuri (Yurdakul) Bey’dir. Anısına geçmeden önce
Halil Nuri Bey’i bir-iki cümleyle tanıtalım: 1898’de
Niğde Bor’da doğan Halil Nuri, 1918’de Harbiye’den piyade teğmen rütbesiyle mezun olur.
Kurtuluş Savaşı’na katılır. Birinci ve İkinci İnönü,
Sakarya ve Büyük Taarruz’da aktif olarak yer alır,
birçok kahramanlıklarda bulunur. Kurtuluş Savaşı

boyunca 3 kez yaralanır. İstiklal Madalyası sahibidir. Savaştan sonra Harp Okulu’nda öğretmenlik ve daha sonraları askerlik şube başkanlıkları
yapar. 1950’de Niğde milletvekili olarak Meclis’e
giren Halil Nuri Bey, başta kendi ilçesi Bor olmak
üzere Niğde’nin birçok ilçesine kendi imkânlarıyla
kütüphaneler kurar. 1970’de vefat eden Halil Nuri
Bey Bor ilçesi Acıgöl mezarlığında yatmaktadır.31
Kısaca tanıtmaya çalıştığımız Halil Nuri Yurdakul
anılarında şunları yazar:
“Sakarya Savaşı öncesi birliklerimiz çok ciddi
bir askeri eğitime tabi tutulmuşlardı. Ayrıca, askeri
bölgelere, Yunanlılara haber ulaştırırlar korkusuyla
hiçbir sivil şahıs sokulmazdı.
Bir gün karârgah penceresinden, eğitim yapan
askeri birliğin, atlarının arkasından koşup eteklerine, birbirlerini iterek ve kapışarak bir şeyler dolduran kadınlar gördüm. Hemen emir erime, o kadınları ne topluyorlarsa onlarla beraber karârgahıma
alıp getirmesini emrettim.
Az sonra emir erim dört-beş köylü kadını eteklerine topladıkları şeylerle beraber odama alıp getirdi. Kadınlar iyice korkmuş, renkleri sapsarı, bana
yalvarmaya başlamışlar ve suçsuz olduklarını söylemeye çalışıyorlardı. Zavallıların, renkleri belli olmayan yüzlerce yamalı giysileri içinde, üstleri başları adeta dökülüyordu.
Eteklerini açtırdığımda, eteklerinin at pislikleri
ile dolu olduğunu gördüm. Bunları ne yapacaklarını sordum. İçlerinden birisi dışkı içinden bir arpa
tanesi bulup bana göstererek, ‘Ha bunları toplar,
fışkıdan (at pisliği) ayırır, temizler, yıkar öğütür ekmek yaparız. Evdeki babasız yetimlere yediririz’
diye cevap verdi.”32
Milli şairimiz Behçet Kemal Çağlar, çekilen
tüm bu sıkıntıları bizlere şöyle aktarıyor: “Gelecek neslin çocukları, Türk Kurtuluş Savaşı devrinin nasıl güçlükleri yenip ne biçare vasıtalarla eşsiz neticeyi elde ettiklerini öğrenmelidir. Kayseri
kiliminden asker kaputu, çamaşır teknesinden
otoklav (basınçlı buhar kabı) yapılmış olduğunu
görecekler ve;
Millet gövde oldu, Ata baş oldu,

27 Atay; a.g.e, s.299. A. Başar, K.Koç; a.g.e., s.202, 203.

Taşlar silah oldu, otlar aş oldu.

28 Oğuz Aytepe; “Kurtuluş Savaşının Dönüm Noktası
Sakarya Meydan Muharebesi”, Anıtkabir Dergisi, Yıl:20,
Sayı:78, Temmuz 2020, s.8.

Misli görülmemiş bir savaş oldu,

29 Zeki Sarıhan; Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Cilt IV, Türk
Tarih Kurumu Yay., Ank. 1996, s.20.
30 Uçar; a.g.m., s.16,17.

31 Mehmet Öncel Koç; Halil Nuri Yurdakul, Niğde Valiliği
Yayını, Niğde 2011, s.4,5. www.nigde.ktb.gov.tr.
32 Yurt Sevgisi Eğitimi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi, Ank. 2007, s.117.
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Kovduk yabanları yurttan dışarı.
kıtasını bizim yaşadığımız kadar onlar da anlayacaklardır.33
Sakarya Meydan Muharebesi, Behçet Kemal
Çağlar’ın da işaret ettiği gibi büyük yoksulluklar,
imkânsızlıklar, çaresizlikler içinde kazanılmıştır.
Yıllar sonra bir ressam, Sakarya Savaşı’nı konu
alan ve Atatürk’ü ön planda yağız bir at üzerinde
gösteren bir tabloyu kendisine hediye ettiğinde
Atatürk ressama; “Bu tabloyu kimseye göstermeyin. Bu savaşa katılmış olan herkes bilir ki, hayvanlarımız bir deri, bir kemikten ibaretti. Bizim de
onlardan geri kalır yerimiz yoktu, hepimiz iskelet
halindeydik. Atları da, savaşçıları da böyle güçlü
kuvvetli göstermekle Sakarya’nın değerini küçültmüş olursunuz.”34 diyecektir.
İşte Sakarya Zaferi tüm bu olumsuzluklar ve
umutsuzluklara rağmen Mustafa Kemal’in üstün
askerî kabiliyeti ve eşsiz önderlik vasfıyla kazanılmıştır. E.Korg. Cemal Enginsoy, Atatürk’ün Sakarya’da “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.
O satıh bütün vatandır” emir ve direktifiyle başlattığı yeni savunma şekli için şunları söyler:
“Burada arazi kaybedilmesi bir ölüm-kalım meselesidir. Bu muharebedeki tarihi kararın sonucunu şimdi bizimle birlikte bütün dünya biliyor. Türk
Kurtuluş Savaşı’nın akışını değiştiren Türk zaferi…
Öyle tarihi bir zafer ki, bir Amerikalı kadın yazar, şu
şekilde vurgulamaktan kendini alamamıştır:
- Sakarya kıyılarındaki Türk Zaferi, Yakın ve Orta
Doğu’nun siyasal yüzünü kökünden değiştirmiştir. Batı, 200 yıldan beri yaşlı Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalıyordu. Fakat Sakarya Nehri’nde
Türk’ün kendisi ile karşılaşmış ve Türk’e dokunduğu an tarihin akışı değişmiştir. Tarih bir gün Sakarya kıyılarındaki bu pek az bilinen çarpışmanın
çağımızın kesin sonuçlu muharebelerinden biri
olduğunu anlayacaktır.”35
Sakarya Savaşı’nda Türklerin 3.700 şehit ve
18.000 yaralısına karşılık, Yunanlıların 4.000 ölü
ve 19.000 yaralısı vardı. Esir düşen ya da ortadan
kaybolan Türklerin sayısı binin altındayken, geri
çekilen Yunanlılar arkada yaklaşık 15.000 asker
bıraktılar.36 Genel olarak savaş zayiatı (ölü, yaralı,
33 Behçet Kemal Çağlar; “Atatürk’ü Anmak ve Anlamak”,
Kemalist Ülkü Dergisi, Yıl:14, Sayı: 162, Nisan 1982, s.8.

32
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esir, kayıp/firar) Yunan ordusunda 37.363, Türk ordusunda 23.000 kadardır.37
Sakarya’da Türklerin subay zayiatı; 277’si şehit,
1.058’i yaralı, 23 esir, 27 kayıp/firar olmak üzere
toplam 1.385’tir. Savaşın başında 5.201 olan subay
sayımız 3.816’ya inmiş, yani subay mevcudumuzun
dörtte birinden fazlası savaş zayiatı olarak kayıtlara
geçmiştir. Şehit subay sayısı ise mevcut subay toplamının beşte birinden fazladır.38 Onun içindir ki, zafer
sonrası M. Kemal Paşa, TBMM kürsüsünden, “Sakarya Savaşı subay muharebesi olmuştur”39 diyecektir.

Sonuç:
Türk Kurtuluş Savaşı’nın en kanlı ve heyecanlı
sahnelerinden birini teşkil eden Sakarya Meydan
Muharebesi, büyük zaferi müjdeleyen milli bir
hamle olmuştur. 1921 yılında başlayan Yunan
taarruzu bu meydan savaşıyla kırılmış ve Yunanlılar
Sakarya yenilgisinden sonra bir daha taarruza
cüret edememiş, artık o kudreti kendisinde
bulamamıştır.40 Sakarya Zaferi, deyim yerinde ise
Yunan ordusunun belini kırmış, bir yıl boyunca yerinden kımıldayamayacak hale sokmuştur. Sakarya
yenilgisinden sonra Yunan ordusunda moral tamamen bozulmuş, küçük rütbeli Venizelosçu subaylar
ile yüksek rütbedeki Kralcı subaylar arasında iç
çekişme başlamış; disiplinsizlik, amaca olan inancı
zayıflatmış ve silahlı, silahsız firarlar başlamıştı. 41
Sakarya Meydan Muharebesi sonunda, Saray’ın Mustafa Kemal’den geri aldığı rütbeyi Türk
Milleti fazlasıyla iade etti. Onu, 19 Eylül 1921’de
Mareşal yaptı ve Gazi unvanı ile yüceltti.42 TBMM,
savaştan önce hiçbir rütbesi bulunmayan Mustafa
Kemal’i “Başkomutan” ilan etmiş, zafer sonrası onu
Mareşal rütbesine yükseltmiş, yine ona, İslam’ın
en kahraman savaşçılarına en yüksek mükâfat
olan “Gazi” onursal unvanını vermişti.43 Ancak Padişah Vahdettin M. Kemal’e bu rütbe ve unvanın
37 Celal Arıkan; Komutan Atatürk, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İst. 2001, s.534.
38 Türk İstiklȃl Harbi, İkinci Cilt, Batı Cephesi, 5 nci Ks. 2
nci Kitap (Sakarya Meydan Muharebesi), Gnkur. Basımevi,
Ank. 1973, s.126.
39 Ahmet Niyazi Banoğlu; Nükte ve Fıkralarla Atatürk,
İnkılȃp ve Aka Kitapevi, 3. Baskı, İst. 1981, s.92.
40 Ülkütaşır; a.g.m, s.10.

