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SUNU  

I. Dünya Sava ı, dünya düzeninde önemli ölçüde farklılıklar yaratarak, 
yeni ba langıçlara ve biti lere neden olmasının yanı sıra, yerel anlamda da 
pek çok de i ikliklere zemin hazırlamı , nedenleri ve sonuçlarıyla geni  bir 
döneme damgasını vuran küresel bir felaket olarak tarihe geçmi tir. Bu arada 
XX. yüzyıla büyük toprak kayıpları nedeniyle ekonomik ve siyasi sıkıntılarla 
giren Osmanlı Devleti de, eski parlak günlerine dönme umutlarını I. Dünya 
Sava ı’nda aldı ı yenilgiyle tamamen kaybetmi tir. Toprakları i gal edilen 
Osmanlı Devleti’nin siyasi varlı ı sona ererken, yeni bir devlet ve toplum 
anlayı ının da temelleri atılmı tır. 

galler kar ısında, Padi ah ve hükümetler çaresiz kalırken, devlet 
otoritesi de yok olmu tur. Bu ko ullarda Türk ulusunun, tepkisi ve direni i, 
ilk a amada yerel, sonrasında bölgesel düzeyde bir geli me göstermi , 
Mustafa Kemal Pa a’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla birlikte ise 
ulusal düzeyde örgütlenmeye dönü mü tür. Türk ulusunun bu mücadelesi, 
yıkılmı  bir imparatorlu un bakiyesi olan toprak parçasından bir vatan, yok 
olmu  insan toplulu undan bir ulus yaratma mücadelesi olarak geli mi , 
böylelikle yeni Türk devletinin temelleri de atılmı tır.  

Milli Mücadele sırasında Do u ve Güney cephelerinde Ermeniler ve 
Fransızlara kar ı mücadele edilmi , ancak elde edilen ba arılar, 
Anadolu’daki i galin tümüyle sona erdirilebilmesi için yeterli olmamı tır. 
Nihai zafer için Batı cephesindeki Türk-Yunan sava ının sonucu 
beklenmi tir. Bu ba lamda 1921 yılı, Batı cephesindeki en çetin yıl 
olmu tur. nönü önlerinde iki kez durdurulan Yunan ordusu, bir ara Ankara 
yakınlarına kadar ilerlemi se de, Mustafa Kemal Pa a’nın Ba komutan 
olarak yönetti i Sakarya Sava ı sonunda beklemedi i bir yenilgi almı tır. Bu 
nedenle Sakarya Sava ı kısa vadede Yunan ordusunun durdurulmasında, orta 
vadede Milli Mücadele’nin kazanılmasında, uzun vadede ise ba ımsızlı ın 
sa lanmasında do rudan rol oynamı tır. 

Anti-emperyalist yönüyle sadece Türkiye’yi de il, tüm insanlı ı da 
onurlandıracak bir düzeyde olan Sakarya Sava ı sırasında önemli 
çarpı maların ya andı ı Polatlı ve Haymana, Türk tarihinde büyük bir 
öneme sahiptir. Bu noktadan hareketle Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasında çok önemli bir kilometre ta ı olan Sakarya Sava ı’nın 
akademik çevreler tarafından yeni belge ve bilgilerle bir kez daha 
i lenmesinin gerekli oldu u dü ünülerek, Haymana’da bir sempozyum 
düzenlendi. “90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana” konulu 
sempozyumda, sunulan bildirilerde, Sakarya Sava ı ile bu sava ın öncesinde 



 X 

ve sonrasında ya anan askeri ve siyasi geli meler, tüm detaylarıyla ele 
alınarak, Milli Mücadele tarihinin bu çok önemli olayına ı ık tutulmu tur.  

Bu düzeyli bilgi öleninin düzenlenmesine katkı sa layan Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu  ile Haymana Belediye Ba kanı 
Hacı Aysu’ya ve eme i geçen herkese te ekkür ederim. 

 

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN 

                                                                Enstitü Müdürü 
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PROF. DR. TEMUÇ N FA K ERTAN’IN KONU MASI  

Saygıde er Kaymakamım, Komutanım, Belediye Ba kanım, 
Konservatuarın de erli, saygıde er Müdürü, Yüksek Okulumuzun Müdürü, 
müdürlerim, ö retim üyeleri ve de erli Haymanalılar. 

Öncelikle burada Haymana Belediye Ba kanı Sayın Hacı Aysu’nun 
bana tevdi etmesinden dolayı, ev sahibi olarak konu maktan onur 
duydu umu belirtmek istiyorum. Biz bugün bazı ö retim üyeleriyle, bilim 
insanlarıyla niçin buradayız? Sakarya Zaferi’nin 90. Yılını ve Haymana’nın 
kurtulu unu idrak etmek için, anlamak, anlatmak ve algı dünyamızı 
geni letmek için buradayız. Çünkü Sakarya Sava ı gibi çok önemli bir 
zaferin, hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında çok önemli bir 
kilometre ta ı olan bu önemli olayın, akademik çevrelerde yeterince 
i lenmedi ini dü ündük, bunun bir eksiklik oldu u gördük. Bu nedenle de 
“Sakarya Zaferiyle ilgili bir etkinlik yapalım” dedik ve Haymana’dan 
ba ladık. Neden Haymana? Baktık Haymanalılar Ankara’da düzenlenen 
sempozyumlara, konferanslara ve di er bilimsel etkinliklere gelemiyor, o 
zaman “biz Haymana’ya gidelim, biz Haymana’da sempozyum yapalım, 
daha do rusu bilimi, bilgiyi halka götürelim” dedik. Bu etkinlik Ankara 
Üniversitesi’nin, Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü’nün, daha do rusu 
Türkiye’deki üniversitelerin ve bilim çevrelerinin kurulu  amaçlarıyla da 
do rudan do ruya ilgilidir. Bu ba lamda elde etti imiz bilgileri, tarihsel 
bilgi birikimini, buraya sizlerle payla maya geldik. Umarım yararlı oluruz. 
Umarım sizleri sıkmadan akademik bilgilerimizi size aktarmayı 
ba arabiliriz. Çok uzun bir konu ma yaparak sizleri sıkmak istemiyorum, 
ama Rektörlü ümüze, Haymana Kaymakamlı ı’na, özellikle Belediye 
Ba kanımız Sayın Hacı Aysu’ya çok çok te ekkür ediyoruz. Gerçekten 
ba ından itibaren bize her türlü olana ı sa ladılar ve burada bizleri konuk 
ettiler. Di er taraftan katılımcı hocalarımıza, bizimle birlikte bilgilerini 
payla acak olan de erli ö retim üyelerine çok te ekkür ediyoruz. Kendi 
personelimize, ba ından sonuna kadar buraya gelerek bizlere katkı sa layan 
Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü personeline te ekkür ediyorum. Haymana 
Belediyesi’nin personeline ve siz dinleyicilere de te ekkür ediyorum. 
Öncelikle bu sempozyumun yararlı geçmesini, hem akademik ba lamda, 
hem de co ku ve heyecan açısından doyurucu olmasını diliyor, saygılar 
sunuyorum. 

 

                                                 
 Ankara Üniversitesi Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü. 
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HACI AYSU’NUN KONU MASI  

De erli, saygıde er Ertan Hocam, kıymetli hocalarım, Kaymakamlıktan 
bürokrat arkada larım. Haymanamızın bu güzel gününe ho  geldiniz diyor 
saygılarımı sunuyorum. 

De erli dostlar, ben Haymana’nın 12 Eylül’de kurtuldu unu samimi 
olarak söylüyorum, lçe Ba kanı olduktan sonra ö rendim ve bunu bilimsel 
bir etkinli e eve sahipli i yaparak, ba ta Haymanalılar olmak üzere, 
kamuoyuyla payla mak istedim. Bugüne kadar Haymana’da böyle bir 
etkinli in yapıldı ını sanmıyorum. Ben ahsen lçemizin ne zaman 
kurtuldu unu, ne zaman sava  yapıldı ını bilmiyordum. Ö rendikten sonra 
da böyle bir etkinli e ev sahipli i yapmak istedim. Ama maalesef duydu um 
bir kelime beni rahatsız ediyor. Efendim, “Haymana’ya dü man girmemi . 
E er Haymana’ya dü man girseydi, belki de Cumhuriyet denen bir ey 
olmayacaktı. Kurtulu  Sava ı diye bir ey olmayacaktı.” Aslında dü man 
Haymana’yı i gal etmemi tir. Ancak Haymana’dan çok da uzakta de ildir. 
Dü man hemen yanı ba ımızdaydı. u kar ıdaydı. lerisi Mornava, ondan 
öncesi Türbe Tepe, sava ın gerçekle ti i son nokta burası. Allaha ükürler 
olsun o gün ordumuz kahramanca direnmi tir. Bundan mutluluk duymamız 
lazım iken, bundan onur duymamız lazım iken, bundan kaçıyoruz. Ben 
Kurtulu  Sava ı’nı burada kazandı ımız için, Haymanalı oldu um için 
Allaha ükrediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Haymana Belediye Ba kanı. 
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GÜRSOY OSMAN B LG N’ N KONU MASI   

Kıymetli Belediye Ba kanımız, Ankara Üniversitemizin Türk nkılâp Tarihi 
Enstitüsü kurumunun de erli Müdürü, kıymetli Meslek Yüksekokulu 
Müdürümüz, de erli ö retim görevlilerimiz, de erli çalı ma arkada larım. 

Bugün burada Haymana Kaymakam Vekili sıfatıyla sizlerin huzuruna 
çıkmı  bulunuyorum. De erli Haymana Kaymakamımız çok önemli, özel bir 
i i olması vesilesiyle izinli oldu undan dolayı Polatlı Kaymakamı olarak 
sizlerin huzurundayım. Tabii hem Polatlımız hem Haymanamız için 
gerçekten çok önemli ve dönüm noktalarından bir tanesi olan 12 ve 13 Eylül 
tarihlerini idrak etti imiz günleri birlikte ya ıyoruz. Tabii Sakarya Zaferi’nin 
bu gün içerisinde 90. yıldönümünü idrak etmek ayrıca bizler için büyük bir 
gurur ve sevinç vesilesidir.  

Sakarya Zaferi’nin 90. yılını de erlendi imiz zaman, özellikle Ankara 
dı ında olan pek çok ki i Sakarya Zaferi dedi imiz an, Sakarya Vilayeti’ni 
anlar. öyle Ankara’ya çıkın, Türkiye’de birçok vilayeti gezin, Sakarya 
Zaferi nerede gerçekle ti diye sordu unuz zaman, maalesef soruya cevap 
verenlerin büyük bir kesimi, Sakarya mülkü idari sınırlarını, Sakarya 
Vilayeti’ni anlar. Bu nedenle Polatlımızda, Haymanamızda, Sakarya 
Zaferi’nin bu cephede, bu kutsal mekânlarda ke fini iyi bir ekilde ba ta 
ö rencilerimiz, çocuklarımız, olmak üzere halkımıza anlatmamız gerekiyor. 
Sakarya Zaferi’nin askeri önemini, sosyal, siyasal önemini, biraz sonra çok 
kıymetli hocalarımız, bizlere detaylı bir ekilde anlatacaklar. Ancak birkaç 
noktayı belirtmekte de yarar görüyorum. Sakarya Zaferi’nin asıl önemi 
nerede arkada lar? II. Viyana Muharebesi’nden sonra Osmanlı kuvvetlerinin 
çekilmeye ba lamasının son buldu u nokta, Sakarya Zaferi’nin geçti i bu 
alanlardır. De erli arkada lar, e er Sakarya Zaferi meydana gelmeseydi, 
Sakarya’da meydana gelen cephe sava ı, Türk kuvvetlerinin, ordumuzun 
galibiyetiyle sonuçlanmasaydı, tüm Kurtulu  Sava ı nasıl bir sonuç 
alabilirdi? Bunları da dü ünmemiz gerekiyor ve Türk ordularının geri 
dönü ü bu cephede sona ermi tir. Bu cepheden sonra da artık dü man 
kuvvetleri geri püskürtülmeye ba lanmı tır. O açıdan Sakarya Meydan 
Muharebesi Türk Kurtulu  Sava ı’nın en önemli noktalarından bir tanesidir. 
Ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulu unun belki de temellerinin 
atıldı ı en önemli nokta, Sakarya Zaferi’dir.”  