34 Kinross; a.g.e., s.434.

41 Murat Köylü; Türk İnkılȃbı, İmparatorluktan Cumhuriyete (1878-1922), Kripto Yay., Ank. 2015, s.327.

35 E.Korg. Cemal Enginsoy; “Milli Kurtuluş Önderi Atatürk”, AAMD, Sayı:2, Mart 1985, s.534.

42 Cemal Kutay; Türkiye İstiklȃl ve Hürriyet Mücadeleleri
Tarihi, Cilt 18, Alioğlu Yay., 2. Baskı, İst. 1981, s.11.123.

36 Andrew Mango; Atatürk, Türkçesi: Füsun Doruker,
Sabah Kitapları, İst. 2000, s.312.

43 Paul Dumont; Mustafa Kemal, Çev.:Zeki Çelikkol, Kültür Bak. Yay., Ank. 1993, s.83.
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verilmesinden hiç de memnun olmamıştır. Nişan
ve terfi verme padişahın yetkisi içindedir; dolayısıyla Ankara Hükümeti’nin padişahın egemenlik
haklarını kullanmış olması padişahı epeyce etkilemişti.44 Hele, o zamana kadar sadece Padişaha
has olan Başkomutanlığı üzerine alması onu iyice
sinirlendirmişti.45
Sakarya Zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın ve ileride
kurulacak Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin meşhur
“Üç Mustafa’ sını” ortaya çıkarmıştır. Bunlar: Başkomutan Mustafa Kemal (Atatürk), Gnkur. Bşk. Mustafa Fevzi (Çakmak), Batı Cephesi Komutanı Mustafa İsmet (İnönü). Dünyaca ünlü Atatürk araştırmacısı Prof. Andrew Mango bunu şöyle yorumlar:
“Sakarya Zaferi bir önder (Mustafa Kemal) ve
iki yardımcısından (Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa)
oluşan yeni bir triumvira’nın (üçlünün) doğmasına
neden olmuştu ve bu üçlü Türklerin milli uyanışına
yeni bir düzen getirecekti.”46
Bizler, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Milli Mücadele’yi kolay kazanmadık. 46 kiloluk delikanlıları bile,
yaşlarının 15-16 olduğuna bakmaksızın silahaltına
aldığımız Sakarya Meydan Muharebeleri öncesi
Silahlı Kuvvetlerimiz gerçekten güç durumdaydı.
Başkomutan M. Kemal Paşa imzasıyla yayınlanan
ve tarihimize Tekalif-i Milliye emirleri olarak geçen
emirlerde, her evden bir çift çorap, bir çift çarık isteniyordu.47İşte bu, ne hallerde savaş verdiğimizin
göstergesidir.
Bu büyük mücadelede M. Kemal Paşanın
karşısındakiler sadece dış düşmanlar değildi.
Kendi ifadesiyle O’nu en fazla zorlayan, kahreden, Hilâfet Ordusu ve onların çıkardığı isyanlar
olmuştur. Millî Mücadele’nin en zor anlarında
memleketin dört yanında çıkarılan isyanlar, kardeş kavgaları, O’nu gerçekten çok zor durumda
bırakmıştı. Yunanlılara, Ermenilere, Fransızlara ve
genel olarak da İngilizlere karşı askeri harekâta
girişmiş olan Mustafa Kemal, bir de kendilerini
‘Hilafet Ordusu’na karşı korumak gibi bir zorlukla savaşmak durumunda kalmıştı.48 ‘Mustafa Kemal’e Ölüm!’ emri içeren Padişah fermanlarının,
o tarihlerde ulaşım sorunu nedeniyle Anadolu’ya
dağıtılması gerçekten büyük mesele idi. Ama
44 Selahi R. Sonyel; Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin, Kurtuluş Savaşı, AAM Yay., Ank. 2010, s. 151.
45 Dumont; a.g.e., s.82.
46 Mango; a.g.e., s.313.

buna da çare bulundu. Halife’nin bu kutsal(!)
fetvaları; İngiliz ve Yunan uçaklarıyla, İngiliz torpitolarıyla, Ermeni Taşnak Örgütü militanlarıyla,
Rum Pontus ve Mavri Mira Örgütü üyeleriyle ve
İngiliz konsoloslukları kanalıyla tüm Anadolu’ya
dağıtıldı.49 Böylece, İngilizlerin “Böl ve Yönet”
teorisine uygun olarak kardeş kavgası başlatılmış
olacaktı.
Bu konuda Avusturyalı tarihçi Prof. Gothart Jeaschka şunları kaydeder:
“Halife fetvalarının Anadolu içerisinde sebep
olduğu ‘iç isyanlar’ Anadolu’daki Milli Mukavemet düşmanlarının en tehlikelisi idi. Ne İzmir’den
ilerlemekte olan Yunan ordusu, ne doğudaki Erivan Ermenileri, ne de Urfa, Maraş, Antep, Adana
ve Mersin bölgesine yayılan Fransız kuvvetleri ve
bunları destekleyen yerli Ermeniler, milli mukavemeti bu iç isyanlar kadar uğraştırıp zayıflatmamış
ve hırpalamamıştır.”50
Milli Mücadele’de Mustafa Kemal’in müşkülü
sadece bunlardan ibaret değildi. O, aynı zamanda
başkanı olduğu TBMM.’nde de muhaliflerine karşı
ayrıca mücadele vermek durumundaydı. Yıl 1921
Ağustos ayları. Top seslerinin Haymana-Polatlı
yönünden, Ankara içlerini inlettiği, Anadolu’nun
kan ağladığı, Meclisin Kayseri’ye taşınması tartışmalarının yapıldığı günlerde51, bazı milletvekilleri
kendilerince umutsuz olan bu davadan vazgeçmekten, teslim olmaktan söz ediyorlardı. İşte, bu
durum karşısında, Türk Orduları Başkomutanı,
canımızı, namusumuzu, bayrağımızı, bağımsızlığımızı, kısacası her şeyimizi borçlu olduğumuz,
dünyanın en kahraman askeri Gazi Mustafa Kemal
Paşa, Meclis’te şu konuşmayı yapar:
“Arkadaşlar! Ben sizleri, bu millî davaya silâh
zoruyla davet etmedim. Gördüğünüz gibi, sizi burada tutmak için de elimde silâhım yoktur. Dileyen
memleketine geri döner. Fakat şunu biliniz ki;
bütün arkadaşlarım ayrılsa bile, ben bu meclis-i
âlî’de tek başıma kalsam da mücadeleye ahdettim.
Düşman adım adım her tarafı işgal ederek... Ankara’ya gelecek olursa; ben, bir elime silâhımı, bir
elime Türk Bayrağı’nı alıp Elma Dağı’na çıkacağım.
Burada tek başıma, son kurşunuma kadar
düşmanla çarpışacağım. Sonra da bu mukaddes
bayrağı göğsüme sarıp, şehit olacağım. Bu bayrak
49 Şevket Süreyya Aydemir; Tek Adam Mustafa Kemal, 2.
Cilt, Remzi Kitapevi, İst. 1964, s.273.

47 Tansel; a.g.e., s.108.

50 Tevfik Bıyıklıoğlu; Atatürk Anadolu’da, Cumhuriyet
Yay., Yenigün Haber Ajansı, İst. 2000,s.68,69.

48 Bernard Lewis; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev.:Prof.
Dr.Metin Kıratlı; TTK Basımevi, Ank. 1984, s. 252.

51 Askerî Yönüyle Atatürk; Gnkur. ATASE Bşk.lığı, Ank.
1981, s.93.
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100. YILINDA SAKARYA ZAFERİ’Nİ ANMAK VE ANLAMAK: 13 EYLÜL 1921
kanımı sindire sindire emerken, ben de milletimin
uğruna hayatımı feda edeceğim. Huzurunuzda
buna yemin ediyorum.”5252
Bizlere Sakarya Zaferi’ni kazandıran, başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla
anıyoruz. Ruhları şad olsun!

Sakarya Savaşı’na
katılan bir
ihtiyar delikanlı.
Fotoğrafın altında
şunlar yazılı:
“66 yaşında bir
gönüllü nefer.”

Tevhid-i Efkar Gazetesi (16 Eylül 1921). Manşette, ordumuzun Sakarya’nın batısına geçtiği ve
kıtalarımızın düşmanı takip ettiği belirtiliyor. Ortada, “14 Eylül Tarihli Tebliğ Resmi” yazıyor. Düşmanın kaçarken bıraktığı silah, malzeme, mühimmatın toplandığı, askerlerimizin köprüler inşa ettikleri belirtiliyor.
Sağdaki Atatürk fotoğrafının altında şunlar yazılı: “Dahiyane sevk ve idaresi, bi-misal (emsalsiz)
azim ve metaneti ile Yunan ordusuna Sakarya’da
müthiş bir darbe indirmiş olan Mustafa Kemal
Paşa.
Soldaki İsmet Paşa’nın fotoğrafının altında da
şunlar yazılı: “Sakarya Meydan Muharebesi’nde
Garp ordusunun harekâtını hüsn-ı suretle idare
eyleyerek bize şanlı bir zafer kazandırmış olan İsmet Paşa.”
(Sinan Meydan; “Sathı Müdafaa veya Sangarios
Çıkmazı, SAKARYA DESTANI”, www.sözcü.com.tr.
10 Eylül 2018)

52 Enver Behnan Şapolyo; “Tek Başıma Kalsam Da!”, Türk
Kültürü, Sayı 49, Kasım 1966, s.29.
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Sakarya Savaşı’na Katılan
Bir Çocuk… Fotoğrafın
altında şunlar yazılı: “On
iki yaşında bulunmasına
rağmen gönüllü sıfatıyla
orduya dâhil olarak
mecruh düşen (yaralanan)
bir kahraman. Kara
Hisarlı Nuri Çavuş.”

MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’TE
ARKADAŞLIK KAVRAMI
Öner TANIK*
Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlık kavramına çok önem verirdi. Cephede omuz omuza çarpıştığı silah arkadaşlarından başka, okul
arkadaşları, sofrasını paylaştığı, dertleştiği yol
arkadaşları da vardı. Bu makalede, O’nun arkadaşlık kavramına bakış açısını oluşturan temel
bazı özellikleri irdeleyeceğiz.

Atatürk’ün Arkadaşlık 		
Kavramındaki Temel İlkeler
Onun Daha 1904 yılında not defterine arkadaşlık ve kardeşlik kavramlarını bir tutan şu
sözleri yazdığını görüyoruz: “Bir muhitte yaşadığım ve his ve fikirde tam uygunluğun varlığı sebebiyle haklarında kalpten muhabbetler
beslediğim arkadaşlarımla mümkün olduğu
kadar sevgi alışverişinde bulunmayı arzu ettiğim gibi, araya uzaklığın girmesiyle yüzlerini
göremediğim ve sözlerini işitmek hazzından
mahrum bulunduğum kardeşlerimle de her
türlü engele göğüs gererek haberleşmeyi son
emelim bilirim. Zira bence kardeşlik bağı kutsal bir altın bağdır.”1
Atatürk yukarıdaki paragrafı yazdığında henüz 23 yaşındadır. Ancak arkadaşlığın ön şartı
olarak ilgi çekici bir tarif yapmaktadır: “his ve
fikirde tam uygunluk...”
Yine not defterine yazdığı şu satırlar bize
bazı ipuçları vermektedir: “Arkadaşlar, mektep
şartları, mektep hayatı sizce de malumdur. İnsan bu sıkıcı muhitin bin türlü kederi altında
ezilir. O acıların hafifletilmesi, giderilmesi için
mutlaka samimi bir ruhun, hissen müşterek bir
kalbin hatırlaması tesellisine ihtiyaç duyulur.
(…) Dolayısıyla sizin gibi fikirleri ve hissiyatı
yüksek daha birçok hakiki arkadaşlar kazandığımızdan dolayı biz de tebrike değeriz.”2
*Atatürkçü Düşünce Derneği Önceki Genel Sekreteri (20142018) Halen Genel Kurul Üyesi
1 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt1, Ankara, Kaynak Yayınları,1998, s.21
2 A.g.e., s.22

Bu cümlelerde de dikkat çekici nokta, arkadaşlığı insanın psikolojik sağlamlığı için önemli görmesi, ancak yine de hakiki arkadaşlıkta
“fikirlerin ve hissiyatın yüksek olma” niteliğini
vurgulamasıdır.
Atatürk, Salih Bozok’a yazdığı bir mektupta
“Seni de kucaklamak çaresini bulamadığımız
için üzüntülüyüm. Lakin zararı yok; kalplerimiz,
fikirlerimiz bir olsun” demektedir.3
Atatürk’ün şu sözleriyle de arkadaşlığın
aslında bir yol arkadaşlığı, birlikte mücadele
etme anlamı taşıdığını anlıyoruz:
“Arkadaşı savaşırken ve yardım beklerken
seyirci kalmış komutanlar, arkadaşının yenilmesine tanık olabilirlerse de, tarihin ezici yergisinden ve suçlamasından hiç mi hiç kurtulamazlar.”4
Bir arkadaşına yazdığı mektupta kullandığı
şu tanımlama ise, arkadaşlarında aradığı temel
nitelikleri vurgulamaktadır: “…milletin kurtuluşu ve ordunun ıslahı noktasına yönelik olan
ve bu gayeyi nezih ve her türlü şahsi hislerden
arınmış olarak takip edenlerle beraber çalışmak, bence pek keyifli bir iş olur.”
Özetle, his ve fikirde uygunluk, şahsi
hislerden arınmış olmak ve dayanışma içinde
olmak Atatürk’ün arkadaşlık kavramına
bakışını özetlemektedir.