Bunun yanında belki de 100 kilometreyi bulan cephede meydana gelen 
sava lar, cephe sava ları bakımından da en önemli sava lar arasında yer 
almaktadır. Biraz önce Belediye Ba kanımız da ifade etti. Haymanamız 

                                                 
 Polatlı Kaymakamı ve Haymana Kaymakam Vekili. 
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özellikle Mangal Da ı’yla, Çal Da ı’yla, Yıldız Tepe’yle, Türbe Tepe’yle 
çok önemli cephe sava larının verildi i mekânlara ev sahipli i yapmı tır. 
Polatlı ve çervresi de dâhil olmak üzere buraları ehitlerin verildi i kutsal 
topraklardır. Bundan dolayı bizlerin bu alanlara sahip çıkması gerekiyor. 
Sakarya Meydan Muharebesi’ni, Sakarya Zaferi’nin önemini gençlerimize, 
çocuklarımıza çok iyi bir ekilde aktarmamız gerekiyor ve bu sefer 90. 
Yıldönümü olması vesilesiyle bugün itibariyle Haymanamızda yarın 
itibariyle de Polatlımızda ciddi anlamda etkinlikler tertip edilmi tir. Bu 
etkinli i tertip eden ba ta Enstitümüze, Meslek Yüksekokulumuza, Belediye 
Ba kanımıza, eme i geçen bütün yetkililere, özellikle katılımcılarımıza ve 
hocalarımıza ükranlarımı sunuyorum. Yarın itibariyle de erli arkada lar, 
Polatlımızda da etkinliklerimiz var. Polatlı Kaymakamı olarak devlet 
erkânıyla birlikte anaca ımız bu etkinliklere hepinizi davet ediyorum ve bu 
vesileyle ba ta Sakarya Zaferi’ni bizlere kazandıran Cumhuriyetimizin 
kurucusu ulu önder Atatürk olmak üzere, burada eme i geçen, sava an, ehit 
olan, gazi olan, bütün atalarımızı rahmet ve ükranla anıyorum. Bu 
sempozyumun amacına ula masını diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler 
sunuyorum. 
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B R NC  OTURUM 

DÜNDEN BUGÜNE HAYMANA 

Oturum Ba kanı: Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN 

De erli konuklar birinci oturumu açıyorum. Belki biraz önce atlamı  
olabilirim, bu nedenle öncelikle belirtmek istiyorum Haymana Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. smail A IRBA ’ın bu sempozyumun 
düzenlenmesinde çok eme i geçmi tir. Haymana’da böyle bir sempozyumun 
düzenlenmesi konusunda bir eksiklik oldu unu ve Haymana’nın de erli 
yöneticilerinin böyle bir düzenlemeye çok hevesli baktıklarını söyledi i ve 
bizleri yönlendirdi i için ona ayrıca te ekkür ediyorum. Sayın 
Kaymakamımızın belirtti i gibi Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi dersleri 
anlatılırken ya da Türkiye Cumhuriyeti Tarihi derslerini anlatırken, Sakarya 
Sava ı’ndan söz ederken ö renciler Adapazarı’nda oldu unu dü ünüyorlar. 
Oysa Sakarya Sava ı Haymana, Polatlı, Temelli üçgeninde biraz Sivrihisar’a 
kadar uzanan bir bölgede gerçekle mi tir. Buna ek olarak söylemek 
istedi im bir ey de Sakarya Zaferi’nin sahiplenilmesi konusudur. Bu 
sempozyumu Haymana’da düzenlerken bizim amacımız kesinlikle yerel bir 
rekabete yol açmak de ildir. Zaten “Sakarya Zaferi o kadar büyük bir 
zaferdir ki, bırakın Haymana ve Polatlı’yı, tüm Türkiye’yi, tüm dünyadaki 
Türkleri, hatta anti-emperyalist yönüyle de tüm insanlı ı onurlandıracak 
düzeydedir.” Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Amacımız hiçbir zaman 
böyle kısır, bir yerel rekabetin tarafı olmak de ildir. Ama Haymana’nın da 
hakkını teslim etmek gerekir. Belki de geçiyor. Genelkurmay’ın çıkartmı  
oldu u Haymana ehitlerinin listesini u anda perdeye yansıtıyorum. Ben 
konu urken bu listede arkadan geçsin, Haymanalılar dikkatli baksınlar, belki 
de tanıdıkları isimlere rastlayabilirler. Bu listede, I. Dünya Sava ı’nda ve 
Kurtulu  Sava ı’nda yer almı  sayfalar dolusu Haymana ehitleri vardır. 
Hem I. Dünya Sava ı’nda hem de Kurtulu  Sava ı’nda Haymanalılar hemen 
hemen her cephede ehit vermi ler, bu ülkenin kurtulu una ve Cumhuriyetin 
kurulu una katkı sa lamı lardır. Tabii u anda arkada izledi iniz ehitler 
sadece tesbiti yapılanlardır. Büyük bir olasılıkla daha birçok ehitler 
verilmi tir. Bu gurur verici, ama aynı zamanda hüzün verici bir durumdur. 
“Bu noktada aslında ne ilginçtir ki bizim bütün zaferlerimiz hep co ku ve 
heyecan doludur. Ama aynı zamanda a ır ba lı bir hüznü de beraberinde 
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getirmektedir.” Ben artık oturuma geçmek istiyorum. Gerçekten ilginç bir 
oturum olaca ını dü ünüyorum. Çünkü do rudan do ruya Haymana’ya 
ayırdı ımız bir oturum. lk konu macımız olan de erli Abbas Güçlü kendisi 
zaten Haymana’lı olması nedeniyle buranın yabancısı da de il. Bizlere 
“Dünden Bugüne Haymana ve Ankara’da De i im” konulu bir konu ma 
yapacaklardır. Buyurun Sayın Güçlü. 
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DÜNDEN BUGÜNE HAYMANA VE ANKARA’DA DE M 
 

Abbas GÜÇLÜ* 

 

De erli konuklar, 

Ertan Hocama, Yüksek Okul Müdürü smail Hocama ve bu 
sempozyumun düzenlenmesinde çalı mı  olan herkese gerçekten çok 
te ekkür ederim. Benim çocuklu um Haymana’da geçti. Benim 
çocuklu umun Haymana’sı, bugünkü Haymana’dan daha güzeldi. imdi 
Haymana’nın ki ili i sanki kaybolmu , her eyi kaybolmu . Ankara’da öyle, 
ancak Cumhuriyet tarihi görüntüleri gibi de i ik görüntüler izledi iniz 
zaman, modernle me adına biraz geli meler var ama öze baktı ımız zaman, 
bir ki ilik, kimlik, bir kavram karma ası var. Bu sadece Ankara’da, 
Haymanada de il Türkiye’nin her yerinde maalesef var. Bin yıllık, iki bin 
yıllık antik kentleri gezdi iniz zaman, bugünkünden çok daha estetik 
oldu unu görüyorsunuz. Çok daha güzel oldu unu, yerle im planlarının 
daha düzeyli oldu unu görüyorsunuz. Maalesef son dönemde hemen her 
yerde bunları görmek mümkün. Ankara’ya ait ilk yerle im yerlerinin 
görüntülerini sizler birazdan videoda göreceksiniz. Bazı görüntüleri ilk defa 
izleyece inizi dü ünüyorum. Bu görüntüleri hem bizim Kanal D’nin 
ar ivlerinden buldum, hem de kitaplardan tarattırdım.  

Ankara Üniversitesi kurulurken tabii ilk Ziraat Fakültesi, ardından 
Hukuk Fakültesi kurulurken, o dönemin arasında 1923–1924 yılları arasında 
milletvekilleri otelde kalıyor. 8-10 hatta 20 ki i aynı odalarda kalıyor. 
Ranzalarda yatıyorlar. Yatak diye bir ey yok ve aralarında çok büyük bir 
düzen gösteriyorlar. O dönemde paralar fakir çocuklar için harcanıyor ve 
bakıyorsunuz ki çok sayıda ö renciyi burslu olarak yurt dı ına gönderiyorlar. 
Niye bunları yapıyorsunuz dedikleri zaman, Atatürk unu söylüyor: 
stanbul’da bir üniversite var ama stanbul’daki Üniversite stanbul 

zihniyetinin, padi ahlı ın Osmanlının kafasına göre eleman yeti tiriyordu. 
Biz Ankara’da, Ankara Üniversitesi’ni kurarak, Ankara’nın ruhunu 
yansıtacak, Milli Mücadele’nin ruhunu ya atacak elemanlar yeti tirmek 
istiyoruz, ne yapsak yeridir.  

                                                 
* Gazeteci Yazar. 
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Milletvekilleri otuz ki ilik odalarda, ranzalarda yatarken, ö rencilere bir 
ki ilik, iki ki ilik yurt odaları yapılması son derece önemlidir. O dönemlerde 
Ankara’da Gazi Enstitüsü’nün, Dil Tarihin yatılı olması, Ziraat 
Fakültesi’nin, o binalarının yatılı olması ö renciye sunulan bu hizmet 
Mecliste tepkilere neden oldu unda, Atatürk’ün hep ileri ki yıllarda bunlar 
bize çok daha fazla, çok daha büyük ba arılar getirecek demi tir. Yine Milli 
Mücadele döneminde sava  devam ederken bile Milli E itim urası’nın hem 
Bursa’da hem Ankara’da toplanıyor olması, sürekli olarak hatta sava  devam 
ederken bile Atatürk’ün e itime yönelik bu çalı maları hep ileriye yönelik 
adımlarıydı. Bütçede maa  verecek be  kuru  para yokken bile e itime 
yatırım yapılıyor olması, Ankara’da ilk binaların hep e itime yönelik olması 
da gerçekten modern Türkiye’nin yaratılmasında çok büyük katkıları 
olmu tur. Ankara pek ço u için Cumhuriyet tarihine gelinceye kadar, 
ba kent oluncaya kadar çok sıradan bir kent, bir köy, bir Anadolu kasabası 
gibi adlandırılıyor ama gerçekte Ankara Valisi’nden dinlemi tim. Tarihte bir 
Ankara devleti kurulmu , kısa süreli de olsa Ankara’da kendi ba ına bir 
Cumhuriyet var. Bir egemenlik kurmu , devlet olarak tarihe geçmi  ama 
nasıl, imdi Polatlı’yı Haymana’yı tanıtamıyorsak Kurtulu  Sava ı’nın 
mihenk ta larından birisi olmasına ra men, Ankara’yı da tanıtamıyoruz. Biz 
Ankaralıların zaten en büyük zaafı bu belki de. Ankara’yı hiçbir zaman öne 
çıkaramadık. Ankara’da geliyor herkes politika yapıyor. Herkes ülkesi için 
bir eyler yapıyor. Kendisi için bir eyler yapıyor. Ankara için hiçbir ey 
yapılmıyor. Ankara hiçbir zaman kendi dibine ı ık vermedi. Hatta 
kazalarına, köylerine dahi hiçbir zaman ı ık vermedi. Türkiye’yi çok 
dola tım, hala da dola ıyoruz. Türkiye’nin en geri kalmı  bölgesi olarak hep 
Do u, Güneydo u derler, eminim ki Haymana’nın köyleri oralardan daha 
geridir. Ordaki yolları ve kalkınmayı gördü ünüz zaman burada çok azının 
yapıldı ını görüyoruz. Burada da sorun belki de Ankara milletvekillerinden 
pek ço unun ba ka kentlerden gelip sonradan Ankaralı olup Ankara adına 
politika yapmaları gerekirken, geldikleri yerler adına politika yapmalarından 
kaynaklanıyor olabilir. O yüzden biraz daha Ankaralılık ruhunu, 
Haymananalık ruhunu, Polatlılık ruhunu geli tirmekte ve kalkındırmakta 
yarar var. Haymana’nın bir ba ka özelli i de Cumhuriyet Türkiyesi için bir 
laboratuar niteli i ta ıyor olmasıdır. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti’nde 
binlerce yıllık gelenekler nedeniyle, bu topraklarda ya ayanlar nedeniyle, 
çok farklı etnik köken sahibi uluslar, imparatorluklar, devletler gelip 
geçtiyse, çok fazla bazı insanlar bu topraklardan gelip geçtiyse onların hepsi 
Haymana’ya yansıtılmı tı. Haymana’da yetmi  iki milletten insanlar 
Çerkezi, Tatarı, Kürdü, Lazı, Göçmeni herkes vardı. Yani yetmi li, seksenli 
yıllara gelinceye kadar Türkiye co rafyasında ya ayıpta Haymana’da 
olmayan etnik köken yok gibiydi. Bu topraklarda bakıyorum, bunların hepsi 
son zamanlarda yok olma a amasına geldi. Köyler belki eksilmeye ba ladı. 
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Benim hatırladı ım doksan dokuz köy vardı Haymana’da, imdi otuzlu 
hanelere kadar inmi . Bu sadece Ankara’da, Haymana’da de il Türkiye’nin 
neresine giderseniz gidin o kimlikler, Anadolu kimli i, Türkiye Cumhuriyeti 
kimli i de giderek bir erozyona u ruyor. Herkes farklı, farklı eylerin 
pe inde yani önce ortak kimlik arayı ını daha peki tirmek, daha da 
güçlendirmek gerekir. Bunu Ankara’da biz ba arabilirsek ya da Ankara’da 
temelleri atılan bu birle meyi burada yeniden ihya edersek sonraki yıllarda 
bu Türkiye genelinde daha hızlı bir ekilde yayılacaktır. Evet, Ankara’da, 
Haymana’da görsel olarak kalkınmı  gibi gözüküyor. Baktı ın zaman çok 
çok daha iyi gibi gözüküyor. Ama kalite açısından baktı ınız zaman 
konu manın ba ında da söyledi im gibi her ey büyüyor ama eskiyi de 
aratıyor. Roma döneminden kaldı ı söylenen tarihi kaplıcadaki ambiansı, 
yenilerinde bir türlü göremiyorum. O zamanki kafa onu niye yıktı, bunu da 
anlamı  de ilim. Haymana gibi ta ın topra ın en bol oldu u yerde, daracık 
daracık havuzlar, daracık daracık yerler niye yapılır anlamıyorum. 
Arkada lar bana kızıyor, sen bunları niye yazmıyorsun, niye çizmiyorsun 
diye. Gerçekten utanıyorum, bazen insanlar burada yeterince a ırlanacak 
mı? Yeterince bakılacak mı? Alt yapı var mı? diye hep dü ünüyorum. 
Belediye Ba kanımız Hacı Bey gerçekten çalı ıyor ama ondan önceki 
dönemde Haymanamız gerçekten çok vakit kaybetti.  

imdi Polatlı, Haymana, Sakarya Sava ı üçgeninde Afyon, öbür tarafa 
gitti iniz zaman Duatepe kadar her yer gerçekten Sakarya Sava ı’nın çok 
çetin geçti i bölgeler. Zaten birkaç kitapta, Yaban’da, Yakup Kadri 
Karaosmano lu’nun kitapları da olmasa Haymana tarihte hiç anılmayacaktı. 
Son Atatürk filmlerinin birkaç karesinde Haymana’dan söz ediliyordu. 
Kudret Akman ke ke bugün burada olsaydı. Haymana tarihiyle ilgili 
çalı maları biraz daha arttırmak lazım. Onları biraz daha artırmamız lazımdı. 
Atilla Erçil de Haymana’yı tarihi anekdotları ile anlatacaktı ama bunları 
belki bir kitap halinde yeniden bir araya getirip yayınlamakta yarar var. Çok 
fazla bo madan, güncelle tirerek, parça parça hele Ankara Üniversitesi 
nkılâp Tarihi Enstitüsü’nü de arkanıza aldıktan sonra bu i in çok çok daha 

kolay olaca ını sanıyorum. Ben Haymanın da, Ankaranın da, Polatlının da 
bugün hak etti i noktada hem tarihsel açıdan hem de bugünkü günümüz 
ko ulları açısından hak etti i yerde oldu una inanmıyorum. Bu konuda 
hepimizin çok daha fazla çaba sarfetmesi gerekiyor. Haymana sadece bu 
tarihi anlamda de il e itimde de, ekonomide de oldu u yerde de il. Zaten 
ekonomik açıdan e itim açısından, bilim, kültür açısından, geli meden di er 
alanlarda geli menin mümkün olmadı ını sanıyorum. Bu konuda biraz daha 
çaba harcanması ve bunu yılda bir defa de il de daha sık sempozyumlar ya 
da farklı etkinlikler çerçevesinde yapmakta yarar var sanıyorum. Belki de bu 
toplantıyı gelecek yıl Çalda ı’nda yapmak lazım. Açık havada yapmak lazım 
ve katılımı biraz daha artırarak, o toplantıların ruhunu bu toplantılara 
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yansıtmak lazım. Ben de elimden geldi ince yardımcı olurum. Canlı yayınlar 
yapılabilir, ba ka ulusal medyadan daha çok arkada lar getirilebilir. Bütün 
üniversitelerin nkılâp Tarihi Enstitüleri ya da ilgili bölüm, tarih bölüm 
ba kanları buraya ça rılarak ö renciler, ö renci kulüp ba kanları ça rılarak, 
daha büyük bir etkinlik haline getirilebilir. Yapılacak çok i  var. Ben kendi 
adıma ne i  dü üyorsa onları yapmaya hazırım. Te ekkürler.  
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M LL  MÜCADELE’DE HAYMANA 
 

Halil brahim UÇAK* 

 

Haymana; Mustafa Kemal ve dava arkada larını Anadolu’da 
destekleyen ilk yürekli ses, Kuvay-ı Milliyecilerin be i i, Ankara’mızın 
Milli Mücadele’deki zor günlerinde vazgeçilmez bekçisidir. Sakarya 
Meydan Sava ı, Haymana topraklarında gerçekle mi tir. Ba ımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelleri burada atılmı tır. 

Sakarya Sava ı, yakın tarihimizin bir dönüm noktasıdır. Haymana 
içlerine ve Ankara önlerine ula an Yunan Ordusu, Afyon-Eski ehir hattına 
sürülmü  ve temelleri yeni atılan Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin varlı ı, 
uluslararası alandaki a ırlı ı kabul görmü tür. 22 gün 22 gece devam eden 
Sakarya Sava ı; Türkiye Halkının Ulusal Ba ımsızlık Sava ı’nın en önemli 
ve en hassas dönemidir. Bir anlamda var olma, yok olma dengesinin gidip 
geldi i, bir ölüm kalım mücadelesidir. Bu ya amsal olaylar manzumesinde 
Haymana’mızın rolü büyüktür. 

Milli Mücadele Öncesi Ankara ve Haymana’da Genel Durum 

Geçmi i, tarihin derinliklerine uzanan Haymana’mız, Hititlere, 
Frigyalılara, Galatlara, Romalılara, Bizanslılara yurt olmu , Selçukluların 
beldesi, Osmanlıların Anadolu’ya geli lerindeki ilk u rak yeridir. 
Yüzyıllarca padi ahlara, sadrazamlara Has olmu , Haymana tifti inden 
dokunan soflar, Yeniçerilerin, saray mensuplarının vazgeçilmez giysileri 
sayılmı , ünü yurt dı ına ta mı tır. Dünyaca ünlü kaplıcaları, ilk ça dan 
günümüze binlerce insana ifa da ıtmaktadır. 90. yılını idrak etti imiz 
Sakarya Sava ı’nın Haymana’mızda geli en tarihsel sürecini ve Milli 
Mücadele öncesini ve sonrasını tüm yönleriyle irdelemeye çalı aca ım. 

Tarih 15 Mayıs 1919’dur. zmir halkı, acı bir gün ya amaktadır. 
Yunanlılar güzel zmir’imizi i gale yeltenmi tir. Vatansever zmirliler bu 
davetsiz misafirlere, hak ettikleri dersi vermek için Ma atlık’ta toplanmı tır. 
Genç ve yurtsever bir Türk aydını olan gazeteci Osman Nevres (Hasan 
Tahsin) Türkiye Halkının ba ımsızlık mücadelesinin, ilk ehidi olarak tarihe 

                                                 
* Ara tırmacı-Yazar, Haymana Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri. 
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geçecektir. Aynı tarihlerde, stanbul’dan kalkan bir vapur, 9. Ordu Müfetti i 
Tu general Mustafa Kemal ve 19 arkada ını, Samsun’a götürmek için yola 
çıkma hazırlı ındadır. 

Mayıs’ın bu iki ayrı günü, Anadolu insanının acı ve tatlı yazgısını 
de i tirecek, önemli olayların ba langıcıdır. Samsun’da halkın ba ımsızlık 
me alesini ate leyen ruh, Amasya’dan Erzurum’a, oradan Sivas’a 
uzanacaktır. Yankılanan özgürlük sesi, Anadolu’nun küçük bir kasabasında 
23 Mayıs 1919’da duyulacaktır. 

Ankara bir bozkırın ortasında bir kalenin burçları etrafına da ılan, 
birkaç mahallesiyle, 20 bine yakla an nüfusuyla, tipik bir Anadolu 
kasabasıdır, o günlerde. Bal, armut, tiftik üreten Ahilerin, Hacı Bayramı 
Velilerin beldesi bu Anadolu kentini, ünlü Ankaralı i adamı merhum Vehbi 
Koç “Benim Hikâyem” adlı eserinde öyle anlatmaktadır; 

“Ankara’nın en önemli insanları resmi erkândı. ehirde Vali, Belediye 
Reisi, Defterdar, Müftü, Nüfus Ba kâtibi çok büyük ki ilerdi, Vali vilayetten 
çıkıp çar ıdan geçerken, herkes i ini gücünü bırakıp ‘Vali pa a geliyor’ diye 
selamlardı. Halka gelince, halkın ço u, Müslüman Türklerdi, bir de 
Hıristiyanlar ve Museviler vardı. Hıristiyanlar çalı ırlar, kazanırlardı; iyi 
yer, içer, e lenirler, iyi giyinirler, güzel evlerde otururlardı. Pazarları hafta 
tatili yaparlardı. Türkler de ço unlukla ya hoca ya bakkal, ya da ambarcı 
olurlardı. Hıristiyanlar askere alınmazlar, bedel öderlerdi. Askere 
gitmediklerinden daha rahat i  kurma, dükkân açma olana ı bulurlardı. 
Türkün ise tükenmek bilmeyen bir görevi vardı. Kur’an, ihtiyat, redif 
denilen, sonu gelmeyen askerlik hizmeti ve bu hizmet sırasında, açlıktan 
sefaletten veya dü manla çarpı ırken ölmek. te Ankara’nın hali bu, 
Türkiye’nin hali buydu.” 

Ünlü yazarımız Refik Halit “Deli” romanında, 1917 büyük yangın 
öncesi ve sonrası üç ay sürgün ya adı ı Ankara’yı anlatırken, öyle diyor: 
“Üç ay kaldı ım Ankara tanıdı ım Anadolu kasabalarının en kurusu, en darı 
ve durgunuydu.” 

Tarihçi-Yazar Enver Behnan apolyo “Atatürk ve Seymen Alayı” adlı 
eserinde, Milli Mücadele öncesi Ankara’nın o gün içinde bulundu u durumu 
öyle anlatıyor: “Bu zamanlar, Ankara Valisi Damat Ferit Pa a’nın 

adamlarından Muhittin Pa a idi. Mektupçu Halet, Umuru Hukukiye Müdürü 
Süreyya, Defterdar Yahya Galip, Polis Müdürü Mithat, Ankara Müftüsü de 
Hoca Rıfat Efendi idi. Belediye Reisi de Hacı Ziya Bey bulunuyordu. Ankara 
20. Kolordu’nun merkeziydi. Kumandanı da Ali Fuat Pa a (Cebesoy), 
Erkân-ı Harbiye Reis Muavini Binba ı Halis Pa a, 36. Fırka Kumandanı da 
Yarbay Mahmut Bey’di. Bu zamanlar Hürriyet ve tilaf Fırkası memleketin 
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siyasi vaziyetine hâkimdi. ttihat ve Terakki Cemiyeti faaliyetlerini 
gizliyordu. Hürriyet ve tilaf Fırkası’nın Reisi de Cabir Pa a adında 
birisiydi. Hürriyet ve tilaf Partisi’nin merkezi Karacao lan caddesinde, 
sonradan Yenigün Gazetesi’nin çıktı ı, defterdarlık binasının yanındaki bir 
ah ap evdi. Erzurum ve Sivas kongreleri devam ederken, Ankaralılar daimi 
surette, Mustafa Kemal’le muhabere ediyorlardı. Vali Muhittin Pa a 190 
ttihatçıyı tevkif ettirdi. Bunlar arasında, Ankara’nın en ileri gelen e rafı 

bulunuyordu. Bu tevkif, halkı milli harekete taraftar olan gruba daha fazla 
ba ladı ve böylece, Ankaralılar mücadeleye karar verdiler. Ankara’da 
‘ ngiliz Muhipler Cemiyeti’n’i açmak için gayret sarf ediyorlardı. Buna 
mukabil, Ankaralı gençler ‘Azmi Milli Cemiyeti’ni’ kurdular. Bu Cemiyetin 
kurulmasına, Yarbay Mahmut Bey yardım etmi ti. Bu Cemiyetin merkezi 
Maliye Vekâleti binasının kar ısında, yıkılan Polis Müdüriyeti’nin 
bulundu u binaydı. Bu Cemiyetin idare heyeti azası Kimyager Avni Refik 
Bekman, Muallim Aya lı Ali Rıza, Muallim Yakup, Muallim Mahir, Ekrem ve 
Fevzi Beylerdi. Azmi Milli Cemiyeti, Belediye Sinemasında, bir müsamere 
verdi. O gece Akagündüz’ün ‘Muhterem Katil’ piyesi temsil edildi ve bir de 
‘Fatih Türbesi’nden’ diye bir tablo gösterilerek, acı günlerin felaketleri 
canlandırıldı. Sanayi Mektebi’nin imalathanesinde, geceleri halka gizli 
olarak milli filmler gösteriliyordu. Bu suretle, Ankara efkârı umumiyesi, 
Kuvayı Milliye için tamamen hazırlanmı tı. Bu zamanlar Ankara’da 
‘Selamet” ve “Mefkûre’ adlı iki gazete ne rediliyordu. Selamet gazetesini 
Avukat Mustafa Kemal, Mefkûre’yi de, Operatör Ömer Vasfi Bey 
çıkarıyorlardı. Bir de, vilayetin eskiden beri çıkan resmi ‘Ankara’ adlı bir 
gazetesi ne redilmekte idi. Ankara’nın Saraya ve onun hükümetine ilk 
ba kaldıran ehirlerden birisi olması, Sivas’tan stanbul’a, Mustafa Kemal 
tarafından Padi ah’a gönderilen bayram kutlama telgrafının Damat Ferit 
Pa a tarafından iletilmemesi üzerine patlak vermi tir. Bu olay Ankara’da 
iddetli tepki bulmu , Ankara’nın ileri gelenleri, Sarayın bu anla ılmaz 

tutumunu protesto etmi tir. Durum Müftü Börekçizade Rıfat Efendi ve ehrin 
di er e rafı tarafından, saraya iletilmi  ancak ba ta Damat Ferit olmak 
üzere devrin Dâhiliye Nazırı dikkate bile almamı tır. 11 Eylül 1919 
tarihinde, bu hadise ile halk ‘Senin gibi Sadrazamı, senin Padi ahı’nı da, 
Ankaralılar tanımıyor’ diyerek, stanbul’la ili kisini kesmi ti. Ancak Ankara 
Valisi Muhittin Pa a Padi ah yanlısı tutumunu sürdürüyor ve oranın 
emriyle, Sivas’ta bulunan M. Kemal’i tutuklamaya hazırlanıyordu. 12 Eylül 
1919’da Hamit Köylü Rıza ve Polatlı Hacı Tu rul Köyü’nden Kara Sait 
Çeteleri, Muhittin Pa a’yı Elmada  ile Yah ihan arasındaki Kılıçlar 
Beli’nde tevkif ederek Sivas’a gönderdiler. Sivas da onun stanbul’a 
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gitmesine müsaade etti.”1 Kısaca Ankara gösterdi i tutumla Milli 
Mücadele’nin yanında bir tavır sergilemi tir. 