Atatürk’teki Nesnel Bakış Açısı
Arıburnu ve Conkbayırı’nda savaşın bütün şiddetiyle yaşandığı günlerde,8 Ağustos
1915’te Mustafa Kemal 24. Alay kumandanı
Nuri Bey ile (Conker) telefonda görüşmektedir.
Nuri Bey, “Grup kumandanından Conkbayırı’na
hareket ve düşmana taarruz emri aldığını belirterek Mustafa Kemal’e “oradaki vaziyet hakkında beni aydınlat, ortada kumandan yok!” der.
Mustafa Kemal bu görüşmeyi şu şekilde aktarıyor: “ Nuri Bey çok eski arkadaşımdır. Kendisine: ‘süratle Conkbayırı’na hareket et. Hadiseler
kumandanı tayin edecektir’ dedim.”5 Hadiseler
kumandanı nasıl tayin edecektir? Mustafa Kemal burada “olguları” tanımlamaktadır. O’na
3 A.g.e., s.22
4 Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1978, s.405
5 Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 1, Ankara, Kaynak Yayınları,1998, S.425
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’TE ARKADAŞLIK KAVRAMI
göre gerçeğe ulaşmanın yolu nesnel, somut,
gözlenebilir olayları tahlil etmekten geçer. Savaşın en hararetli günlerinde, insan psikolojisinin çetin sınavlardan geçtiği ve duyguların ters
yüz olduğu koşullarda dahi akıl ve mantık süzgecini çalıştıran bu bilimsel bakış açısı, onun
arkadaşlık kavramına bakışının da temelini
oluşturur.

Atatürk’teki Liyakat Anlayışı
Atatürk, yukarıda belirttiğimiz bakış açısı sayesinde, özel yaşamındaki arkadaşları ile
ilerici dünya görüşleri temelinde oluşturmaya
çalıştığı çağdaş, bağımsız bir vatan mücadelesindeki arkadaşlarını nesnel durumlara göre
değerlendirip birbirinden ayırabilmiştir. Böylece onda, pek az kişinin yapabileceği “objektif
bir liyakat ölçütü” gelişmiştir. Bu konuda bazı
örnekler verebiliriz:
Mustafa Kemal tarafından yokluğunda Erzurum Kongresi’nde Heyeti Temsiliye üyeliğine
seçilen Bekir Sami Bey, Dışişleri Bakanı sıfatıyla,
İkinci İnönü Zaferinden sonra toplanan Londra
Konferansı’na heyet başkanı olarak gitmiş; ancak “tam bağımsızlık” ilkesine aykırı anlaşmalar
yaparak yurda dönünce Mustafa Kemal’in sert
eleştirilerine maruz kalmış ve istifası istenmiştir. Atatürk, bu konuyu şu sözlerle açıklamıştı:
“Millî Hükûmet’in bağlı bulunduğu prensiplerle bu prensiplere bağlı bir Dışişleri Bakanı’nın
tuttuğu yol arasındaki uyuşmazlığı açıklamak
maalesef mümkün değildir. (Bekir Sami Bey’in)
Kanaatinde isabet, iddiasında mantık olmadığına şüphe yoktu.”6
Umum Kuvayı Milliye Komutanı iken, Genelkurmay Başkanlığı’nın onaylamamasına rağmen Gediz Muharebesi’ni başlatan ve başarısız
olan Ali Fuat’ı (Cebesoy) askeri görevden uzaklaştırmış, Moskova’ya büyükelçi olarak göndermiştir. Oysa Ali Fuat Cebesoy, Atatürk’ün
öğrenciliğinden beri çok yakın arkadaşıdır. Nutuk’ta Atatürk’ün Gediz Muharebesini anlattığı
bölüm dikkatle okunursa, bu muharebe için Ali
Fuat Bey’e bir hayli öfkelendiğini anlarız.7
Benzer şekilde, Atatürk’ün gençlik yıllarından beri en yakın arkadaşlarından biri de Fet6 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Ankara, Türk Dil Kurumu
Yayınları, 1978, s.433
7 A.g.e., s.368
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hi Okyar’dır. Onunla da bazı devlet görevleri
konusunda anlaşamadıklarını görürüz. Şeyh
Sait İsyanı’nı bastırmakta ağır kalan Fethi Okyar başbakanlıktan istifa etmek durumunda
kalmış, yerine İnönü göreve getirilmiştir. Fethi
Okyar, Şeyh Sait İsyanı konusunda Mustafa Kemal’le anlaşamasa da, 1930 yılında Mustafa Kemal’in isteği ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı
kurmuştur. Kurduğu bu parti bilinen gerekçelerle birkaç ay sonra kapatılmıştır.
Mustafa Kemal, Bağımsızlık Savaşı’nın başladığı ilk günlerden itibaren İsmet İnönü’ye çok
güvenmiştir. İnönü 1920 yılında Genelkurmay
Başkanlığı görevine getirilmek istendiğinde arkadaşları Refet Paşa ve Ali Fuat Paşa buna karşı çıkarlar. Gerekçeleri ise İsmet Paşa’nın daha
sonra Anadolu’ya geçmiş olmasıdır. Aslında bu
atamanın liyakatli olmayacağını vurgulamak
isterler. Mustafa Kemal bu konuyu Nutuk’ta şu
şekilde anlatır:
“Görevin çok önemli ve ağır olduğunu; benim bütün arkadaşlar üzerine olan bilgime ve
adam kayırmayacağıma güvenmelerinin uygun
olacağını belirttim. Kendisinin böyle bir sav öne
sürmesinin uygun olmadığını da sözlerime ekledim. Gerekçeleri şu idi: Kendileri daha önce
Anadolu’da benimle işbirliği yapmışlar, İsmet
Paşa ise sonradan katılmış. Oysa bundan önceki
sözlerim arasında sırası ve yeri geldiği için bildirmiştim ki, İsmet Paşa, ben İstanbul’dan ayrılmadan önce benimle işbirliği yapmıştı. Daha sonra
Anadolu’ya gelip birlikte çalışmıştı.”8
Bu paragraf içerisindeki bir tümcenin altını çizmeliyiz. Mustafa Kemal, “arkadaşlarının
hangi işi yapabileceği konusunda bilgi sahibi
olduğunu ve buna göre hareket ettiğini, adam
kayırmadığını” ifade etmektedir. “Bilgiye” yaptığı vurgu, yukarıda belirttiğimiz nesnel bakış
açısını doğrulamaktadır. Tam da dediği gibi,
yıllarca birlikte çalıştığı, güvendiği, övgülerde
bulunduğu İsmet İnönü dahi 1937 yılında Atatürk’ün onayı ile başbakanlıktan ayrılacak, yerine Celal Bayar Başbakan olacaktır.
Yukardaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, Mustafa Kemal Atatürk devlet işlerinde arkadaşlarıyla olan duygusal bağlarını değil, başarı ve liyakat esaslarını gözetmektedir.
8 A.g.e., s.327
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Atatürk’ün Nutuk’ta Kullandığı
Arkadaş Sözcükleri
Atatürk Nutuk’ta arkadaş kelimesini farklı durumlar için kullanır. Onun örneğin, Milli
Mücadele döneminde ortak amaç için birlikte hareket ettiği ve çalışmaları nedeniyle takdir ettiği kişiler için “arkadaşımız” sözcüğünü
kullandığını görüyoruz. Bu kişiler Yunus Nadi
gibi tanıdığı bir kişi olabileceği gibi, Köprülülü
Hamdi Bey gibi tanımadığı biri de olabiliyor:
“Ellerinde hafif makineli tüfekler bulunan özverili arkadaşlarımızdan birkaçını (Şimdi bir alay
komutanı olan Osman Bey ki Tufan bey adıyla
tanınmıştır, bunların başında idi.) bir otomobil
ile kendi otomobilimizin önüne geçirdik.”9
“Bugün, yani 6 Ekim 1919 günü, Yunus Nadi
Bey arkadaşımız, Harbiye Nâzırı olan Cemâl Paşa’yı, daveti üzerine makamında ziyarete gitmiş.” 10
“Köprülülü Hamdi Bey adında yiğit bir arkadaşımız Ulusal Kuvvetlerden bir birlik ile 26-27 Şubat
1920 gecesi sallarla Rumeli kıyısına geçti.” 11
Şüphesiz
ki
burada
“Arkadaşımız”
sözcüğündeki çoğul sahiplenme, ekipçe
sürdürülen bir mücadelede bahsedilen kişinin
o ekibin bir parçası sayıldığını göstermektedir.
Öte yandan, kendisiyle farklı fikirlerde olan,
hatta hiç anlaşamadığı kişilerin içinde olduğu
gruplar ve kişiler için de“arkadaş”,“arkadaşlarımız”
sözcüklerini kullandığını görüyoruz. Bu kullanım,
kısmen sahiplenme, bazen eleştiri, bazen ise
tamamen zıt fikirlerin açıklandığı cümleler içinde
geçmektedir. Örnek vermek gerekirse:
“Baylar, ben kimi arkadaşlarca ileri sürülen
düşünce ve kuruntulara uysaydım, iki bakımdan büyük sakıncalar doğacaktı.”12
“Ben, ne Hükûmet’e ne de Meclis’e bir şey
yazmamaya karar vermiş ve işi artık sayın milletvekili arkadaşlarımıza bırakmıştım.” 13
“Yeşil Ordu örgütünün ilk kurucuları arasında bulunan yakın arkadaşlar, yalnız bana yardım amacı ile ve beni ayrıca yormamak düşün9 A.g.e., s.60
10 A.g.e., s.151
11 A.g.e., s.284
12 A.g.e., s.50
13 A.g.e., s.175

cesiyle kendileri işe girişerek çalışmayı uygun
görmüşler”14
“ (…)Ben bu karşılığı alınca, oradaki arkadaşların, ya gerçek durum bildirilmeyerek aldatılmakta oldukları ya da tutuklanarak istenildiği gibi yazı yazmaya zorlandıkları kanısına
vardım.”15

Huzuru Mutat Zevat
1930’lu yıllarda gazeteler Atatürk’ün her zaman çevresinde, sofrasında ve yolculuklarında
yanında bulunan kişilerden söz ederken “zevatı mutade” veya “huzuru mutat zevat” tabirini
kullanıyorlardı. Bu kişilerin sayısı 15 kadardı.
Nuri Conker, Kılıç Ali, Ali Çetinkaya, Recep Zühtü, Cevat Abbas, Salih Bozok, Şükrü Kaya ve
Tevfik Rüştü bunlar arasındadır. Bu kişilerin bazıları hayatlarını Atatürk’e adamışlardı. Atatürk
de yanından ayrılmayan bu arkadaşlarına karşı
aynı vefayı göstermiştir.16
Yukarda anılan dava arkadaşlarından başka,
Atatürk’ün Çankaya’da kabul ettiği ve pek çok
kez görüştüğü isimlerin çeşitli konularda uzman
oldukları görüyoruz. Atatürk bu kişilerle felsefe,
sosyoloji, ekonomi, eğitim, dış politika, dil meselesi gibi konuları görüşüp tartışmaktadır.
Sonuç olarak, Atatürk’ün yol arkadaşları,
kurtuluşa doğru onunla bir yere kadar gelip,
sonra ayrılanların çoğunlukta olduğu kişilerdir.
Bu yolculuğa zaman zaman yeni eklenmeler
olmuş, ama başından sonuna kadar kesintisiz
tamamlayabilen pek az kişi çıkmıştır.
Şunu da biliyoruz ki, eğer Atatürk,
kafasındaki ilerici planı, en yakın dostlarının
dahi olumsuz sözlerine bakıp sekteye uğratsaydı, bugün bir vatanımız, cumhuriyetimiz ve
dolayısıyla doğduğumuzda elimize kolayca verilen bir kimliğimiz olmayabilirdi.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun dediği
gibi, “en yakın gençlik arkadaşları bile onun
yalnız huyuna ve mizacına ait hususiyetlerini
öğrenmekle kalmış ve ruhunun derinliklerine
nüfuza kadir olamamıştır.”17
14 A.g.e., s.346
15 A.g.e., s. 347
16 Sedat İlik, “Atatürk’ün Dava Arkadaşlarından Kılıç Ali”,
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2019, s.3
17 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İstanbul, İletişim
Yay.1981, S.149
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ATATÜRK VE
KARADENİZ VAPURU
		