Haymana’da Genel Durum  

Ankara’da oldu u gibi, Haymana da bitmek tükenmek bilmeyen 
sava ların yarattı ı acı dolu birikimiyle ba  ba a kalmı  tipik bir Anadolu 
kasabasıdır. O günlerdeki, idari vaziyete gelince: Kaymakam Rıfat Bey, 
Belediye Ba kanı Hoca Mustafa Bey, Müftü Ahmet Vehbi Bey, Askerlik 

ube Ba kanı Yüzba ı Mehmet Sait Bey, Jandarma Komutanı Yüzba ı akir 
Bey, Belediye Tabibi Dr. Abdullah Bey idi. Bu zamanlarda, her yerde 
oldu u gibi, Haymanada da Hürriyet ve tilaf Partisi yanlıları hâkimdi. 
Ankara Valisi Muhittin Pa a’nın direktifleriyle, Ankara ve civarında, 190 
ttihatçı tutuklanmı tı. Bunlar arasında, Haymana Kaymakamı Rıfat Bey, 

Belediye Tabibi Abdullah Bey, Çulluların Ali Efendi ve Müftü Ahmet Vehbi 
Bey gibi Haymana’nın ileri gelenleri bulunmaktaydı. Anadolu’nun genel 
görünümü içerisinde, Balkan Sava ları’nın, Birinci Dünya Sava ı’nın 
yarattı ı yılgınlık Haymana’da da etkisini göstermi , analar, bacılar, ellerinin 
kınasıyla yavuklusunu bekleyen gelinler, sava a gönderdikleri erlerini 
bekle ir olmu lardı.2 

E kıyalık, asker kaçaklı ı yo unla mı tı. Haymana’nın o günlerdeki 
siyasi durumu hakkında, uzun yıllar Belediye Ba kanlı ı yapmı  merhum 
Bekir Fahri Daldalo lu anılarında ve di er merhum olan Kargalı’lı Tevfik 
Bilgiç belle inde kalanları bana (1985’te) öyle anlatıyordu; “1916 yılında 
Ankara’da okuyordum. Ba kumandan Vekili Enver Pa a’nın geldi ini 
söylediler. Herkes kar ılamaya gitti. lk kez o zaman kendisini yakından 
gördüm. Haymana’daki ttihatçılar da vardı. Onlar da kar ılamaya gelmi ti. 
Kasaba’nın en zengini Belediye Ba kanlı ı yapan Topal Petro’ydu. Karde i 
Kör stefan’la birlikte, ta  ma azayı i letirlerdi. Bir de hizmetkârları vardı. 
Adı: Haralambos’tu. Nikola adlı bir Rum da Haymana da bakkal dükkânı 
i letirdi. Ankara’dan her hafta iki avukat gelir, Haymana’daki davalara 
girerlerdi. Bunlar Ermeni Luin ve Zari idi. Haymana’da ttihatçı ve tilafçı 
kavgası sürerdi. Hürriyet ve tilaf Partisi’nin Ba kanı Kargalı’lı Hatipo lu 

                                                 
1 “Hem ehrimiz Atatürk’’, Na it Hakkı Ulu , Ankaralılar Kulübü Yayını, 1973, sayfa:34. 
2 Bu konuda o günlerin havasını yansıtmak amacıyla öyle bir anı anlatılabilir: Tam on yıl 
cephelerde gezen Haymanalı Zaptiye Ali bir gece ansızın evine gelir, kimseye görünmeden 
e inin odasına girer. Analarının odasında, yabancı bir erkek sesiyle irkilen evin iki genci, 
analarının odasına hı ımla dalarlar, odada tanımadıkları bir yüzle kar ıla tıkları zaman 
analarına kötü gözle bakarlar. Ana acı acı gülümser, “O sizin babanız” der. Onlar ana 
karnındayken çıkılan yolculuk tam 16 yıl sürmü tür. te, Haymana’da bu tür sahnelere 
rastlamak ola an hale gelmi tir. Yemen’lere, Fizan’lara gidenler, geri gelmiyor. Gelenler de 
yılgınlık ve bıkkınlık alametleri ta ıyorlardı.  
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Hacı Mehmet Efendi, azaları Yozgatlı Dava Vekili Fazlı Bey, eski Belediye 
Ba kanı Sarı Mustafa Efendi’ydi. Bunların merkezi Kavukçuo ulları’nın eski 
binaydı. ttihat ve Terakki Partisi’nin Kâtibi Umumisi Doktor Abdullah 
Efendi, azaları Müftü Ahmet Vehbi Bey, Belediye Reisi Çulluların Ali 
Efendi’ydi. Merkezleri eski Hükümet binasının arkasında, Doktor Abdullah 
Efendi’nin muayenehanesinin üstüydü. Polatlı da Haymana’ya ba lı bir 
köydü. stasyon civarında, ta  ambarlar vardı. Sayıları yüze yakındı. Hepsi, 
Ermeni ve Rum bir avuç zahire tüccarına aitti Bunların ba ında Rum Kara 
Sava adlı bir tüccar vardı. Yeri elbiseci Kazım’ın dükkânının bulundu u eski 
ta  binaydı. gal sırasında Yunan kuvvetlerine çok destek oldular”.  

Yıllarca cephe cephe dola an, 22 yıl Haymana Belediye Ba kanlı ı 
yapan merhum Bekir Fahri Daldalo lu da anılarında, o günlerde kar ıla tı ı 
Haymana’yı öyle anlatıyor: “Haymana’nın ileri gelenleri, Ermeni tehciri 
davasından suçlu görülerek, Ankara Valisi ve Hürriyet ve tilaf Partisi 
yanlılarının çabalarıyla tutuklanmı lardı. Müftü Ahmet Vehbi Bey, Doktor 
Abdullah Reis, Çulluların Ali Efendi bunlar arasındaydı. Sözüm ona, tehcir 
edilenlerden Ermeni Zeron serserisi, Haymana’ya geri dönerek milletin 
ba ına bela oldu. Hıristiyan bir tehcir müdde-i umumisi Haymana’ya geldi. 
Doktor Abdullah, Müftü Ahmet Vehbi Bey, Belediye Reisi Çulluların Ali 
Efendi’ler, tehciri yaptı diye, tevkifi gerçekle tirdi. Haymanalı Hürriyet ve 
tilaf Partisi yanlıları Ermeni Papazıyla birlik olup, yapmadıklarını 

bırakmadılar. Babam, Bursa’ya gitmeden önce Papaz Efendi birkaç defa 
babamla görü mek üzere eve geldiyse de ‘Babam evde yok’ diye bana 
savdırdı. ttihatçı ve tilafçılardan ba ka, Kadıköylü Ömer A a, Sulh-u 
Selamet Partisi’ni açtı. Küçük kasabada bir hengâmedir gidiyordu. Zeron 
Efendi ise azıttıkça azıtmı tı. antajlara ba vurarak halkı soymaya kalkı tı, 
bereket çabuk önlendi Ankara’da da vaziyet böyleydi. Ba ta Müftü Börekçi 
olmak üzere birçok zevat tevkif edilmi , halk tazyik altına alınmı tı. 
ngilizler, Ankara’ya hatta Haymana’ya davet ediliyordu. Bir subay 

Haymana’ya geldi. Halk bunalmı , bir kurtulu  yolu ararken, Mustafa 
Kemal ismi gönüllere su serpti, herkes canı gönülden onu beklemeye 
ba ladı. Yunanlıların güzel zmir’imizi i gali üzerine Milli Mücadele 
ba ladı. Her tarafta çeteler te kil ediliyor ve bunlara kazamızdan mali 
yardımlar yapılıyordu. Ermenilerin ta kınlıkları önlenmi , hapisten kurtulan 
Müftü Efendi bütün gücüyle camilerde vaazlar vererek, halkı mücadeleye 
davet ediyordu. Biz gençler de onun etrafına halka olmu tuk. 
Arabalarımızla, boyuna, arka garba hareket eden çetelerin a ırlıklarını 
ta ıyorduk.”  

Gerçektende Haymanalılar ya anan olaylara kayıtsız kalmamı lar, 
zmir’in i galine kar ı olan tepkilerini, telgraf yoluyla, protesto ederek 

göstermi lerdir. Telgraflar öyledir: 
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24 Mayıs 1919 Tarihinde Haymana’dan Harbiye Nezaretine 
Çekilen Telgraf 

Belge No:4145 

Haymana Harbiye Nezaretine                                         24 Mayıs 1335 

zmir’de Yunan askerlerinin tilaf temsilcilerinin gözleri önünde masum 
Müslüman halka kar ı yapılan vah ice kötülükler, tecavüz ve taarruzlar 
bütün kazamız ahalisinin kalplerinde anlatılmaz bir etki ve heyecan 
yaratmı tır. 

Mukaddes vatanımızın inkâr edilmez bir parçası olan sevgili 
zmir’imizin korunması için Hükümetimizin en kesin te ebbüslere 

ba vurulmasını rica ederiz. 

Padi ahımızın emirlerine göre bu u urda maddi ve manevi her türlü 
fedakârlı a katlanmaya ve zmir için bu defa canımızı feda etmeye hazır 
bulundu umuzu arz ederiz. 

Mehmet Arif                                                                 So ulcaklı Nuri 
Belediye Reisi           E raftan                     E raftan              E raftan 
Ali Tevfik                 Mustafa Bey              Hacı Bey             smail A a 
E raftan                    E raftan                      E raftan              E raftan 
Hacı Hüseyin           Hacı ükrü                 Mehmet              Ali A a 

zmir’in galine Kar ı Haymana’dan Meclis-i Mebusan’a 5 Mart 
1920 Tarihinde Çekilen Protesto Telgrafı 

Meclis-i Millimizin mazhar-ı i’timadı olan Ali Rıza Pa a Kabinesi’nin 
amal-i mel’anet-karane perverde eden e hasın entrikaları ve bazı hafi 
kuvvetlerin tazyikatiyle isti’fa’ya mecbur edildi ini teesüfle haber aldık. 
Mukadderatımızın ta’yin edilmek üzere oldu u bu vahim anlarda, Millet ve 
Hükümetin yek-vücut olarak Hukuk-i Milliyemizin muhafaza ve siyasetine 
icab ederken böyle bir buhran çıkararak efrad-ı Millet arasında tohumu nifak 
çalı ılması ve ikak açmaya te ebbüs kimselere bütün ruhumuzla la’netler 
eder ve muhterem meb’uslarımızın bu hususta vaki olacak te ebbüsat-ı 
edidelerine Milletin yek-pare bir kitle halinde daima müzahir olaca ını ve 

amal-i milliyeyi tatmin edemeyecek bir kabineye kat’iyyen tahammül 
edemeyece imizi beyan ederiz.  

5 Mart 1336 Haymana 
Haymana Belediye Reisi HAL T 

Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Reisi VEHB  
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Ankara’nın Bekçisi Haymana ve Be  Atlı’nın Öyküsü  

30 Ekim 1918 tarihi ulusumuz için kara yazgılı bir dönemin 
ba langıcıdır. Mondros Mütarekesi olarak anılacak bir anla manın 
hükümlerine göre, tilaf Devletleri stanbul’a donanmalarıyla girecek, 
ardından anla manın ünlü 7. maddesine dayanarak yurdun her bölgesini 
i gale yeltenecektir. 15 Mayıs 1919’da zmir, Yunanlılar tarafından i gal 
edilecek, bu olay barda ı ta ıran son damla olacak, stanbul Sultanahmet 
Meydanı’nda düzenlenen miting, Türk Milli Kurtulu  Mücadelesi’nin ilk 
kıvılcımı olacaktır. Dü man i galine kar ı silahlanan halk, zeybek, efe, milis, 
çete adlarıyla örgütlenecek, muazzam bir güç olu turarak da lara çıkacaktır. 
Hiç bir resmi makamdan, hiç bir kumandandan emir almadan, yalnız milli 
vicdandan emir alan, yapıcı, kurucu bir kudret olarak tanımlanan bu harekete 
Kuvayi Milliye adı verilecektir3. Tüm yurt sathında dalga dalga yayılan 
ba ımsızlık rüzgârı, Haymanamıza da ula mı , yurtsever Haymana halkı da 
Kuvayi Milliye ruhuyla bezenmi ti. Balkanlardan Cihan Sava ı’na uzanan, 
yılların acı dolu birikimi, Anadolu insanında yılgınlık ve kendine 
güvensizlik yaratmı tı.  

Bu ortam içerisinde, Kemalist bir Türk aydınının u ra ını, didini ini 
gözler önüne seren, halkla aydınlar arasındaki derin uçurumu yansıtan 
Yakup Kadri’nin ünlü “Yaban” romanının mekânı Haymana’nın Erif 
(Sande irmen) Köyü’dür. Ünlü romanımız, Kuvayi Milliye ruhunu 
Anadolu’da ilk algılayan Haymana’mızın milli mücadelesini kanıtlayan bir 
tarihi belgedir.4 
                                                 
3Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Haziran 2001, Sayı:112, Sayfa:154. 
4 Bu ünlü romanımızda olaylar öyle dile getiriliyor: “Bir gün Bekir Çavu , yüzüme fena fena 
bakarak, söylendi; Dü man tee zmir’de idi. Sa dan sata tılar, soldan sata tılar, buralara 
kadar gelmesine sebep oldular. Ne diyeyim bilmem ki, Allah sebep olanları... Elimin tersiyle, 
suratına bir tokat a k etmek istedim. Fakat kendimi zapt ettim ve son defa olarak, vatanın 
yekpareli i hakkında bir fikir verme e çalı tım. -Bir Türk için zmir ne ise, Sivas odur. 
Diyarbakır ne ise Samsun odur. zmir zapt oldu mu, bütün Anadolu’nun imi i dü man elinde 
demektir. Orası kurtulmayınca, burası kurtulmaz. Bekir Çavu  sözümü kesti. 
 -Haydi, be sen de... Bu lafları sen ba kasına anlat Kendimi tutamadım, 
 -Bekir Çavu , aklını ba ına al, yoksa ba ına bir eyler indiririm, dedim. Derhal benim 
zabitli im ve kendi çavu lu u hatırıma gelmi  olacak ki, hemen toplandı. Kusura bakma, biz 
köylüyüz. Böyle eylere aklım ermez, dedi ve yanımdan kalkıp gitmek istedi. Kolundan tutup 
oturttum.  
-Sen köylü de ilsin, sen askerlik etmi  adamsın. Sana bu sözler yakı maz, ayıptır, ayıptır...  
Asker, fakat Bekir Çavu  bir hezimet ordusunun askeridir. Kimbilir kaç dayakla 
kötürümle mi  maneviyatını aya a kaldırmak ne mümkün? 
 -Bahusus, dü manın u kar ı tepeleri tuttu u sırada, ona destanî bir heyecan verme e 
çalı mak kadar abes ve mevsimsiz bir ey tasavvur olamaz.  
Bekir Çavu : 
-Biliyoruz, beyim sen de onlardansın emme,  
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M. Kemal’i Anadolu’da ilk destekleyen, Onun Kuvayı Milliye ruhunun 
olu umuna ilk katılan ilçe Haymana olmu tur. Nisan 1919 tarihinde Kalecik 
Kaymakamlı ı’ndan Haymana Kaymakamlı ı’na atanan Ali Cemal 
Bardakçı, Haymanalıların milli mücadelesine katılmı , Onun kaymakamlık 
döneminde Haymana, ba ı sıkı an Ankara’nın en büyük destekçisi olmu tur. 
Sivas’a bekçilik yapan Ankara’ya bu kez Haymana bekçilik yapmı tır. 
Haymana’da göreve ba ladıktan iki ay sonra, çevredeki e kıyanın kökünü 
kazımı tır.  