Av. A. Erdem AKYÜZ1*
Atatürk’ün yaşamında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunda rol oynayan önemli gemiler ve deniz seferleri vardır.
Bunlardan birisi, Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere olan Atatürk’ü 1919 yılında Samsun’a götüren “Bandırma Vapurudur.”
Bir diğeri “Karadeniz Vapurudur”. Bandırma Gemisi ile “Kurtuluş Savaşı’nı” başlatan Mustafa Kemal,
Karadeniz Vapuru ile “İktisat Savaşı’nı” başlatmıştır.
Karadeniz Vapuru ile deniz yolunda, Türkiye Cumhuriyeti’ni, ürünlerini ve ulaştığı yeri dünyaya göstermek
için daha dünyada “gezici fuar” uygulaması yok iken
düzenlenen bu etkinlik, bütün dünyada hayranlıkla
karşılanmış, ilk ve tek örneklerden biri olmuştur.
Geminin seferi sırasında uğradığı Fransa limanlarında gemiyi gezen gazeteciler duydukları şaşkınlık ve
gıptayı Fransız Gazetelerinde “Türklerin seyyar sergisi
bir ilk ve mükemmel bir örnektir. Bunu biz düşünemedik
ve yapamadık ama Türkler düşündü ve yaptı.” şeklinde
belirtmişlerdir.
Yolculuğun başlangıcında, Seyr-i Sefain İdaresi’nden (Deniz Yolları) alınan Karadeniz Vapurunun
içinde değişiklikler yapılarak bir fuar alanı gibi düzenlenmiştir. Salonları halı ile kaplanmış, tavanları
işlenmiş, özel aydınlatma ile sergi, toplantı, konser
salonları yapılmıştır.
Güvertede ve çeşitli yerlerde dalgalanan Türk Bayrağı altındaki gemi içinde sergilenecek, tanıtılacak
yerli ürünler arasında; tütün, Kütahya çinileri; gül, tarçın ve sakız kokulu Türk lokumu, hububattan yerli üretim madenlere; Osmanlı, Yörük, Selçuklu, Acem halı
ve kilimlerine; yeşim, yakut, firuze gibi değerli taşlarla
süslü el yapımı çeşmibülbül, laledan, gülabdan gibi
cam ürünlerine, Bursa, Hereke kumaşları ile yerli üretim özel giysilere; kehribar, Beykoz Kundura Fabrikası
mamüllerine, yerli yemek örnekleri ve malzemelerinden hatıra pullarına ve tiftik keçisine uzanan çeşitli
yerli malı sanayi ve tarım ürünleri bulunmaktadır.
Yolculuğun temel kuralı; “Gemiye gelen herkesin,
evimize gelen konuk gibi karşılanacak.” olmasıdır. Geminin ve gezinin asıl amacı, Türk ürünlerini tanıtmak,
iktisadi gelişme ve dış ticareti sağlamanın yanında,
genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ve vardığı olağanüstü
hedefleri tanıtmaktır.
İstanbul’dan 12 Haziran 1926 gününde başlayıp 5
Eylül 1926 gününde sona eren yolculuk tam olarak 86
* Anıtkabir Derneği Üyesi,
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gün 22 saat sürmüş, 9.981 mil yol alınmış, 13 ülkede
17 liman ziyaret edilmiştir. Uğranılan her limanda
gemiyi binlerce kişi ziyaret etmiş, basın organlarında
övgü ile yer almıştır.
İstanbul’dan hareket eden gemiye, ertesi gün
Bursa Mudanya’da binen Atatürk, bütün salonları,
sergilenen eşyaları gezdi, program hakkında bilgi
aldıktan sonra, hatıra defterine: “Sergi başarıya ulaşmış
bir eserdir. Ben de gayet iyi izlenimler bıraktı. Sunuş tarzı
çok iyidir. Hazırlayıcıları takdir ve tebrik ederim.” Şeklinde notlarını yazdıktan sonra Bandırma’da gemiden ayrılmış, beyaz mendilini sallayarak gemiyi uğurlamıştır.
Karadeniz Vapuru’nun 12.6.1926 tarihinde İstanbul’dan hareket ettikten sonra sırası ile uğradığı limanlar; Cezayir Bona, Barselona, Le Havre, Londra,
Amsterdam, Hamburg, Stochholm, Helsinki, Leningrad, Danzig, Gyndia, Kopenhag, Anvers, Marsilya, Cenova, Napoli ve 5.9.1926 tarihinde başlangıç limanı
olan İstanbul’dur.
Avrupa limanlarında karşılaşılan durumlar birbirinin benzeri idi. Limanda gemiyi karşılayan insanlar;
geminin güvertesinde, küpeşteye dayanmış kendilerini seyreden kadınlı erkekli gemi görevlilerini görünce gözlerine inanamıyorlardı. Onlar, doğudan gelen
kapalı ve karanlık giysili, ilk kez görecekleri kılıktaki
kişileri beklerken, alt ve üst güvertelerden kendilerine bakan, gülen, el sallayan bu “Doğulu” konukların,
kendilerinden çok daha modern ve çağdaş giysiler
içinde, cana yakın, içten gülümseyen insanlar
olduklarını görüyorlardı. Erkekler koyu renk takım
elbise, pırıl pırıl beyaz gömlekler giymiş ve çoğu zarif bir iğne ile süslenmiş boyunbağları takmışlardı.

ATATÜRK VE KARADENİZ VAPURU
bir süre düşünür, oturur ve bir kutu lokumun tamamını afiyetle midesine indirdikten sonra gümrükten
çıkar gider.
Le Havre Limanında gemiyi gene büyük bir kalabalık beklemektedir. Bir çok ticari bağlantılar yapılır.
Akşam verilen konserin geliri yoksul Fransız çocuklarına bırakılır.
Le Havre Limanından Paris’e yapılan kısa bir gezide, Kurtuluş Savaşında büyük yararlıkları görülen Özbek Tekkesi yöneticisi Ata Efendi, çıktığı Eiffel Kulesinde elini kulağına atarak ezan okur.

Kadınlarsa, erkeklerden daha şık, siyah ağırlıklı ipek
ve muslin elbiseler içindeydiler. İyice dalgalı, “alagarson”a yakın kısalıkta kesilmiş saçları ile pırıl pırıl parlıyorlardı.
Gemiye çıkan konukları karşılayan bir subay onları sergi salonuna götürüyor, ikramlar yapılıyordu.
Bir kış bahçesi ile kalabalık bir orkestranın çaldığı
salonu geçerek sergi bölümüne gelen ziyaretçiler,
hayranlıktan konuşamaz bir şekilde, ev sahiplerine
ve sergilenen eşyalara bakıyorlardı. Henüz üç yaşına
basmış olan genç Türk Cumhuriyeti, büyük bir beğeni ve şaşkınlık içinde izleniyor ve saygı duyularak
kabul ediliyordu.
Geminin ziyaret ettiği limanlarda çok hayret verici
olaylar da yaşanıyordu:
Karadeniz Vapuru’nun 20 Haziran 1926’da yanaştığı ikinci liman olan, İspanya’nın Barselona kent
limanında gemiyi büyük bir kalabalık bekliyordu.
Barselona’ya yerleşmiş Türk Museviler, büyük hasretlerini gidermek için geldikleri limanda “Barselona’daki
Osmanlı Kolonisi” diye bayrak açanlar ancak gemiye
çıktıklarında Osmanlı’nın son bulup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu öğreniyorlardı.
Gezinin bir fıkra gibi ve çok ilginç örneklerinden
bir diğeri de gene burada yaşanır. İspanya ile aramızda gümrük anlaşması olmadığı için, gemiden alınan
mallar ve hatta ufak hediyelik eşyalardan bile yüksek
oranda vergi alınmaktadır. Gemiden çıkan bir İspanyol vatandaşının aldığı, ufak bir paket içindeki Hacıbekir Lokumu’ndan, lokumu almak için verdiği paranın
çok üstünde vergi istenir. Paketi iade etmek istemeyen kişi, elindeki pakete ve etrafa bakındıktan sonra,