Kuvayi Milliyecilerin ileri gelenlerinden, emekli Haymana Jandarma 
Komutanı Te men Halit Bey ve Kargalı Köyü’nden Kara Mustafa Bey’le 
birlikte, halka Milli Mücadeleyi anlattı. Belediye Ba kanı Çulluların Ali 
Efendi, Askerlik ubesi Reisi Yüzba ı Mehmet Sait (Atatu ) kendisine 
büyük destek verdi. Ali Cemal Bardakçı, “Anadolu syanları” adlı eserinde, 
o günlerde ya adıklarını öyle anlatıyor: “919–335 senesi Eylülün sonlarına 
do ru, Anadolu’nun stanbul Hükümeti ile ilk defa münasebetlerini kesti i 
sırada, Ankara Valili ini deruhte buyuran ve bu vazifedeki büyük hizmet ve 
fedakarlıkları, ebedi efimiz tarafından tarihi nutuklarında takdir ve sitayi le 
yad ve tezkar olunan Yahya Galip Bey, Ankara Polis Müdürlü ü’nü de bana 
tevdi buyurmu lardı. Heyeti Temsiliyenin Ankara’yı te riflerine kadar ifa 
etti im bu vazifeye ba ladı ım sıralarda, Ankara’da ngiliz Hükümeti’nin 
veya ordusunun mümessili sıfatıyla iki zabit Vitali Karde ler ve Fransız 
Hükümeti’nin mümessili olarak da Buazo adında bir yüzba ı bulunuyordu. 
Hükümet zaafından ve zabitlerin mevcudiyetinden kuvvet ve cür’et alan, 
ımaran gayri müslimlerden bir kısmı önlerinde laternalar, sabahlara kadar 

naralar atarak sokakları dola ıyorlar, halkın huzur ve sükûnunu ihlal 
ediyorlardı. ehrin etrafındaki bahçelerden, ba lardan atılan silah sesleri 
de Ankara’yı bir muharebe meydanına döndürüyordu .”  

Cemal Bardakçı’nin anlattı ı bu olaylar kar ısında, Ankara Valisi 
Yahya Galip Bey, bir gün kendisini arar ve yardım ister. O da Haymanalı 
Kuvayı Milliyecilerinden Urunku lu Karabeyo lu Hacı ükrü Kara, kizceli 
Nutuko lu smail, Otuzo lu Hacı Mehmet, Nalbant Efe Tevfik’i yanına 
alarak Ankara’ya gider. Be  Atlı’nın öyküsünü, Cemal Bardakçı’nin o lu 

                                                                                                                   
-Onlar kim?  
-Aha Kemal Pa a’dan yana olanlar,  
- nsan Türk olur da, nasıl Kemal Pa a’dan olmaz?  
-Biz Türk de iliz ki, be im.  
-Ya nesiniz?  
Biz slâmız, Elhamdülillah...  
O senin dediklerin, HAYMANA’da ya arlar. Bkz., Meclis-i Mebusan Zabit Ceridesi, Devre 4, 
çtimai Senei:1, C.1, sayfa 362. 
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lhan Bardakçı, “Ta han’dan Kadifekale’ye” adlı eserinde, babasından 
dinledi i ekliyle öyle anlatıyor: “Ta han’ın önü, 1919 yılı Eylül ayının 
24’üncü Çar amba günü ö le sonu saat 16 sularında, bu unutulmu , ihmal 
edilmi  büyükçe bir Anadolu Kasabasına özgü bir Ankara gecesine kendini 
bırakmak üzeredir. Kalabalık yoktur. Sadece, Karacao lan tarafından 
geldikleri anla ılan fesli, poturlu ve lakayt birkaç köylü, üç be  esnaf ve 
Çankaya’daki ba larına gün kararmadan yeti mek tela ındaki esnaf...  

“Ta han’ın tam kar ısındaki tozlu yoku u tırmanmaya çalı an ka nılar, 
ta ileriler de ne zaman gelece i belli olmayan treni bekleyenlerin 
aydınlandıkları petrol lambalarının sarı ve eflatun ı ıkları, kale dibinde sona 
eriveren Ankara ehrinin o ak amki manzarası bundan ibarettir. Gülmeyi 
unutmu  bir ehir... Nasıl gülebilirdi ki ordu bozulmu , devlet teslim olmu , 
ümitler yitirilmi  ve hatta bu ünlü ehre muzaffer Fransız ve ngiliz 
ordularının temsilcileri bile gelmi ler. Ta han, ehrin tam altına in a 
edilmi , yabancılar a ırlansın diye. ki katlı büyücek bir yapıdır Ta han... 
Sanki klasikle mi  de, modernize edilmi  bir Anadolu kervansarayı 
görünümündedir. Üst katta odalar ve sofalar, a a ıda avluyu çevreleyen, 
arabalar ve hayvanlar için ahırlar... Evlerine yeti mek için, sözüm ona bu 
otelden çıkanlar, birden bire Konya taraflarından gelen be  atlının nal 
sesleri ile duraklıyorlar. Süvarilerden dördünün kasabalı oldukları belli. 
Kafilenin ba ında siyah kalpaklı, orta boylu, bir bakıma üniforma giymi e 
benzeyen yirmi yedi-yirmi sekiz ya larında genç bir adam var. Ta han’ın 
önünde iniyorlar atlarından. Köylülerden birisi yorgun oldukları anla ılan 
hayvanları ahıra götürürken, bu di erlerinden farklı görünü teki genç adam 
Ta han’ın kapısına yöneliyor. Yedi saatte gelmi lerdir, Haymana’dan 
Ankara’ya, dinleneceklerdir. Ama evine gitmek için hanın kapısında, belki 
de bir ka nı bekleyen bir ba ka genç adam sesleniyor bu kalpaklı genç 
süvariye; Ho  geldin Ali Cemal Bey diye. Sefalar getirdin Müdür Bey... 

a ırıyor genç süvari. Merhaba Fuat Bey, diye cevap veriyor, hayrola ama 
bu Müdür hitabı da nereden çıktı? Hayrete dü mekte haklıdır Ali Cemal 
Bey... Kendisi Devlet-i Osmanî’nin Haymana Kaymakamı’dır. Siyasal 
Bilgiler Yüksek Okulu’ndan, yani o zamanki adı ile Mülkiye- ahâne’den 
mezun olduktan sonra, Anadolu içlerine atılmı  ve devlete hizmete 
ba lamı tır. Ama bu atama stanbul’dan de il, Ankara’daki Vali Vekili ya da 
kendini valili e getirmi  olan Yahya Galip Bey merhum tarafından 
yapılmı tır. Ali Cemal Bey, bir gece önce Yahya Galip Bey’den bir telgraf 
almı tır. Vakit geçirmeden acilen Ankara’ya gelmesi istenilmektedir. O, gece 
hazırlı ını yapmı tır. E ini ve henüz sekiz ya ındaki kızı Suzan’ı 
Haymana’da bırakarak sabah erkenden, dört köylü ile yola çıkmı  ve yedi 
saat sonra Ta han’ın önünde atından inmi tir. Bildi i bu kadardır. Peki, 
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Fuat Bey diye sorar, bu atama kimin kafasından çıktı, Allah a kına? 
Hakan’ın diye cevap alır, sorusuna. Ba arılı ve gencecik bir yöneticidir, Ali 
Cemal Bardakçı. Mütarekenin imzalanmasından sonra bütün Anadolu’yu 
saran çetecilere, bölgesinde hemen hemen tek ba ına mücadele etmi  ve 
Haymana ile civarını, bu kanun kaçaklarından temizlemi tir. Haymana’da 
halkın deste ini kısa zamanda kendi yanına çekebilmi  ve e kıyayı tam 
anlamı ile sindirmi tir. Ama e kıya takibi ile Ankara Polis Müdürlü ü 
arasındaki ili kiyi bir türlü kuramaz, o anda ngiliz ve Fransızlar kendi 
temsilcilerini göndermi lerdir. Ankara Kolordu Merkezidir. Ordu yoktur, 
ama ne de olsa ehir, üzerinde bu etiketi ta ımaktadır. Galip orduların 
temsilcileri Ankara’ya gelir gelmez, Ermeni ve Yahudi Mahallelerinde 
oturan gayrimüslimler alabildi ine bir curcunaya ba lamakta sakınca 
görmemi lerdir. irretlik inanılmaz bir seviyededir. Hakan, yani Yahya 
Galip Bey merhum, kendisini bu nedenle Ankara’ya ça ırmı  olmalıdır. Ama 
hemen o ak am, kahvesini içtikten sonra aradı ı Hakan’ı bulamaz. Ankara, 
ak amları kendi kabu u içindedir ve Haymana Kaymakamı Ali Cemal Bey 
için yapılacak tek ey, o gece dinlenip, ertesi günün sabahını beklemekten 
ba ka bir ey de de ildir, öyle de yapar ve Ankara, korkulu, karanlık meçhul 
bir sabaha açılan bir ba ka geceye daha dalar. Genç Kaymakamın kulakları 
Hacettepe tarafından gelen laterna sesleri ile dolar ve daha sonra Ali Cemal 
Bey kendisini, belki de yorgunlu un etkisiyle deliksiz bir uykuya bırakır. 
Haymana Kaymakamı Ali Cemal Bey, ertesi sabah Yahya Galip Bey’in 
yanına girdi i zaman u sözlerle kar ılanacaktır. ‘Ho  geldin eli ya lı, dili 
ba lı, tınmaz melaika.’ Kaymakamına, az konu tu u için böyle seslenirdi 
Hakan, daha sonra Kaymakam’dan Haymana’daki durumu ö renecek, 
halkın stanbul lehine en ufak bir harekete girme ihtimalinin bulunmadı ının 
güvencesini alacaktır ve unları söyleyecekti. ‘Biliyorum Cemal Bey. Ben de 
Haymana’dan emin oldu um için seni buraya ça ırdım. Burada Mülkiye den 
bir Polis Müdürü var. Daha önce tehcir meselelerinde yakalanan insanlar 
imdi yerlerinde amma, sorumlu olarak bu müdürü biliyorlar. Vaktiyle 

tutuklanmı  olanları serbest bırakaca ız. Müdürün a ır muameleye 
u raması muhtemeldir. Ankara’da ise mutlaka asayi e ve otoriteye ihtiyaç 
vardır. Oysa ortada bir hükümet de yoktur. Yani ben, ne onu azledebilirim, 
ne de seni atayabilirim. O evinde otura dursun, sen git, gerekti i ekilde 
durumu kendisine anlat ve göreve ba la... ‘Yahya Galip Bey’in hakkı vardı. 
Ankara’da devletin bir hükümeti kalmamı tı. Ama sadece Türk’lere has bir 
sezgiyle, bu vatanın çocukları devletin kendilerinden ba ka bir ey 
olmadı ım anlamı lardı. O halde ileride kurulacak olan Türk devletinin 
temel harcına, kendi hayatlarını koymakta elbette tereddüt etmeyeceklerdi... 
Ankara halkı, memuru ve e rafı ile konu madan, tartı madan ve yazılı karar 
almadan milli dava için kenetlenmi ti. ”  
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1919 yılı 24 Eylül Çar amba gecesi Ta han’da yorgun argın iltesine 
uzanan genç kaymakam, kalbinde imanı ve heybetli görünü ü ile Vali Vekili 
Yahya Galip Bey, imrenilecek aydın bir din ve dava adamı olan Börekçizade 
Rıfat Bey ve di erleri... Ankara’nın lo , petrol lambalı gecelerinde ileride bu 
irice kasabanın imdi bundan sonrasını, artık Ankara’da Polis Müdürlü ü 
görevine ba layan Ali Cemal Bey (Bardakçı)’den dinleyelim. Anılarında 
öyle diyor Cemal Bey5; - “Hakan açık konu mu tu; - lk i  olarak beni ve 
ehri bu laterna gürültüsünden kurtaracaksın, ötesini kendin bilirsin... 