Nihayet 4 Temmuz 1926 gününde Londra limanına gelinir. Geminin yanaştığı bölgenin uzaklığına rağmen 100 kişilik bir bankacı gurubu ve 6 günde 25 bin
kişi gemiyi ziyaret eder. Lozan’da yapılan Barış Kongresinde, Türkiye’ye istek ve baskılarının kabul ettiremeyen Lord Curzon’un “Yorgun ve yoksul bir ulussunuz.
Bir gün kapımıza gelecek ve yardım isteyeceksiniz. O zaman cebimizdekileri çıkarıp birer birer önünüze koyacağız ve size ödeteceğiz.” dediği tarihden henüz dört yıl
bile geçmeden Londra kapılarına dayanan Atatürk’ün
Karadeniz Gemisi, yardım istemiyor, ticaret öneriyordu. Çanakkale Savaşı’ndan 11 yıl sonra, ülkemize işgal
için gelen İngilizlerin Başkentine giden Atatürk’ün Karadeniz Vapuru; dostluk ve barış elini uzatıyordu.
Helsinki-Finlandiya’da da eşsiz ve göz yaşartıcı bir
olay yaşandı. Ellerindeki pankartlarda “Gardaşlarımız
Gelmiş” yazan ve aynı sözleri haykıran çok sayıda kişi
rıhtımda beklemekte idi. Daha sonra gemiye çıkan ve
personele sarılan, kucaklayan bu kişilerin, Rusya’dan
sürgün edilen Kazan Türkleri olduğu anlaşıldı.
Bütün gezi boyunca gelen konuklar ağırlanmış,
konser ve balolar verilmiş, Türk sanayi ve tarım ürünleri tanıtılmış, ticari, sosyal, kültürel bağlantılar yapılmıştı. En önemlisi, Avrupa; çağdaş, modern, demokratik Türkiye Cumhuriyeti tanımış ve öğrenmişti.
Başta da ifade ettiğimiz üzere; Bandırma Gemisi
ile “Kurtuluş Savaşı’nı” başlatan Mustafa Kemal, Karadeniz Vapuru ile “İktisat Savaşı’nı” başlatmıştır. Daha
ortada “gezici fuar” uygulaması yok iken düzenlenen
bu etkinlik, bütün dünyada hayranlıkla karşılanmış ve
ilk örneklerden biri olmuştur.
Cumhuriyetin ilanından 3 yıl gibi kısa bir süre sonra, Türk sanayi ve tarım ürünleri ile el sanatlarını ve
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ulaştığı çağdaş uygarlığı Avrupa’ya, tüm dünyaya göstermek için düzenlenen bu tanıtım gezisi, Atatürk ve etrafındaki kişilerin,
Türk halkının yarattığı büyük mucizelerden, efsanelerden biridir ve bu efsaneleri bilmek gerekir.
Yararlanılan eserler:
1.- isteatatürk.com sitesi
2.-Karadeniz, Seyr-i Türkiye Belgeseli
3.- Lemi Özgen, SkyLife Dergisi, Şubat 2007
4.- İstanbul’un unutulmayan gemileri, Eser Tutel
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Geçmişten Seçmeler
YUNAN YAYILMACILIĞININ
ANADOLU MACERASI VE
KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN
SONRA YUNANİSTAN’DA
SİYASİ İDAMLAR1
Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN*
Bir varlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı başarısından sonra, Büyük Millet Meclisi temsilcileri, yeni
Türkiye’nin siyasal zaferini ve bağımsızlığını dünyaya onaylatmak üzere Lozan’da barış görüşmelerine
oturduğu günlerde, bu savaşta Türk ulusal güçleriyle
uzun çarpışmalar sonunda yenilgiye uğrayan Yunanistan’da bu yenilgiden sorumlu tutulanlar, askerî
mahkeme karşısında hesap vermekteydiler. Kısa bir
yargılanma sonunda, tutarsız bir askerî harekâtın ısrarcıları görülerek ölüm cezasına çarptırılan altı Yunan yetkili ve aynı suçlama ile ülkesinden sürülen Kral
Constantine, mahkemelerde öne sürüldüğü gibi Batı
Anadolu’da 2,5 yıl dökülen kanların gerçek sorumluları mıydı? Yoksa siyasal olaylarda birçok kez olduğu
gibi, bu kimseler ilâhların istediği kurbanlar mıydı? Bu
soruya yeni bir yüzyılda, bir kez daha tarih sayfalarını
karıştırarak yanıt aramak istersek, İhtilâl Soruşturma
Komitesinin suçlamalarının 20 sütun hâlinde Atina
gazetelerinde yayımlandığı 11Kasım 1922 tarihinden
daha geriye gitmemiz gerekmektedir.
Anadolu’da Mondros Silâh Bırakışması’nı izleyen
işgaller karşısında yurtsever Türkler ülkeyi düşman
çizmelerinden kurtarabilmek için türlü yollar ararken,
Birinci Dünya Savaşı’na 1917 yılında İtilâf bloğunun
yanında katılan Yunanistan’ın bu kısa savaşının mimarı Venizelos, anlaşma masalarına oturarak gayretlerinin meyvelerini toplamaya hazırlanmaktaydı. Nitekim, bu hırslı politikacı, 1919 yılı başında toplanan
Paris Barış Konferansı’nda İngiltere Başbakanı Lloyd
George’un da isteği ve desteği ile kararlaştırılan İzmir
çıkarmasını 14 Mayıs’ta gerçekleştirerek ülkesini Venizelos’un Küçük Asya Macerası olarak anılacak yeni
bir savaşa soktu. Türkler, bu olayı izleyen aylarda, Atatürk’ün önderliğinde örgütlenip kendi topraklarında
bağımsız ve egemen yaşayabilmek için giriştikleri
Kurtuluş Savaşı’nda canları pahasına çarpışırken bu
haklı mücadelenin bir parçası olarak Ege sahillerinden Anadolu içlerine doğru yaklaşık 2,5 yıl sürecek
olan bir Türk-Yunan Savaşı başladı. Bu savaş, 1829’da
bağımsızlığını kazanarak Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmış Yunanistan için, Balkan savaşlarından
* Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih
Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü,
1 Yazı Stratejik Araştırmalar Dergisi Sayı:1 Şubat 2003
Yıl:1 sf:21-31 den alınmıştır.
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beri savaşmamış ordusunun, son anda katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nın son bulmasına karşın gitgide
uzayan harekâtını desteklemeyen bütün karşıtlarının
susturulacağı, hapse atılacağı veya sürgüne gönderileceği 2 bir çarpışma oldu.
İtilâf devletleri, 1920 yılı başında Paris’te barış
konferansı toplanırken Anadolu’da gitgide büyüyen
ulusal hareketin önemini henüz kavrayamamışlardı.
Bu konferansta 16 Mart’ta İstanbul’un işgalinden
sonra Ankara’da ulusun egemenliğine dayanan
Büyük Millet Meclisinin toplanması da hiçe
sayılarak Osmanlılarla yapılacak barışın ana hatları
oluşturulurken Yunanlar da Ege’den İç Anadolu’ya
doğru ilerleyebilmek için yanacak yeşil ışığı bekliyorlardı. Oysa İzmir’in işgalinden kısa bir süre sonra,
Türklerin işgallere gösterdikleri yerel tepkilerden düzenli bir Kurtuluş Savaşı’na dönüşen ulusal hareketi,
Avrupa kamuoyu ve basını tarafından ilgi ile olduğu
kadar kaygı ile izlenmekteydi. Nitekim, 1920 ilkbaharında Londra ve San Remo konferanslarında Sevr
Anlaşması olarak anılacak barış koşulları hazırlanıp
Osmanlı İmparatorluğu’na örneğin, İngiltere’de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi 16 Haziran sayısında “The Turks and the Treaty”3 (Türkler ve Anlaşma)
başlıklı bir makale ile can çekişmekte olan imparatorluğun yanı sıra, gitgide gelişen ulusal güçlerin durumuna da dikkat çekmişti. İran’dan Batum’a kadar zengin petrol yatakları içeren bölgelerde olduğu kadar
Anadolu içlerine kadar İtilâf devletlerinin, özellikle
İngiltere’nin tutumlarının eleştirildiği bu makalede,
izlenen yanlış politika yüzünden Orta Doğu’da genel
durumun hiç de iyiye gitmediğinin altı çiziliyordu.
Osmanlı Hükümetinin onayına sunulan anlaşmadaki
taksim plânı, imparatorluk tarafından kabul görse de
durumu daha da kötüye götürecek içerikte olduğu,
bu yazıda nedenleriyle belirtilmişti. Makalede, aslında bölgeye barış ve sükûnet getirmek amacıyla hazırlanan anlaşmanın, “gerçekte Osmanlı yönetimine hiç
sevgi ve saygısı olmayan Kürtler, Tatarlar, Çerkezler,
Lâzlar, Şiîler ve geri kalan İslâm unsurlar tarafından”
–Hristiyanların Müslümanlara zulmü nitelenerekOsmanlı sultanı çevresinde bütünleşmelerine yol
açtığı; hepsinin, Osmanlı topraklarını “Frenk” veya
Yunan egemenliğinde görmektense Bolşeviklerle iş
birliğini bile yeğledikleri anlatılıyordu. İzmir’in işgali
üzerine gelişen bu duygunun, “Anadolu’nun hâkimi
olduğunu duyuran Mustafa Kemal’in başarısına” olduğu kadar, büyük kitlelerin bu isim çevresinde kenetlenmelerine, onun da İstanbul Hükûmetine karşı
tavır almasına yol açtığına dikkat çekiliyordu. Gitgide
2 Paxton Hibben; Betrayal of Greece by Lloyd George, The
New York Times Current History, Oct. 1925, s.546.
3 The Balkan Review; no:4, August 1920, s. 69-71

YUNAN YAYILMACILIĞININ ANADOLU MACERASI VE
KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN SONRA YUNANİSTAN’DA SİYASİ İDAMLAR

gelişen Türk ulusal hareketi karşısında Yunanların
Batı Anadolu’da tutunmalarının çok zor olduğuna,
öte yandan Fransızların Mustafa Kemal ile barış zemini aramaya başladığına da değinen yazıda, Paris’e
bu olumsuz koşullar altında ve anlaşmanın yeniden
düzenlenmesi önerisi ile gelmekte olan (ve kuşkusuz,
İtilâf çıkarları açısından, ulusal hareket karşısında kötünün iyisi olarak nitelenen) Osmanlı sadrazamının
isteğinin özenle ele alınması için İngiliz ve Fransız
başbakanları uyarılmaktaydı. Türklerin önemli bir kısmının hâlâ İngiliz dostluğundan yarar umduklarının
da hatırlatıldığı makale, Türklerin ulusal ve dinsel özgürlükleri karşılığında İstanbul ve Boğazlar’ı İngiltere’nin yönetimine bırakan bir anlaşmayı onaylamaya
ikna edilmesiyle, anlaşmanın amacına ulaşmış sayılabileceğini vurgulayarak son buluyordu.
Birinci Dünya Savaşı’nı Yunanistan’ın 1912 sınırlarını iki katına çıkaracak bir olanak şeklinde niteleyerek
kafasında canlandırdığı megali idea-büyük Yunanistan’ın programını daha 1915 Ocağında Kral Constantine ve Halkçı Parti Başkanı Demetrios Gounaris’e bir
memorandumla sunmuş olan Yunan Başbakanı Venizelos, önerisinin ne bu ikili ne de 1915 seçimlerinde
halk tarafından kabul görmesine karşın,4 Fransız desteğiyle 1917’de yeniden iktidara gelince, aynı savı hayata geçirmiş, kararlılığı da gelişmelerle doğrulanmıştı.
Aslında Yunanistan Dünya Savaşı yıllarını, kralcılar ve Venizelistler arasındaki yoğun iç çekişmelerle
geçirmişti. İttifak devletlerin, özellikle Almanya’ya
akrabalık bağlarının da güçlendirdiği bir yakınlık duyan Kral Constantine, ülkesinin ancak tarafsız kalarak
Akdeniz’de bir boy hedefi olmaktan korunabileceğini
düşünürken savaşın İtilaf devletlerinin zaferiyle biteceğine inanan Venizelos, bu blokta yer almanın Yunanistan’a büyük toprak kazançları getireceğini düşlemişti.5 Bu çerçevede, daha 1915’te İtilâf devletleri
Çanakkale’yi ele geçirme plânları yaparken, boğazın
4 Hibben; s.546
5 Theodore A.Couloumbius; Greek Political Reaction to
American and Nato Influence, London,1966. s.12.

zorlanmasında Yunanistan’dan da yararlanmak istediklerinde, kral böyle bir katılıma hiç de sıcak bakmamıştı. Bu öneriye dört elle sarılan Venizelos ise, krala
üst üste gönderdiği memorandumlarla cür’etli, kararlı bir adımla İstanbul’a kadar uzanan kazançlar sağlayabileceklerini hatırlatmıştı. İstanbul’a kadar uzanan
kazançlar sağlayabileceklerini hatırlatmıştı. Venizelos’un isteğinin ancak bu görüşün içten destek görerek yaptırım kazanabileceğini düşünen Genelkurmay
Başkan Vekili Albay Metaxas, Yunanistan’ın filosunu
Çanakkale’ye göndermesinin uygun olmayacağını,
ayrıca, Yunan kuvvetlerinin Anadolu’da da asla tutunamayacağını öne sürerek Mart ayı başında görevinden ayrıldı. Bundan sadece birkaç gün sonra, 6 Mart
tarihinde kral, Rusya’nın İstanbul’u Yunanistan’a kaptırmayacağını hatırlatarak Genelkurmayın yanında
yer alınca, bu kez de Venizelos, başbakanlıktan istifa
etti.6 Haziran ayı (1915) ortasında yapılan seçimlerle
tekrar iktidara geldiyse de İtilâf devletlerinin Balkan
politikaları çerçevesinde Yunanistan’ı savaşa çekmek
isteklerine olumlu yaklaşımı, onu, çekilmesini isteyen
kralla Eylül başında bir kez daha karşı karşıya getirdi. Bundan sonra Yunanistan’da özellikle Fransa’nın
bastırmasıyla Constantine’in tahtını oğlu Alexander’a
bırakarak yurt dışına gidişine, birkaç gün sonra, 27
Haziran 1917’de Venizelos’un yeniden başbakanlığa
getirilişine kadar, sürekli kabine bunalımları ve değişiklikleri yaşandı. Ülküsünü gerçekleştirmek için yeni
bir olanak yakalamanın heyecanı ile, Yunanistan’ı Makedonya cephesinde savaşa sokan Venizelos ise, bilinen gelişmelerle Sevr öncesine gelindiğinde, Daily
Telegraph’ın değindiğimiz yazısına tepki göstermekte gecikmedi.17 Haziran günü bu yazıya aynı gazetede uzunca bir yanıt verdi.
Venizelos’un yanıtının ana noktası, Osmanlı İmparatorluğu’nun anlaşma taslağının Yunanları İzmir
bölgesinden uzaklaştırmak üzere yeniden gözden
geçirmesi isteğinin dikkate alınmaması gerektiğini,
demografik ve etnolojik açıklamalarla gerekçelendirmekti. Yazısında söz konusu anlaşma ile Yunan askerî işgaline ve yönetimine bırakılan İzmir’den Manisa-Akhisar-Balıkesir’e kadar uzanan Ege şeridinin nüfusunun sadece üçte birinin Müslüman-Türklerden
oluştuğunu, bu bölgedeki 18 kazanın sadece 6’ sında Türk çoğunluğu bulunduğunu, Türklerin kabule
yanaşmadığı bu sayıların Amerikan istatistikleriyle
de doğrulandığını öne süren Venizelos, sadece
bu verilerin bile söz konusu yörenin tekrar Türk
yönetimine verilmemesi için yeterli olduğunu öne
sürmekteydi.1914 yılında, daha savaş başlamadan,
Türklerin bu bölgeden 200.000’den fazla Yunanlı’yı
6 Dakin Douglas; The Unification of Greece
1770-1923,London, 1972,s.206.

ANITKABİR
ANITKABİR
DERGİSİ
DERGİSİ
• YIL:• 21
YIL:• 21
SAYI:
• SAYI:
82 • TEMMUZ
83 • EKİM 2021

41
41

YUNAN YAYILMACILIĞININ ANADOLU MACERASI VE
KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN SONRA YUNANİSTAN’DA SİYASİ İDAMLAR
zorla Ege adalarına sürdüklerini, sürgüne yolladıklarının mülklerine el koyarak etnolojik dokuyu değiştirmeye çalıştıklarını, beş yıl çok zor koşullarda
sürgün yaşamı sürdüren bu mağdurlara, savaş yılları boyunca Anadolu içlerine sürgün edilen binlerce
Yunanlı’nın daha eklendiğine işaret eden başbakan,
bu kimselerden pek çoğunun da yoksulluk içinde
yaşamlarını yitirdiklerini, kalanlarınsa, ancak Yunan
askerlerinin İzmir’e çıkmalarından sonra evlerine
geri dönebildiklerini anlatmaktaydı. Öte yandan,
Türklerin daha savaştan önce bile sürülenlerin geri
dönmelerini onaylamadıklarının, geri gelenlerinse
bir kez daha Türk yönetimine bırakılmalarının büyük
felâketlere yol açacağının altını çizmekteydi. Daily
Telegraph’ta değinilen Türk ulusal hareketi karşısında Yunanların bu bölgede tutunamayacağı savının
geçersiz olduğunun da yer aldığı yanıtta, Yunan ilerleyişinin, gazetede öne sürülenin aksine çok güçlü
olduğu, Mustafa Kemal kuvvetlerinin zaten defalarca
yenildiği, bu güçlerin tamamen yok edilmemesinin
tek nedeninin, Yunan ilerleyişinin belli bir hat içinde bırakılması olduğu da belirtiliyordu. Barış anlaşması yürürlüğe konulunca bu kısıtlamanın elbette
ortadan kalkacağını, böylece, Türk karşı koymasına
son verileceğini iddia eden Venizelos, İzmir ve yöresinde bir yıldır süregelen Yunan yönetiminin, bölge
sakinleri tarafından tutarsız ve yetersiz Türk yönetimine defalarca yeğlendiğini de öne sürüyordu.
Yunan güçlerinin İzmir’e çıkışının Avrupa’nın isteği ve
talimatıyla gerçekleştiğini de hatırlatan Yunan lideri,
maddî ve manevî fedakârlıklarla gerçekleştirilen bu
eylemin emrini verenlerin, Yunanistan’ın arkasında
durmaları gerektiğine özenle işaret ediyordu.7
Bilindiği gibi, İtilâf devletleri, Müslüman sömürgelerinin olası tepkilerini önlemek için “âdet yerini
bulsun” diye Paris’e davet ettikleri Damat Ferit Paşa’nın isteklerini dikkate almadılar. Osmanlı barışı, 10
Ağustos’ta Sevr’de imzalandı. Türk ulusal güçleri bu
sözde barış anlaşmasını yok sayarken Yunanistan, değişik gelişmelere sürüklendi:
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İngiltere’nin Venizelist politikayı sürdürmek üzere
desteklediği Demetrios Rhallys başbakanlığa getirildi. Bu, savaşın süreceği demekti. 11 Haziran 1917
darbesinden beri İsviçre’de sürgünde olan eski Kral
Constantine’se, son gelişmeler hakkındaki görüşünü
seçimlerden hemen sonra, 19 Kasım’da Petit Parisienne yazarına bildirmişti. Düşük kral, değinilen bildiriminde, Yunan Hükûmetinin Türkiye ile barış yaparak
Venizelos’un maceracı politikasına son vermesinin
ülkesi için en tutarlı hareket olacağını söylemişti. Ne
var ki Kral Alexander’in ani ölümü ile boşalan tahtına
geri döndüğünde, istemese de İngiltere’nin desteğini
yitirmemek için Lloyd George’un yönergesine uyum
göstermişti. Yine de tahta döndüğü günlerde, hâlâ
Yunanistan’ın Sevr yerine Balkan Savaşları sonundaki
kazançlarıyla yetinmiş olmasının en doğrusu olduğu
görüşünü koruduğunu “İnancım, Venizelos’un barış
konferansında kazandığı toprakları elde tutmanın
olanaksız olduğudur.”8 sözleriyle anlatmıştı. Bununla
birlikte tacına-tahtına karşın, Venizelos’un politikasını izlemek, dolayısıyla, Türklerle savaşı sürdürmek
zorunda kaldı.

Venizelos, İzmir’in işgaline Yunanistan’ın Birinci
Dünya Savaşı’na girmesinin ödülü olarak bakmaktaydı. Oysa bu olaydan sonra ordunun seferberlik hâlinde tutulmasının yüksek maliyeti, zaten ekonomik
sarsıntı içinde olan halkı ezmekteydi. Bu gerçeği göz
ardı eden Venizelos, Sevr’de kazandığı diplomatik
zaferi halkının desteğini de alarak pekiştireceğini düşünerek 14 Kasım 1920’de seçime gitti. İzmir ve Batı
Anadolu’daki kazançların, sandıklarda kendisini öne
geçireceği varsayımı gerçekleşmeyince, seçimlerden
üç gün sonra ülkesini terk etti. Ne var ki halkın ezici
bir çoğunlukla yeğlediği Gounaris göz ardı edilerek

Venizelist politika, Ocak ayında İnönü’de
Yunanların Türk kuvvetlerine yenilmeleri karşısında
Sevr’i yeniden düzenlemek üzere 1921 Şubatında
toplanan Londra Konferansı’na da egemen oldu. Nitekim, 5 Şubat’ta Rhallys emekliye ayrıldığında barış
yanlısı Gounaris bir kez daha devre dışı bırakılarak
başbakanlığa Yunan ordusunun Türkleri hiç zorlanmadan Ankara’ya kadar sürebileceğini konferans
katılımcılarına tekrarlayacak olan Nicholas Kalogyeropulos getirilmişti. Birinci Dünya Savaşı yılları da katılınca altı yıl İngiltere’nin kara listesinde kalan Gounaris ise, Kasımda barışçı görüşleriyle halkın yoğun
desteğini kazandıysa da 7Nisan’a kadar hak ettiği
göreve getirilmedi. Seçimden ancak 20 hafta sonra,

7 The Balkan Review; s.71-77.

8 Hibben; s.546.
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kendisini Londra’ ya çağırarak alabildiğine destek
güvencesi veren Lloyd George’un Türklere karşı savaşın sürdürülmesi isteğini uygulamak üzere Atina’ya
döndüğünde başbakanlığa gelebildi.9Rahatça Anadolu içlerine doğru ilerleyeceği düşünülen General
Papulas yönetimindeki Yunan ordusu, tam o hararetli
günlerde İnönü’de Türklere yenilmişti.
Yunan kuvvetlerinin İnönü’de birkaç ay arayla iki
kez sarsılması, hatta Türk ordusunun Sakarya başarısı
bile Lloyd George’un Yunanları kullanmak üzere geliştirdiği plânları değiştirememişti. Yunan Kralı Constantine ‘den Başbakana, Savaş Bakanı Thetokis’den
Sakarya’dan sonra görevinden çekilmesi istenen Papulas’ın yerine Anadolu’daki Yunan ordularının komutanlığına getirilen Hadjianestis’e kadar etkili ve yetkili
birçok kimse, Türk kuvvetleri karşısında kendi güçlerinin en ufak bir şansı olmadığını düşünmelerine karşın, savaş sürdürüldü. Nitekim Hadjianestis, tuğgeneralliğe yükseltilmesini kutlayan yeğenine yazdığı 9
Ocak 1922 tarihli mektubunda, bu yükseltilmeye hiç
de sevinemediğinden söz etmekteydi. Seçimleri ve
kralın dönüşünü izleyen coşkulu günlerin yerini çok
geçmeden düş kırıklığının aldığını yazan general, ülkesindeki yönetimi oldukça ağır sözlerle eleştirmekteydi. “Daha ilk günlerden beri, kamuoyunun çok
açık olarak belirttiği seçeneğini hükûmetin bir türlü
anlayamadığına hiç kuşku duymadım. Baştan beri
bu lanetli, korkak, kemiksiz politika izlendi. Venizelist
politika ise, terk edileceğine ısıtıldı.” diye yazan Handjianestis, mektubunda orduda da gitgide yabancı
bağımlılığının getirdiği ezikliğin egemen olduğunu,
en üst makamlar arasında bile dürüstlük ve onurun
yerini korkaklığın aldığını anlatmaktaydı. Kendisininse, Kasımda aktif göreve getirilmesi gerekirken 13
Aralık’a kadar görevlendirilmediğini, bu ara verdiği
raporlarda “yürürlükteki yasalara göre emekli edilmeleri, hatta kurşuna dizilmeleri gereken kimselerin,
giydikleri üniformaya hiç saygı göstermeksizin” yüksek mevkilerde tam yetkiliymişçesine hareket eden
yabancı subayların buyruklarına uyduğu bir düzende
görev kabul edemeyeceğini üstlerine bildirdiğini yazmaktaydı. Yetkili makamlara sunduğu memorandumuna iki ay yanıt alamayınca emekliliğini istediğini
anlatan general, bu isteğinin de son görevlendirmeye kadar yanıtsız kaldığını acı bir dille anlatmaktaydı.
Sözde Türklerle durumu düzeltmek üzere toplanan
Londra Konferansı’nda da halkın barış isteğinin hiçe
sayılmasından duyduğu üzüntüyü de yeğenine anlatan Hadjianestis, ülkesini bekleyen karanlık günlere
işaret ederek “Benim görüşüme göre bugün, geçen
şubat ayına göre çok daha kötü durumdayız. Milyarlar değilse bile milyonlarca masraf ve binlerce sağlıklı,
9 a.g.e.; s.547.