Haydi, bakalım Allah muvaffak etsin... Hakan’ın yanından çıkınca do ru 
polis dairesine gittim. Vilayet binasının biraz ilerisinde küçük ve sevimsiz bir 
bina idi. Müdür de Mülkiyeden genç bir arkada tı. Kendimi tanıttım ama ne 
için ziyaretine geldi imi anlatmakta güçlük çektim. Sonra durumdan 
haberdar edebildim, bu genç arkada ı... Sözlerim bitince aya ı fırladı; 
‘Aman Kaymakam Bey, hayatım size emanet, canımı kurtardınız’ dedi. 
Kendisine güvence verdim. nanmasını istedim. Korkacak bir eyin 
olmadı ını belirttim. Sonra dedim ki; -Hayatınız için hiç bir tehlike söz 
konusu de il. Bir süre evinizde oturacaksınız, maa ınızı da alacaksınız. Ben 
pir a kına sizin görevinizi yapaca ım. Tekrar ediyorum, meraklanacak bir 
ey yok. Bana güveniniz- kendisi gibi bir Mülkiyelinin bu sözleri, müdürün 

yüre ine su serpti. Rahatladı ını hissediyordum. Yanına bir polis kattım, 
evine gönderdim. Sonra, Ba  komiser Mitat Bey’i ça ırdım. Ankara’nın 
asayi i hakkında bilgi aldım. Ankaralılar geceleri laterna ve silah sesinden 
uyuyamıyorlarmı , nedir bu?’ diye sordum.”  

“Mithat Bey rahatlıkla cevap verdi. Efendim, bu ta kınlıklar 
mütarekeden bu yana böyle devam edip gider. Bu vatanda lar ak amdan 
hemen sonra, kafaları tütsülerler, ellerine laternaları alıp soka a fırlarlar. 
Sokak sokak dola ırlar. Bir kısmı istasyon, di er bir bölü ü ise Sarıkı la 
tarafına gider. Bostanlarda içerler ve silahlarını ate lerler... yi ama diye 
sözünü kestim. Neden kendilerine engel olamıyorsunuz. Cevabı gayet açıktı; 
‘Efendim, dedi. Kimseye bir ey söyleyemiyorduk ki bırakınız kendilerine 
ihtarda bulunmayı, yan baktı ımız zaman bile...’ Mithat Bey gerisini 
söylemeye sıkılıyordu. Yüzüne bakınca devam etti. Evet, efendim, kendilerine 
yan bakılınca, ehirde bulunan ngiliz ve Fransız komiserlerine gidiyorlar. 
Bizi ikâyet ediyorlar. Komiserler ise do ru Vali Muhittin Pa a’ya ko up bu 
ikâyetleri iletiyorlar. Vali Pa a, sızıltı çıkarmayın idare edin diyor. Böylece 

Müdür Bey, bize bu ta kınlıklar kar ısında sadece susup seyirci olmak 
kalıyor. Zaten birazdan yeniden ba layacaklardır. O zaman göreceksiniz 
efendim. Gerçekten, az sonra laterna sesleri ve tek tük silah patlamaları 
                                                 
5 Silsüpür Selçuk, O uzlar, Beydili Boyu, Cerit A ireti, Keskin-Kuvay-ı Milliye Reisi ve 
Kır ehir Milletvekili, M. Rıza Bey (Silsüpür), Ankara-Ocak 2009, shf: 291–294–331–333. 
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i itilmeye ba landı. Sonra azıttı, bu sesler. Anlamı tım ki, Ankara’daki 
yabancı subaylardan cesaret alan bu vatanda lar ımardıkça ımarmı lar, 
aslında zayıf ve adeta bir kukla olan Hükümeti ve onun inzibat güçlerini hiçe 
sayar olmu lardı. Hakan haklı idi. Önce bu münasebetsizliklere son vermek, 
orada bugünden itibaren bir Türk Devleti otoritesinin bulundu unu 
kendilerine anlatmak gerekiyordu. Zile bastım. çeri gelen polis memuruna, 
dün gece benimle gelen dört Haymana’lıyı bulup getirmesini emrettim. Biraz 
sonra be  arkada  yorgunluklarını alamamı  hayvanlarımıza atlayarak, 
Ankara’nın karanlık, dar ve dolambaçlı sokaklarına daldık. Aradan tam bir 
hafta geçmi ti ki, ortalıkta ne laternalar, ne silah sesleri ve ne de sokaklarda 
ngiliz ve Fransız komiserlerine güvenerek serke lik edenler kalmı tı. 

Aradan bir zaman geçecek ve Yahya Galip Bey; ‘Kaymakam yahu, 
diyecektir, sarho  naralarının yerini senin atlıların nal sesleri aldı.’”  

Ankara’ya Atatürk’ten önce O’nun inancı ve ruhu gelmi ti. Bunu be  
Haymanalı ilk defa ba armı tı. Haymana’nın bu be  atlısının kahramanlık 
öyküsünü yaratanları yakından tanıyalım: Kaymakam Ali Cemal Bardakçı, 
Urunku lu Karabeyo lu Hacı ükrü Kara, kizceli Hacı Mehmet Otuz O lu, 
kizceli smail Nutuko lu, Nalbant Efe Tevfik Er an. 

Ali Cemal Bardakçı  

Emlâk sahiplerinden Hakkı Efendi ile Ay e Hanımın o ludur. 1889’da 
Burhaniye’de do du. Yedi yıllık Bursa dadisi’nde orta ve lise Ö renimini 
pekiyi dereceyle tamamladı. Temmuz 1909’da Mülkiye’den mezun oldu. 
Eylül 1909’da tayin edildi i Bursa Vilayeti Maiyet Memurlu u’nda üç yıla 
yakın bulunduktan sonra istifa etti. ki yıl stanbul’da ticaretle me gul oldu. 
A ustos 1914’de tekrar idarecilik mesle ine döndü. Eski ehir’e ba lı 
Çifteler Nahiyesi Müdürlü ü’ne atandı. Ekim 1915’de Mihalıççık, Nisan 
1917’de Kalecik, Nisan 1919-1920 arasında ise Haymana 
Kaymakamlıklarında bulundu. Eylül 1919’da stanbul Hükümeti’yle Ankara 
Vilayeti’nin idari münasebetlerinin kesilmesi ve Mustafa Kemal Pa a’nın 
emriyle stanbul Hükümeti’nce Ankara Valili i’ne getirilen Ali Muhittin 
Pa a’nın tevkif edilip önce Sivas’a sonra stanbul’a iade edilmesi üzerine 
Ankara Valili i’ne getirilen Yahya Galip (Kargılı) Bey’in arzusuyla, Ankara 
Polis Müdürlü ü’nü deruhte etti. Bu görevde iken, Sivas’tan Ankara’ya 
gelen Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Pa a’nın kar ılanı ı ve 
yerle mesinde önemli roller oynadı. 

Konya Valisi Ali Cemal Bardakçı, Nisan 1920 ba larında, Çorum’da 
Dr. Atıf ve Abbas adlarında iki ahsın Çorum halkını Kuvayi Milliye 
aleyhine ayaklandırmaya kalkı maları üzerine Heyeti Temsiliye Reisi M. 
Kemal Pa a tarafından Çorum Mutasarrıflı ı’na gönderildi. 23 Nisan 
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1920’de TBMM açılıp Milli Hükümet kurulunca, 2 Mayıs 1920 tarihinde 
asaleten Çorum Mutasarrıflı ı’na yükseldi. Kasım 1921’de Çankırı 
Mutasarrıflı ı’na, Ekim 1924’te de Denizli Valili i’ne nakledildi. 

Do u Bölgesinde eyh Sait syanı’nın ba laması ve bastırılmasından 
sonra Nisan 1925’de Diyarbakır, Eylül 1928’de Elaziz, Mart 1931’de 
Çorum, Nisan 1933’de Konya Valiliklerine atandı. Konya’da “Babacan” 
adlı siyasi bir halk gazetesi çıkardı. Yeni Sabah ve Vatan Gazetelerinde 
yazarlık yaptı. stanbul’da “Tasavvuf”, Ankara’da “Sohbet” adları ile 
Tasavvufi dergiler yayınladı. 1961’de memleketi olan Burhaniye’ye yerle ti. 
6 Haziran 1981 tarihinde vefat etti. Ankara Cebeci Asri Mezarlı ı Ada: 
218/b Parsel: 125’te e iyle birlikte gömülüdür. Fransızca bilir. 1908’de 
evlendi. kisi kız (Suzan, Seyhan) biri erkek ( lhan) üç çocuk babasıdır.  

Urunku lu Karabeyo lu Hacı ükrü Kara  

Hicri 1298 (1882) yılında, Haymana’nın Urunku  (Dikilita ) Köyü’nde 
do du. Konya’dan hayvanlarına verimli meralar bulmak için 1850’lı yılların 
sonlarında, Haymana’ya göç eden Runku  kabilesinden Seyyid Ahmet 
Bey’in o ludur. Seyyid Ahmet Bey, binlerce sürüsü olan ünlü bir celeptir. 
Osmanlı sarayının et ihtiyacını kar ılamaktadır. Hem yeti tirici, hem de canlı 
hayvan ticareti yapan büyük bir tüccardır. Amcaları, stanbul’da oturmakta, 
canlı hayvan komisyonculu u ile i tigal eden zengin e raflardandır. Seyyid 
Ahmet Bey, genç denilecek bir ya ta 50 ya ında vefat eder. Karabeyo lu 

ükrü Kara’nın o lu Ali Kara O lu Karabeyo lu Hacı ükrü (Kara), 
lkokulu ve medrese tahsilini stanbul’daki amcalarının yanında yapmı , 

oraların kültürüyle yo rulmu  olarak, Haymana’ya dönmü tür. Köyde 
çiftçilik ve hayvancılıkla u ra ırken, kendisini Milli Mücadelenin içerisinde 
bulmu tur. Çevresindeki hayvancılıkla u ra an önemli ki ilerle tanı mı tır. 
Milli Mücadeleyi maddi yönden destekleyen Karagedikli Mustafa Bey’in 
karde i, Hüseyin A a’nın O lu Enver’e kız karde i Azime’yi vererek dünür 
olmu tur. 

Sarıklı orta boylu beyaz kır sakallı ve güçlü fizi iyle yürekli bir gençtir. 
Muhafazakârdır. Padi ah Efendimize çok ba lıdır. Sözünü sakınmayan 
yapısı, bir gün Ankara Vilayet binasında, M. Kemal ile sohbetinde, sordu u 
bir soru, ipleri koparmaya ramak kalmı , çıkı ıyla, arayı bozmu tur.‘‘Sayın 
Pa am, yardımlar topluyoruz. Dü manı yurdumuzdan ataca ız. Sonra sen mi 
ba  olacaksın?’’ Mustafa Kemal bozuldu unu belli etmeden, ‘‘olur mu ? 

ükrü Bey, Anadolu’ya beni Padi ah Efendimiz gönderdi. Onun adına 
dola ıyorum. Tabi-ki ba ımızda O olacak...’’ kna olan ükrü Bey, canla, 
ba la çalı maya devam eder. Mustafa Kemal dostlu una büyük önem 
verdi i, Karagedikli Mustafa Bey’i her gördü ünde, ükrü Bey’i sormu tur. 
Milli Mücadelenin çe itli evrelerinde, çe itli görevler üstlenen ükrü Bey, 
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bugünkü Altında  Belediyesi’nin oldu u yerde bulunan Hanı’na at sırtında 
gelirmi .  

Dillere destan bir kıratı varmı . Çevre esnafı üzerinde ihti am ile oturan 
ükrü Bey’i ve kıratını görmek için yollara dökülürmü . Kıratın namı 

Ankara’da bilinirmi , 1919 yılında Haymana Kaymakamlı ı’na atanan Ali 
Cemal Bardakçı ile beraber, i galci ngiliz ve Fransız’lardan kuvvet alan 
azınlıklara kar ı çıkan be  Haymanalıdan birisidir. Atatürk’ün 27 Aralık 
1919’da Ankara’ya geli inde O’nu kar ılayan Haymanalılar arasında yer 
almı , Milli Mücadele’de Haymana’daki Kuvayi Milliyecilerin 
ilklerindendir. Milli Mücadele’yi maddi yönden destekleyen, Haymanalıların 
ba ında gelir. Sakarya Meydan Sava ı’nda, Karagedikli Mustafa Bey’in 
ba kanlı ında kurulan maddi yardım komitesinde görev aldı. Cumhuriyetin 
Onuncu yıl törenlerine katılımı örgütledi. Kutlamalara katıldı. 1937 
tarihinde, Haymana’nın Urunku , yeni adıyla Dikilita ’ta hayata gözlerini 
kapadı, öldü ünde 55 ya ındaydı. Ali Kara ve Azime Bekta ’ın babası, 
Feridun Kara ile ükrü Kara’nın dedesidir.6 

kizceli Hacı Mehmet Otuzo lu  

Kafkasya’dan göç eden Çerkez a iretine mensuptur.1870 yılında, Çarlık 
Rusyasının baskılarına dayanamayan Çerkezlerin Anadolu’ya göç etmesiyle 
birlikte ailesiyle Haymana’nın kizce nahiyesine yerle ti. Kafkasya’da do an 
Hacı Mehmet Bey, kizce’ye yerle ti inde henüz 14 ya ındadır.  

Çevresinde kısa sürede ün yapan Mehmet Bey, Milli Kurtulu  Sava ı 
sırasında, Haymana’da kurulan Kuvayi Milliye te kilatında yer aldı. 
Ankara’ya giderek azınlıkların üstesinden gelen be  Haymana atlısından 
birisidir. Kurtulu  Sava ı sırasında Haymana ve civarında Milli Hükümet 
aleyhine güç toplayan Çerkez Ethem’in kizce, Hacımuratlı ve Çerkezhöyük 
köylerinde adam toplamasına engel oldu.  