yetenekli can kaybetmek pahasına da olsa bu şarlatanların elinde oyuncak olmaktan kurtulamıyoruz.” 10
diyerek savaşçı politikadan yakınmaktaydı.
Yaklaşık aynı zaman dilimi içinde, Şubat ayı sonunda Başbakan Gounaris de Yunan Yüksek Komuta
Heyetine geri çekilmek gerekebileceğini hatırlatırken
İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a bir mektup
yazarak Yunanistan’ın tüm kaynaklarının tükendiğini bildirmişti. Gounaris, bir yandan da Anadolu’da
Yunan ordusunun ümitsiz durumunu dile getirmişse
de11 ülkesi için felâket habercisi olan bu uyarısı, Avrupa büyükleri açısından, kâğıt üzerine sıralanmış
sözcükler olmaktan başka bir anlam taşımamış, İngiltere’den beklenen yardımı getirmemişti.
Öte yandan, Yunanistan’da İngiliz yayılmacı-lığına
karşı başlatılan kampanya, kralcı-Venizelist çekişmesini derinleştirmiş, bunlara Gounaris’in iki kez istifa
etmesiyle hükûmet bunalımı da eklenmişti. 29 Haziran 1922’de Yüksek Şûranın savaşa devam kararı
almasını Türk ordusu karşısında Yunan yenilgisi, yani
Venizelos’un küçük Asya rüyasının tam bir fiyasko ile
sonuçlanması izlemişse de bu yenilgiden, harekâtın
mimarı Venizelos yerine o anki yönetim sorumlu tutulmuştu. Oysa, yukarıda da anlatıldığı gibi, başlangıçta, kral ve çevresi, savaş politikasını hiç de onaylamamışlardı. Ne var ki başta İngiltere olmak üzere
İtilâf Devletlerinin baskısına ve vatandaşları arasında
onlara körü körüne hizmet edenlere karşı duracak
gücü de bulamadıklarından, Türk zaferi ile son bulan
savaşın bilançosu yapılırken çıkarılan ağır faturayı onlar ödemişlerdir.
26 Eylül sabahı Atina semalarında dolaşan uçaklar, ihtilâl habercisiydiler. Albay Plastiros12 ve Fokas
yönetime el koyarken, ikinci kez çekilmeye zorlanan
kral, ailesiyle birlikte Palermo’ya sürgüne gönderildi.
İhtilâl liderleri, İngiliz elçisine verdikleri sözü hiç
olmazsa kâğıt üzerinde yerine getirerek o sırada Viyana’da bulunan eski politikacı Zaimis’in başkanlığında ılımlı Venizelist bir kabine kurdurdular. Geçen
fırtınalı dönemde Yunanistan’a dönmeyen Venizelos’a da barış görüşmelerinde ülkeyi temsil etme, bir
anlamda da dış politikayı yönetme görevi verirlerken
18 Ekim’de gerçek egemen güç olduklarını gösteren
bir manifesto ile ulusal felâkete yol açan koşulların
giderileceğini ve sorumluların cezalandırılacağını
duyurdular. Hiç vakit geçirmeden, Venizelist General Othonaios’un başkanlığında 11 askerî hâkimden
oluşan bir askerî mahkeme kurdular.13Bazı kaynaklar10 a.g.e.; s.546.
11 a.g.e.; s.545.
12 L.S. Stavrianos; The Balkans Since 1453,London, 1965, s.663.
13 Dakin; s. 238-239.
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da mahkeme başkanı kadar iddia makamı, savcı ve
geri kalan hâkimlerin de kral karşıtları, koyu Venizelos yanlıları, hatta Anadolu’daki Yunan birliklerinde
çarpışmış ve yenilgiyi yaşamış kimselerden oluştuğu öne sürülmüştür.3 Kasım tarihinde çalışmalarına
başlayan mahkemede okunan iddialara göre,141920
yılında Venizelist Partinin düşmesine yol açanlar “sadece Yunan halkını kandırmakla kalmamış, karşıtları
yerine kendilerini seçtirmekle de suç işlemişlerdi.”
İddianamenin ilk kısmında, Kral Constantin, Alman yanlısı olmak ve 1921’de Anadolu’daki Yunan
ordusunun başkomutanlığını üstlenmek ve Ankara
önünde yenilince, orduyu terk etmekle suçlanmıştı.
İddianamenin ikinci kısmında, 1920’den İzmir’in
Türkler tarafından geri alınmasına kadar görev yapan
başbakanlar ve bakanlar, 15 ayrı nedenle suçlanmışlardı. Bunlar, İtilâf Devletlerinin 3 Aralık 1920 tarihinde hükûmete karşıt görüşlerini bildirmelerine karşın
yapılan pilebisitle kralın geri getirilmesi; Venizelos ve
Tittoni arasındaki anlaşmaya karşın İtalya tarafından
Yunanistan’a bırakılan Kuzey Epir topraklarına sahip
çıkmamak;158 Kasım’da İtilâf Devletlerinin, kralın geri
dönmesi durumunda Yunanistan’a ekonomik ambargo uygulanacağını bildirmelerine karşın, bunu göz ardı
ederek Yunanistan’ın Amerika Birleşik Devletleri’nden
alabileceği 33.000.000 dolarlık, Londra’daki 5.000.000
sterlinlik ve ayrıca, 566.000.000 franklık kredileri engellemek; orduda, İtilâf Devletlerinin güvenine sahip
olmayan kimselere görev vermek; Fransa’nın karalın
tahttan çekilmesi yönünde yapmış olduğu öneriyi dikkate almamak; onu orduların başına geçirmek, gerekli
güçler yerlerini almadan Eskişehir’e doğru harekete
geçmek, Eskişehir-Afyonkarahisar demir yolunun ele
geçirilmesinden sonra Ankara’ya doğru ilerlemeyi sürdürmek; halka ait parayı çarçur etmek; Yunan toprak
ve ulusal isteklerinin kesin tanımlanmasını yapmadan
İtilâf devletlerinin Yunan sorununa çözüm bulmalarını
onaylamak; ruhsal balkımdan dengesiz ve sevilmeyen
bir kimse olduğu öne sürülen General Hadjianestis’in
kumandasında İstanbul üzerine yürümek pahasına
Anadolu cephesini zayıflatmak; İtilâf devletlerinden
sağlanabilecek dış krediler yönünden ülkeyi büyük
maddi zararlara uğratmak; kralın ülkeyi bölgelere
ayırmayı hedefleyen kardeşi Prens Nicholas’ın
yönetiminde gölge kabine kurdurmak ve hakkı yenmiş
Yunan ulusunun Avrupa’da Venizelos tarafından temsil
edilmesini engellemek olarak sıralanmıştı.
Yunanistan’ın yenilgisi ve onu izleyen –hatta daha
14 Admantios Polyzoides; The Greek Political Executions,
New York Times Current History, Oct. 1923,s.439.
15 Aslında, bu anlaşmanın İtalya tarafından onaylanmadığı,
daha sonra Roma tarafından bildirilmişti.(a.g.e.)
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ileri aylarda da izleyecek olan- gelişmelerde dost bilinenlerin kayıtsızlığı, kuşkusuz Venizelos’un güvendiği dağlara yağan karların bir göstergesi sayılabilir.
Şöyle ki Yunan askerlerini İzmir’e çıkarmanın sorumlusu, öncelikle Lloyd George (bu görüşü destekleyen
pek çok değerlendirme ve kaynaktan örnekleme
gerekirse; A.A. Pallis; Greece’s Anatolian Venture-And
After16 kitabına değinebiliriz. Pallis, yapıtında Lloyd
George’un Dışişlerinde Curzon, Savaş Bakanlığında
Winston Churchill ve Hindistan dairesinde
Montague başta gelmek üzere meslektaşlarının ve
Mareşal Sir.H. Wilson ve Foch’un muhalefetine karşın,
bu konuda kişisel politikasını izlediğini yazmaktadır.),
sonra İngiltere görülmekteyken Yunanistan Anadolu
harekâtında bu ülkeden ve başbakanından beklediği
desteği görememiştir. Öte yandan, neredeyse İngiltere kadar destek veren Fransa da Ankara’daki Büyük
Millet Meclisi Hükümeti ve ulusal savaş güç kazandıkça, İtalya ile birlikte, gitgide Anadolu’da tutunmaya
çalışmanın anlamsızlığını düşünüp anlaşma zemini
arayışına girmiş ve bu iki ülke, 1921’de işgallerini sona
erdirmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri ise Yunanistan’da 1920 seçimlerini izleyen hükûmetleri tanımaya
bile yanaşmamıştır. Bu koşullarda Sakarya öncesi Yunan ordularına komuta etmek üzere Anadolu’ya geçen Kral Constantine, Llyod George’a teslim olmasına
karşın, barışçı düşüncesini koruduğunu 1921 Temmuzunda İzmir’de kendisiyle görüşen Associated Press
muhabirine harekâtı “delicesine bir kumar” şeklinde
niteleyerek anlatmıştı.17 Bu görüşe karşın, İtilâf Dev16 A.A Pallis;Greece’s Anatolian Venture And After-A Survey of the Diplomatic and Political Aspect of the Greek Expedition to Asia Minor (1915-1922), London, 1937, s.204.
17 Hibben; a.g.m de Constantine’in kullandığı söz “a mad

YUNAN YAYILMACILIĞININ ANADOLU MACERASI VE
KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN SONRA YUNANİSTAN’DA SİYASİ İDAMLAR
yıllık ömründe hiçbir nedenle kanunlar önünde hesap vermek zorunda kalmadığını vurgulamıştı.
Nicholas Theotokis: Ünlü George N. Theotokis’in oğluydu. Savaşın ilk yıllarında Almanya’da
elçilik yapmıştı. İtilâf yanlısı olmamakla birlikte,
ülkesine Alman yandaşlığını da önermemişti. Gounaris kabinesinde savaş bakanlığı yapan Theotokis
dürüstlüğü ile tanınmıştı.
George Baltadjis: Altı ayrı yönetimde Dışişleri
Bakanlığı yapmış olan Baltadjis, çok varlıklı bir aileden gelmekteydi. Diplomatik çevrede centilmenliği ve saygınlığı ile tanınırdı. Ölüm cezasını en hak
etmemiş kimse olarak anıldı.

letlerinin birbirleriyle bağlarının hemen hemen koptuğu 1922 yılında Yunanların Trakya’da güçlenmeye
çalışırken önerildiği gibi Ege’den çekilmeye yanaşmamaları Eylül ayında kesin yenilgi ardından da ihtilâli ve
mahkemeleri getirivermişti. Atina’daki Fransız temsilcilerinin etkisi altında oldukları sanılan ihtilâlciler
ve destekçileri, kuşku yok ki Gounaris hayatta kalırsa
seçimleri kaybedeceklerini düşünürken askerî yenilgi
için de günah keçisi bulmaya zorlanmaktaydılar.18 Bu
çerçevede, söylentilerle kamuoyunun etkilenmesini
önlemek için davaların bir an önce görülüp kararların
uygulanmasına özen gösterdiler.
İddianamenin okunduğu 3 Kasım’dan 27 Kasım’a kadar süren İhtilâl Mahkemesi, General Xenophon Stratizos ve Amiral Goudas’a yaşam boyu
hapis cezası verirken aşağıdaki altı kişi ölüm cezasına çarptırılmıştı:19
Demetrios Gounaris: Değişik yöntemlerde üç kez
başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmış olan Gounaris çok kültürlü bir dil bilimci, bilim adamı, tanınmış
bir avukat ve etkin bir konuşmacıydı. 369 kişilik son
mecliste 185 kişiyle anayasal çoğunluğa sahip Halkçı
(Popular) Partinin de lideriydi.
Nicholas Stratos: Reformist Partinin lideri olan
Stratos, hukuk eğitimi almıştı. Venizelos Hükûmetinde deniz bakanı olmanın yanı sıra çeşitli siyasal görevler almış, kapasiteli ve çalışkan bir kimseydi.
Petros Protopapadakis: Eski başbakanlardan biri
olan ve çeşitli bakanlıklarda da bulunan Protopapadakis, matematikçi ve mühendisti. İfade verirken, 61
gamble” olarak geçmektedir.
18 Dakin; s.239.
19 Polyzodies; s.539-540.

General George Hadjianestis: Yunan ordusunun
en iyi eğitim görmüş subaylarından biri olan Hadjianestis çok iyi Fransızca bilen ateşli bir vatanseverdi. Balkan savaşlarında da başarılı hizmetler vermişti. Anadolu’daki Yunan kuvvetlerinin komutanlığına
neredeyse zorla getirilmiş ve üç ay sonra acı sonla
karşılaşmıştı.
Ölüm cezası söylentilerinin de mahkemenin
kuruluşuyla aynı anda yayılıvermesi üzerine İngiltere,
bu cezalar verilirse Yunanistan’la diplomatik ilişkisini
keseceğini duyurduysa da mahkemenin ivedi kararları vermesi ve uygulaması gecikmedi: 28 Kasım sabahı, bir gün önce kurulan ve büyük bir kısmı İhtilâl
Komitesi üyelerinden oluşan Gonatas Hükûmetinin
oluruyla, kararın okunmasından dört saat sonra,
General Xenophon Stratizos ve Amiral Goudas ömür
boyu hapis cezası çekmek üzere götürülürken, geri
kalan altı kişi, kendilerini infaz mangasının önünde
buldular ve Türklere karşı yenilginin günah keçileri
olarak Venizelos’un politikasının başarısızlığını yaşamlarıyla ödediler.
Yunan halkının egemenliği için ihtilâl yapma hakkına dayanarak görev yaptıklarını öne süren askerlerin oluşturduğu mahkeme heyeti, elbette yansız
değildi. Yargılanan kimselerin siyasal karşıtlarıydı.
Avukatlar, tehdit edildi. Yunanistan’da basına mahkemelerle ilgili sansür uygulandı. Öte yandan, türlü
siyasal gruplar yargılananların halkoyuna sahip olduklarını, daha adil mahkemelerde yargılanmaları
gerektiğini vurguladı. İhtilâl komitesi Atina’da Fransa
dışında bütün yabancı elçiliklerin katıldığı bu öneriye kulaklarını tıkarken Amerikan elçisi dâhil, hepsi,
aceleye getirilen ve dönüşü olmayan ölüm cezalarının bütün uygar ülkelerin Yunanistan’a bakışını büyük ölçüde örseleyeceğine dikkat çekmeye çalıştılar.
Kendilerine ait olmayan bir politikadan sorumlu
tutularak ölüme sürüklenmekte olan bu kimselerin
yaşamlarını kurtarmak için Yunanistan dışında da
büyük çaba gösterildi. Verilen kararların yürürlüğe

ANITKABİR
ANITKABİR
DERGİSİ
DERGİSİ
• YIL:• 21
YIL:• 21
SAYI:
• SAYI:
82 • TEMMUZ
83 • EKİM 2021

45
45

YUNAN YAYILMACILIĞININ ANADOLU MACERASI VE
KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN SONRA YUNANİSTAN’DA SİYASİ İDAMLAR
topraklarını ele geçirebilmek için çok canlar yakan
büyük bir harekât gerçekleştirdiğidir.

konulmamasını sağlamaya çalışırken, aksi hâlde,
Yunanistan’la diplomatik ilişkilerini keseceğini öne
süren İngiltere, yargılananların kurşuna dizilmeyip
yurt dışına sürgün gönderilmeleri halinde bir daha
Yunanistan’a ayak basmamaları için komitenin istediği garantiyi veremeyeceğini bildirip yeni hükûmetle
de görüşerek bir son an denemesi yaptı ise de sonucu değiştiremedi. Mahkeme boyunca büyük baskılar
altında kalan Venizelos’un sonunda Londra’dan özel
temsilci olarak gönderdiği Talbot ise, Atina’ya tetiklerin çekilmesinden bir saat sonra varabilmişti. Bu
geç girişimle infazlar önlenemediyse de Talbot, ekim
ayında tutuklanmış olan Prens Andrew’i kurtarmayı
ve yeni Savaş Bakanı Pangalos’tan başka siyasal idam
gerçekleştirilmeyeceği sözünü almayı başardı. Bu kadarı bile isteği geri bırakılan İngiltere’yi sevindirmeye yetti. Söylediği gibi diplomatik ilişkileri tamamen
kesmeden, Atina’daki elçisini geri çekmekle yetindi.20
Bütün siyasal idamlarda görüldüğü gibi, mahkeme ve infazlar, dünyada çok ağır eleştirildi. Yargıçlar,
yanlılık, çıkarcılıkla suçlandı. Yunanların Anadolu’da
kalmalarını istediği öne sürülen Lloyd George, ölüm
cezalarının yerine getirilmesinden sonra, İngiliz Parlâmentosunda 11 Aralık günü yaptığı konuşmada,
Gounaris’in Curzon’a şubat ayında göndermiş olduğu mektubu gördüğünü yadsıyarak “12 Ocak’ta
Gounaris’i Lord Curzon ile birlikte gördük ve ona
Yunan kuvvetlerinin İzmir’den çekilmediği sürece
barış olamayacağını söyledik. Bunu bir memorandumla bağlaşıklarımıza da bildireceğimizi bildirdik.
”diyerek, hem o karşılaşmalarında hem de Londra’ya
şubat ayındaki gelişinde, Gounaris’e kendisini Lord
Curzon’un ellerine terk etmesini önerdiğini, oysa
buna uyulmadığını 21 belirtti. İngiliz bağımlılığını kabul etmeyene karşı bir uyarı sayılabilecek bu sözleri,
belki de Lloyd George’un sonucu kendi vicdanı için
gerekçelendirmesidir. Ancak, tarih sayfalarından asla
silinmeyecek bir gerçek, yabancıların etkisi ile olsun
veya olmasın, Yunanistan’ın Ege’den Trakya’ya Türk
20 Dakin; s.239.
21 Hibben; s.551.
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Ne var ki Venizelos’un olduğu kadar, onun politikasını kerhen yürüten kralcıların, hatta sonra da ihtilâlcilerin göremedikleri gerecek, yabancı emellerine
alet olan Yunanların tutkuyla uzandıkları toprakların,
yüzyıllardır Türk yurdu olduğuydu. Anlayamadıkları,
ATATÜRK’ün “Hak kuvvete üstündür.” sözü çerçevesinde, Türklerin, hakları olan bu topraklardan asla ödün
vermeyecekleriydi. Bilemedikleri, bu toprakları kurtarmak ve Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturmak için
gerekirse kanlarının son damlasına kadar savaşmaktaki kararlılıklarıydı. Bu gerçeklerle İtilâf devletlerinin ve
Yunanların birtakım bilgi ve strateji yanılgıları bir araya
gelince, savaş meydanlarında binlerce kişinin kanının
dökülmesi kaçınılmaz olmuştu. Savaşın bitimiyse Yunanistan’a yeni sorunlar getirdi, yeni kanlar döktürdü.
Lozan Konferansı’nda Yunanistan’ı temsil eden ve savaş sonunda karşıtlarını alt etmiş olarak tekrar siyaset
sahnesinde rol alan Venizelos’un küçük Asya rüyası ise
bir daha tekrarlanmamak üzere son buldu.
1922 yılında sona eren uzun savaşın Yunanistan’da pek hatırlanmayan ve üzerinde de durulmayan ağır faturasını gözden geçirirken ortaya çıkan
ilginç tablo, günümüzde güçsüz ülkelerin siyasal
bunalımlarına kendilerini insan haklarının bekçileri görüp doğal karışma hakkını bulan batının güçlü
devletlerinin, kendi ailelerinden saydıkları bir ülke
için aynı durum söz konusu olduğunda bambaşka
kimliğe bürünmeleridir. Siyasal olsun veya olmasın,
kanımızca ölüm cezası hiç de hoş veya kabul edilir
bir ceza değildir. Ancak yakın veya eski tarihte de olsa
özellikle siyasal nedenlerle ölüm cezaları uygulamış
doğu ülkeleri, bu büyük devletler tarafından bağışlanmazken, batı dünyasındakiler çarçabuk unutulmaktadır. Nitekim, Yunanistan’da gerçekleşen değindiğimiz siyasal idamlar öncesi, infaz gerçekleşirse bu
ülke ile siyasal ilişkisini kesme tehdidi savuran İngiltere bile, bu meydan okuyuşunu tüm batı âleminin bu
idamları unuttuğu çabuklukla unutmuştur.
Değindiğimiz dönemden günümüze bir değerlendirme yapıp bu tablonun birçok kez yenilendiğini
gördükçe, ATATÜRK’ün din ve ırk ayrımından uzak insanlık ülküsünü “Dünyanın falan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz… Tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla alâkadar olmalıyız. Hadise ne
kadar uzak olursa olsun bu esastan şaşmamalıyız. İşte
bu düşünüş insanları, milletleri hodbinlikten kurtarır.
Hodbinlik, şahsî olsun, millî olsun daima fena telâkki
edilir.22 sözlerini anımsayıp özlememek elde mi?
22 Enver Ziya Karal; Atatürk’ten Düşünceler, İstanbul,
1981, s.155 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, Mart
1937’den naklen).
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ANITKABİR DERGİSİ’NDE
YAYIMLANACAK YAZILARLA İLGİLİ ESASLAR

1. Genel Kurallar:
A. Anıtkabir Dergisi üç ayda bir çıkarılmakta, 1000 adet basılmaktadır. Dergide Atatürk ile ilgili araştırma yazıları, makaleler ve
şiirlere yer verilmektedir.
B. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce başka yerde yayımlanmamış olmalıdır.
C. Yazılar, Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından incelenip yayımlanmaya değer görülürse yine aynı kurul tarafından
belirlenecek zamanda yayımlanır. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
D. Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur
E. Yayın Kurulunca yazılarda içeriğin dışında bir düzeltmenin yapılması durumunda yazarın oluru alınır.
F. Yazarlar kendilerini tanıtıcı bilgileri (unvan ve görev, kurum, haberleşme adresi, telefon ve belgegeçer numaraları, bir
fotoğraf, e-posta adresi) yazılarıyla birlikte Anıtkabir Derneğine gönderirler.
G. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün olan ve Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun
görülen yazıların sahiplerine 500 TL telif ücreti ödenir ve 5 adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

2. Dergide Yayımlanması İstenen Yazılarla İlgili Kurallar:
A. Yazılar A-4 kâğıdının bir yüzüne ve 5(Beş) sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayar ortamında Microsoft Word programında
yazılır; posta ya da elektronik posta ile gönderilir.
B. Yazı karakteri arial, başlık 14 punto, metin 12 punto, dipnotlar 8 punto, fotoğraf ve şekiller JPEG formatında, çizelge
yazıları 10 punto olarak yazılır.. Makalenin konusu ile ilgili varsa belge ve fotoğrafların asılları yazara geri verilmek üzere
posta ile gönderilir.
C. Metinde satır aralığı tek, paragraf başı boşlukları 0.5, dipnot başlangıçları 0.5 olarak düzenlenir.
D. Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı puntoda, boşluk bırakılmadan, koyu ve küçük harflerle yazılır.
E. Dipnotlar aynı sayfa altında verilir. Kitap ve makaleler dipnotlarda şu şekilde gösterilir;

(1) Kitap

Yazarın adı ve soyadı, kitabın adı (italik yazılmalıdır), varsa cilt numarası, varsa baskı numarası, basıldığı kent, basan kurum ya da
basımevi / yayınevi, basıldığı tarih, sayfa numarası. (Ör. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Bateş Yayınları, 1980, s. 30.)

(2) Makale

Yazarın adı ve soyadı, tırnak işaretleri içerisinde makalenin başlığı, makalenin yayımlandığı derginin adı (italik yazılmalıdır),
büyük romen rakamlarıyla cilt numarası, dergi numarası, parantez içinde derginin tarihi, sayfa numarası. (Ör. Fuat Pekin,
“Atatürk ve Lyautey” , Belleten, C. XX, No. 80 (Ekim 1956), s. 634.)
F. Sayfaların altında sayfa numaraları verilir.
G. Kısaltma kullanılacaksa; metinde ilk geçtiği yerde ve bir kez olmak üzere kısaltmanın açık ve tam anlatımı yazılır ve kısaltma
parantez içerisinde belirtilir. Ör. Türk Dil Kurumu (TDK).
H. Yazar adı ve soyadı yazının ilk sayfasının sağ üst köşesine italik, koyu 12 punto ile yazılır ve yanına (*) işareti konulur, unvan
ve görev yeri (*) işareti ile dipnotta belirtilir.
-oOo-
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