Atatürk’ün Ankara’ya geli inde kar ılayanlar arasında yer aldı. 
Tanınmı  ve iyiliksever bir beydi. Haymana’nın kizce Nahiyesinde öldü.7 

Nalbant Efe Tevfik Er an 

Ankara’nın tanınmı  ailelerinden olan Efe Tevfik Dayı, 1872 yılında 
Haymana’da do du. Uzun yıllar lçe merkezinde nalbantlık yapan Tevfik 
Dayı, çevresinde bile inin kuvveti ve cesaretiyle tanındı. Milli Mücadelenin 
ba lamasıyla, Kuvayi Milliye saflarında yer alan Tevfik Dayı, Ankara’ya 
giden Haymana’nın ünlü be  atlısı arasında yer aldı. Atatürk’ün Ankara’ya 
geli inde, onu kar ılayan Haymanalılar arasında yer aldı. Tevfik Dayı, 
                                                 
6 “Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi’’, Enver Behnan apolyon, sayfa 341. 
7 “Yaban’’, Yakup Kadri Karaosmano lu,1932, stanbul, sayfa 235–237. 
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Cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarındaki Seymen Alayı içerisinde de bulundu. 
Daha sonra Haymana’da Efe Tevfik lakabı ile anılan Tevfik Er an ölümüne 
dek Haymana’da nalbantlık yaptı. 70 ya ında 1942 yılında Haymana’da 
hayata gözlerini kapayan Tevfik Dayı, bir kız çocu u babasıdır.8  

kizceli Nutuko lu smail  

Kafkasya’dan göç eden Çerkez a iretine mensuptur. 1870 yılında 
Rusya’da Çarlı ın baskısına dayanamayarak, Çerkezlerin Anadolu’ya göç 
etmesiyle birlikte, ailesiyle Haymana’nın kizce nahiyesine yerle ti. 
Kafkasya’da do an Nutuko lu smail Efendi kizce’ye yerle ti inde henüz 
arkada ı Hacı Mehmet Bey’in ya larındadır. Çevresinde kısa sürede tanınan 
smail Efendi, Milli Kurtulu  Sava ı sırasında Haymana’da kurulan Kuvayi 

Milliye te kilatında yer aldı. Ali Cemal Bardakçı’yla birlikte, Ankara’ya 
giderek, ayaklanan azınlıkların üstesinden gelen Be  Atlı’dan birisidir. 
Kurtulu  Sava ı sırasında, Haymana’nın kizce, Hacı Muratlı, Çerkeshöyük 
köylerinde, Milli Hükümet aleyhine güç toplamaya çalı an Çerkes Ethem’e 
engel oldu. Atatürk’ün Ankara’ya geli inde kar ılayanlar arasında yer aldı. 
Tanınmı  ve iyiliksever insan olarak anıldı. Haymana’nın kizce 
Nahiyesinde vefat etti.9 

Haymana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Kurucuları 

stanbul’daki Ankaralılar Kulübü’nün, Cumhuriyetimizin Ellinci 
Yıldönümü münasebetiyle, yayınladı ı “Hem erimiz Atatürk” adlı kitapta 
yer alan bir belge, Ankara ve ilçelerinde kurulan Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetleri hakkında eldeki tek kanıttır. Ankara Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin muhasip ve Veznedar üyesi olan rahmetli Serattarzade Rasim 
Bey tarafından muhafaza edilmi  ve o lu Ahmet Attar tarafından Ankaralılar 
Kulübü Ba kanlı ı’na teslim edilen tek ve önemli bir belgedir. Cemiyeti 
Heyeti Merkeziyesi’nin Makbuzat ve Mesarifat Karar Defteri 19x15 cm. 
çapında, üzeri mu amba kaplı, sayfaları çizgili bir okul defteridir. Yazılı ve 
imzalı kararlar 29 sayfa tutmaktadır. Verilen karar sayısı 66 olarak 
belirlenmi tir. Defterin kabına yapı tırılmı  etikette “Ankara Müdafaa-i 
Hukuk-u Milliye Cemiyet Karar Defteri’’ diye yazılıdır. lk sayfasının 
ba ında’’Bismillahirrahmanirrahim” ibaresi vardır. Hesap defteri ise 32 x 20 
cm. çapında olup 16 sayfası kullanılmı tır. Bu de erli iki belge dı ında ne 
yazık ki, elde mevcut o günlere ı ık tutacak bir kayıt yoktur. Yazar Na it 
Hakkı Ulu , Müftü Rıfat Bey (Börekçi)’e sordu unda bu cemiyetimize ait 
evrakın müftülük dairesinde çıkan bir yangın neticesinde kayboldu unu 
                                                 
8 “Ta han’dan Kadifekale’ye”, lhan Bardakçı, Milliyet Yayınları stanbul, 1975, sayfa 80. 
9 Uçak, brahim Halil, “Tarih çinde Haymana’’, Haymanalılar Yardımla ma ve Tanı ma 
Derne i Yayını No:1, Ankara-1986, s. 63. 
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belirtmi tir. Karar defterinde yer alan 29 Ekim 1919 tarihli ilk kayıtla deftere 
ba lanmı tır. Ancak, Ankara’nın milli harekete katılma tarihi 4 Eylül 
1919’dur. Ankara’daki milli hareket, Sivas Kongresi’ne delege göndermi  ve 
Milli Mücadele’ye katıldı ını belirtmi tir. 29 Ekim 1919 olarak belirtilen ilk 
kararda Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin u ki ilerden olu tu u 
yazılıdır: Reis: Börekçizade Rıfat Efendi; üyeler, Fuat Bey, Yahya Galip, 
Hanifzade Mehmed Bey, Bulgurzade Mehmet Bey, Serattarzade Rasim Bey, 
Hacı Ahmet Efendi, Kınacızade Mehmet Bey, Tulluzade Hacı Rıfat Bey, 
Ademzade Ahmet Bey.  

Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bu de erli vesikası, bize 
Haymana’daki Milli Mücadele’nin olu umu ve bu u urda mücadeleye 
katılan insanların kimli i hakkında da kıymetli bilgiler vermektedir. Karar 
defterinde, 24 numaralı olarak belirlenen kararda, Haymana Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’nin te kil edildi ini belirtilmektedir. Bu tarih bizim 
tespitlerimize göre, 16-17 Te rinisani 1335, yani 16-17 Kasım 1919’dur. 
Cemiyet Haymana’nın u de erli ahsiyetlerinden olu mu tur. Reis: Müftü 
Ahmet Vehbi Bey (Dönmez); üyeler, Belediye Tabibi Abdullah Bey 
(Bilgen), Mütekaid Mülazım Halit Bey (Adatepe), Tüccardan Rıza Efendi 
(Tektürk), Dava Vekili Arif Bey. 

Yukarıda isimlerini sıraladı ımız bu ki iler Haymana’nın siyasi 
hayatına sürekli damgasını vurmu lardır. Bu kadro, Haymana’da ttihat ve 
Terakki Partisi’ni olu turmu , Milli Mücadele’nin ilk günlerinde, ngiliz ve 
Fransız temsilcilerinin Ankara’ya geli i üzerine ba latılan direni in içinde 
yer almı tır. Milli Mücadele tarihinde, 93 Ankaralının tevkifi olarak geçen 
olayda, bu ismini saydı ımız cemiyetçiler, Hürriyet ve tilafçıların ve 
Ermenilerin ihbarlarıyla, Ankara Valisi Muhittin Pa a tarafından 
tutuklanmı lardır. Bir gün Samanpazarı’nda, i gal kuvvetlerine ait askerlerin 
kadınlara sarkıntılık etti i, çocuklara tasallutta bulundu u haberi ehre 
yayılmı tı. Bu acı haberi duyan halk galeyan halindeydi. Nak ibendî 
Müderrislerinden Ba ılı Hoca adıyla maruf (Sadullah Seyhan) Ankaralı 
Hoca bu feci haberden heyecanlanarak “Bu millet içinde, bir deynek ba ına 
bir mendil ba layıp ta, ortaya çıkacak kimse yok mu?’’ diye haykırmı tı. Bu 
haykırı , bu sesleni , Ankaralının ba rında yüre inde vatan ve hürriyet 
ate ini alevlendirecekti. ehir delikanlıları, genç efeler kendi aralarında gizli 
bir te kilat kurarak geceleri olayları çıkaran ekalliyet (azınlık) evlerine 
baskınlar vererek, hiçbir iz bırakmadan bıça ı ile kafasını gövdesinden 
ayırıyordu. Ba larında, A a ı Yüzün bıçkınlarından Ne Gezenin Ahmet bu 
i i maharetle yapıyordu. Bu hareketler ngiliz irtibat subayını kızdırmı , 
Valiye durumu bizzat ikâyet ederek, buna bir son verilmesini, yoksa iddet 
kullanaca ını söylemi tir. Vali Muhittin Pa a, derhal i e el koyarak, ilk i  
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olarak 93 Ankaralıyı tevkif ettirmi ti. Kimisini stanbul’a göndermi , 
kimisini de hapse attırmı tı. Bunlar arasında, Kınacızade akir Bey, 
Attarba ı Sadullah Bey, Bulgurluzade Mehmet Bey, Karabiberlerin Hasan 
Efendi (Haymana’nın Veli Himmetli Köyü’nden), Haymana eski 
Kaymakamı Rıfat Bey ve e raf ve ünlü kimseler vardı.10 

Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetleri’nin henüz olu madı ı bu 
dönemde, azınlık ve i galcilerin baskısına kar ı koyanlar içinde 
Haymanalılar ço unluktaydı. Tutuklanan 93 Ankaralı arasında, 
Haymana’dan u ki iler bulunuyordu: Velihimmetli köyünden 
Karabiber’lerin Hasan Efendi, Haymana eski Kaymakamı Rıfat Bey, 
Haymana Müftüsü Ahmet Vehbi Bey, Haymana Belediye Reisi Çulluların 
Ali Tevfik Efendi, Haymana Belediye Tabibi ve ttihat Terakki’nin 
Haymana’daki Kâtibi Umumisi Abdullah Efendi. Üç ay kadar tutuklu 
kaldılar ve bunlardan Müftü Ahmet Vehbi Bey’le Belediye Tabibi Abdullah 
Efendi, Nallıhan’a sürgüne gönderildiler. Daha sonra serbest kalan bu 
vatanseverler bo  durmadılar. At sırtında, köy köy dola arak, Mustafa Kemal 
ve Kuvayi MilIiye lehine çalı tılar. Di er taraftan, ngilizler köylere giderek 
kendilerini Padi ahın adamı ve koruyucusu olarak tanıtıyorlardı. ehirde 
bazı gafillerin kurmu  oldukları ( ngiliz Muhipler Cemiyetine), üye kayıt 
ettirmeye çalı ıyorlardı, Ancak köylüler ngilizlere pek yakınlık 
göstermiyorlardı. ngilizler bir gün, köylülerden bir grubu yeme e davet 
ettiler. Türk Köylüler de, bu davetin altında kalmamak için ngiliz 
Kumandanı Mister Vitol’u Alagöz Köyü’nden Türko lu Ali A a’nın evinde 
a ırladılar. Yemek esnasında, Mister Vitol, Ali A a’ya “Biz, ta uzaklardan 
buraya kadar geldik, bizimle görünmekten niçin çekiniyorsunuz?” diye 
sordu. Köylü:  

-Sizi davet eden biz de ildik.  

 Kumandan:  

-Biz size misafir geldik, ev sahipleriyle görü mek istiyoruz.  

Zeki köylü gülerek:  

-Biraz sabrediniz. Pek yakında, ev sahibiyle tanı tırırız, diyor. Bu 
sözleriyle, Sivas’tan Ankara’ya gelecek olan Mustafa Kemal Pa a’yı ima 
ediyordu. Aynı kumandan bir kaç kez Haymana’ya gitmi  ve Kaymakam Ali 
Cemal Bardakçı’ya geli en ve kendilerini rahatsız eden Milli hareketlerden 
söz etmi ti. Haymana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucuları, mücadele 
içinde sınanarak o mertebeye ula tılar. Haymana ve çevresinde, Müdafaa-i 

                                                 
10 a.g.e., s. 64. 
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Hukuk Cemiyeti ve kurucuları hakkında yaptı ımız ara tırmalarda bu 
cemiyete ait hiç bir belgeye rastlamadık. Ancak, ailelerinden onlar hakkında, 
bazı biyografik bilgiler aldık. Bir cemiyet kurucusunun torunu, dedesinin 
kendisine anlattı ına göre, Cemiyetin gizli sayılacak belge ve dokümanları, 
dü man eline geçmemesi için imha edilmi ti. 

Haymana Müftüsü Ahmet Vehbi Bey  

Padi ah ve yanda larınca Milli Mücadele’yi bo mak, Mustafa Kemal ve 
arkada larını kötülemek gayesiyle, kaleme alınan Dürrizade Abdullah 
fetvası, di er yandan gerici fetvaya kar ı 66 aydın din adamının imzalarıyla, 
Ankara Müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi’nin “Milli Mücahitler Tanrı 
yolundadır” bildirisi o günlerin en önemli belgesidir. Bu tarihi vesikaya imza 
koyanlardan birisi de, Haymana Müftüsü Ahmet Vehbi Bey’dir. Milli 
Mücadele’nin manevi mimarlarından ve Haymana Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin kurucusu ve Ba kanı, ttihat-Terakki Partisi’nin faal 
azalarından Müftü Ahmet Vehbi Bey hakkında, bugün hayatta olmayan o lu 
Osman Bedrettin Dönmez ve Haymana’daki ya lı ku a ın son temsilcileri, 
bize kendisi hakkında, bildiklerini ve duyduklarını anlattılar. Onlardan 
dinleyerek, derledi imiz bilgilerden, kendisini tanımaya çalı alım.  

1861 yılında Kayseri’de do du. Ailesi tarafından stanbul’a medrese 
tahsiline gönderildi. Tahsilini 1889 tarihinde tamamlayarak 28 ya ında 
Haymana Müftülü ü’ne tayin edildi. Haymana’da göreve ba ladıktan kısa 
bir süre sonra Çerkeshöyük köyünden, Nazmiye hanımla hayatını birle tirdi. 
Hayatının 40 yılını kapsayan ve zor günlerden olu an Müftülük ya amı 
Haymana’da geçti. O, Mustafa Kemal ve arkada larının mücadelesine 
ba ından, yürekten inanmı  aydın bir din adamıydı. Yıllarca süregelen 
sava ların yarattı ı yılgınlık ve umutsuzluk ortamında, Haymanalıların 
çökmü  maneviyatını tamire u ra mı  bir mimardı. O yıllarda, milli kurtulu  
ve ba ımsızlık için verdi i vaazlarla ün yaptı. Haymana köyleri onu “Kara 
Müftü” olarak tanımı  ve yıllarca öyle anmı tı. Belirli zamanlarda, Haymana 
dı ına ta mı , ate li ve moral kazandırıcı vaazlarını çevre ilçelere de 
ula tırmı tı. Batıl inançların kar ısında olan Müftü Ahmet Vehbi Bey, 40 
yıllık müftülük ya amında, aydın bir din adamı görüntüsünden, bir ey 
kaybetmemi tir. Batıl inançlara çok kızmaktadır. lçede Ermeni ve 
Rumlardan ba ka, di er oturan ahalide mevcut olan bazı batıl görü  ve 
tabuları kendi eliyle yıkmı tır. Haymana Müftülü ü’ne atandı ı yıllarda, 
gördü ü bir batıl inanç vardı. Salı günleri hiç kimse tıra  olmamaktadır. 
Çünkü tıra  olmanın o gün günah ve u ursuz oldu u kanısı yaygındır. 
Haymana’da o zamanlar mescidin kar ısında bir sohbethane vardır. Bir gün 
tüm Haymana’nın ileri gelenlerini oraya toplar. Aralarında bulunan ve 
kendisi de hoca olan lçenin berberi Hüseyin Efendi’yi yanına ça ırır “Hoca 
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efendi, takımlarını getir de, beni bir tıra  et” der. Oradakiler, ba ta Hüseyin 
Efendi olmak üzere, a ırmı lardır. Ama Müftü Bey, bu batıl inancın 
yanlı lı ını dinsel bilgilerin ı ı ında çürütmü tür. O günden sonra artık 
Haymana’da bu batıl inançla birlikte, di er bazı görü ler de kalkmı tır. u 
gün u i  yapılmaz, bugün diki  dikilmez, yarın çama ır yıkanmaz gibi 
tabular yıkılmı tır. Milli Mücadele’deki rolüyle Müftü Ahmet Vehbi Bey, 
ttihat Terakki Partisi’nin Haymana ubesi açılı ından itibaren orada aza 

olarak görev yaptı. lçedeki Hatip o lu Hacı Mehmet, Dava Vekili Fazlı, 
Hatipo lu Sarı Mustafa Efendi, Hoca Mustafa gibi itilafçılarla mücadele etti. 
1908 yılında, kinci Me rutiyet’in ilanından sonra ttihatçıların güç 
kazanması üzerine, ttihat Terakki’nin Haymana Kâtibi Umumisi Doktor 
Abdullah (Bilgen) ile birlikte çalı malarını sürdürdü. Ancak 1918’den sonra 
tilafçıların tekrar güç kazanması üzerine, Doktor Abdullah, Çulluların Ali 

gibi arkada larıyla bir süre da a çıktı. Ardından, Ermeni Tehciri davasından 
suçlu görülerek, Haymana’daki di er ttihatçılarla birlikte tutuklandı. Ankara 
Valisi Muhittin ve tilafçıların gayretleriyle bir süre hapis yattı. Sonra 
Nallıhan’a sürgüne gönderildi. Nallıhan’da da bo  durmadı. O tarihlerde, 
geli en Milli Ba ımsızlık Mücadelesi’ni halka, anlatmaya çalı tı. Haymana 
Belediye Ba kanı Bekir Fahri Daldalo lu anılarında, Müftü Beyi öyle 
anlatıyor: “ tilafçılar ve Hıristiyan Müdde-i umumisi ve Haymanalı Zeron 
Ermeni Serserisi bize yapmadıklarını bırakmadılar. Müftü Bey tutuklanmı , 
Nallıhan’a sürgüne gönderilmi ti. Daha sonra serbest bırakıldılar. Belediye 
Ba kanı Ali Efendi ve Belediye Tabibi Abdullah Beyler, biz gençleri etrafına 
topluyor, Milli Mücadele’nin önemini anlatıyorlardı. Müftü Bey camide 
ate li vaazları ile halkı co turuyordu. zmir tarafında kurulan Kuvayi 
Milliyecilere, arabalarımızla erzak ta ıyorduk. Tüm halk, Müftü Bey’in 
etrafında, halka olmu tuk”.  

Haymana Müftüsü Ahmet Vehbi Bey, Ankara Müftüsü Börekçizade 
Rıfat Beyle iyi arkada tırlar. Aynı idealleri payla an aydın birer din 
adamıdırlar. Haymana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulunca, ba kanlı ına 
Ahmet Vehbi Bey getirilir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Haymana halkını 
örgütlemi  ve dü mana ilk isyan bayra ını açmı tı. Müftü Ahmet Vehbi 
Bey’in o lu Osman Bedrettin Dönmez’in, babasının en yakın arkada ı Reji 
Memuru Mahmut Efendi’den dinledi i bazı anılar, onun milli mücadeledeki 
rolünü ve o günlerin Haymanasını gözler önüne sermeye yetmektedir. 
Dü man Çalda  ve me eli e dayanmı tır. Haymana’da halk arasında bir 
tedirginlik ba lar. Bu sırada, Ankara’nın bo altılaca ı haberi gelir. Müftü 
Ahmet Vehbi Bey, halkı büyük camide toplar. Durumun vahametini bildi i 
halde, u konu mayı yapar: “Arkada lar, Milli Kuvvetlerimiz toparlanmı tır. 
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Yunanlıların Çalda ’a gelmesine bakmayın. Bu onların son çırpını larıdır. 
Kısa sürede püskürtülecektir.”  

Dü man’ın Çalda ’a dayandı ı ve top mermilerinin Haymana içlerine 
dü tü ü günlerdir. Mare al Fevzi Çakmak, muharebenin seyrini görmek için 
Haymana’ya gelir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Ba kanı olarak, Müftü 
kendisini kar ılar. Bu arada M. Kemal ve smet Bey ( nönü) de Haymana’ya 
gelirler. Sa ır Rıza Efendi’nin hanında bir süre dinlenirler. Müftü onlara 
yemek verir. Cepheyi dürbünle tarassut eden komutanlar kaygılarını dile 
getirirler. Haymana’nın son direnme noktası oldu unu ve dü manın ne 
pahasına olursa olsun püskürtülmesi gerekti ini belirtirler. O ate li günlerde, 
Müftü Ahmet Vehbi Bey vaazlarını sıkla tırır, top sesleri Haymana’nın 
içlerinde yankılanmaktadır. Ama O, dü manın son çırpını ları oldu unu 
yinelemekte, halkı mücadeleye ça ırmaktadır. lk apkayı Haymana’da 
giyen Ahmet Vehbi Bey Haymana Müftülü ü’ne atandıktan sonra, 
Haymanalı Nazmiye Hanım’la izdivaç yapmı  ve tam 12 çocu u olmu tur. 
Ama ne yazık ki hayatta kalabilen tek o lu Osman Bedrettin Dönmez’dir. 
Babası vefat etti inde 6 ya ındadır. Onunla ilgili bilgileri ve anıları yıllar 
sonra nhisar Memuru Mahmut Bey, Mandıra Köyü’nden Hüseyin, Bakkal 
Hamza Efendi gibi babasının çok yakın arkada larından dinlemi tir. 
Bunların anlattı ı iki anı vardır ki, Müftünün yeniliklere açık olu unu ve 
halkın kendisine olan saygısını anlamak için dinlemeye de erdir;  

“M. Kemal Atatürk’ün Kastamonu’da apka inkılâbını ba lattı ı ve 
bunun tüm Anadolu’ya yayıldı ı günlerdir. Bir gün Haymana’daki 
sohbethaneye Askerlik ube Ba kanı Yüzba ı Sait Bey gelir. apka inkılâbı 
üzerine konu urlar. Sait Bey, ‘Müftü Efendi! Sizin sarı ınız var nasıl olsa, 
idare edersiniz, di erlerine nasıl giydirece iz?’ der. Bunun üzerine, Müftü 
Ahmet Vehbi Bey, gülümser eve gider, sarı ını çıkarır, içeriden fotr apka 
getirir ve giyer. Yüzba ı Sait Bey’in koluna girer, Haymana’nın ortasından 
geçen caddede, defalarca birlikte, gider gelirler. Müftü Efendi’yi apkayla 
gören Haymanalılar a ırır. O da ‘merak etmeyin, siz de yakında 
giyeceksiniz’der.  

Haymanalıların Dert Babası Müftü Bey bir gün inhisarcı Mahmut 
Efendi ile birlikte sohbet etmektedir. Kapı çalınır, içeriye sonraları uzun 
yıllar Haymana Belediye Ba kanlı ı yapacak olan Fahri Daldalo lu girer. 
Görünü ünden, çok sıkıntılı ve üzüntülü oldu u anla ılmaktadır. Durumu 
sezen Müftü Bey sorar, ‘Hayrola, Dal-dal neyin var? Anlat, bakalım’ 
der.’Daha ne olacak, Müftü Bey Belediyeyi yine Çullu’ların Ali Efendi 
kazandı, ben kendimi o kadar hazırlamı tım ki... imdi üzüntüden 
kahroluyorum...’ O’nu dinleyen Ahmet Vehbi Bey, Fahri Bey’e döner, 
Mahmut Efendiyle birlikte oturun, ben bir yere kadar gidip gelece im’ der. 
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Dı arıya çıkar, Çulluların Ali Efendi’nin evine do ru yönelir, kapıyı çalar, 
Ali Efendi’nin e i Gülsüm Hanım açar. Ali Efendi Müftüyü kar ısında 
görünce ‘Ooo... Müftü Bey kaynanan seviyormu . Gülsüm’de arapa ı 
yapmı tı, buyur birlikte yiyelim’ der. Ancak Müftü te ekkür eder ve ayaküstü 
Fahri Bey’in durumunu kendisine iletir. Çulluların Ali Efendi kendisini 
dinler ve nazik bir üslupla, ‘Hocam niye zahmet ettin? Birini 
gönderebilirdin’ diyerek Belediye Ba kanlı ı mührünü uzatır..” 

Hayatının son yıllarını Haymanalılara yardım içinde geçiren Müftü 
Ahmet Vehbi Bey, Çalda  lkokulu’nun temel atma törenine katıldıktan kısa 
bir süre sonra hayata gözlerini kapar. 68 yıl süren ya amında, aydın bir din 
adamı olarak iz bırakır. 1929 yılında Haymana’da ölen Müftü’nün kabri 
Haymana’dadır.11 

Belediye Tabibi Abdullah Efendi  

Haymana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucusudur. 1908 yılında 
Belediye Tabibi olarak atandı ı, daha do rusu sürgün sayılabilecek bir 
geli le Haymana’ya vardı ında ttihat Terakki Partisi’nin Katib-i Umumisi 
olarak siyasi ya ama girmi tir. Dedesi, Lâdik Müftülerindendir. Aile 
secereleri Germiyano ullarına dayanır. Müftünün iki o lu vardır. Onları 
stanbul’a tahsile gönderir. Tahsil dönü ü yolu Kalecik’e dü en iki genç, bir 

süre Kalecik Müftüsü’ne misafir olurlar. Dönme zamanı gelince, Kalecikliler 
bu iki gençten birine orada kalması için ricada bulunurlar. Belediye Tabibi 
Abdullah Efendi, sonunda Ahmet adındaki genci oraya yerle meye ikna 
eder. Kalecik’te evlenen Ahmet, Müftülük görevini de sürdürür. Yedi o lu 
dünyaya gelir. Ahmet Efendi, tüm çocuklarını tahsile gönderir. Bu 
çocuklardan birisi okur, avukat olur; Ankara Barosu Ba kanlı ı yapmı tır. 
Almanya’ya tahsile gönderilen karde lerden biri orada vefat etmi tir. 
Kalecik’te kalan karde lerden bir di eri de yıllarca Ba kâtiplik görevinde 
bulunur. Bu çocuklardan Abdullah Efendi, ilk tahsilini Kalecik’te, orta ve 
lise tahsilini Ankara’da tamamlar. stanbul’a tıp tahsiline gönderilir. 
stanbul’da bir süre okuduktan sonra Fransa’ya gider. Orada kendisini Jön 

Türkler hareketinin içinde bulur. Yurda geri döndü ünde, II. Abdülhamid’in 
müstebit idaresine kar ı mücadeleye katılır. Sonunda bir gün evini basan 
zaptiyeler onu yata ından pijamasıyla götürürler. Dört ay sorgusuz sualsiz 
yatırırlar. Padi ahın koruma görevlilerinden olan Çerkez pa alardan biri, 
Tabip Abdullah Efendi’yi oradan kurtarır ve kendisine u artı öne sürer. 
“O lum, kızım Emine Pakize ile evleneceksin, senin Haymana’ya tayinini 
çıkaraca ım” der. Abdullah Efendi, Pa a’nın kızı ile evlenir ve 1908 yılında 
Haymana Belediye Tabibi olarak atanır. Ancak Haymana’ya yerle en Tabip 
                                                 
11 a.g.e.,  s. 65. 
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Abdullah, siyasi ya amdan kopmaz. ttihat Terakki Partisi’nin, kinci 
Me rutiyet Hareketiyle güç toplaması sonucu, Haymana’da ttihat 
Terakki’nin ubesini kurar. Belediye Tabibi Abdullah Efendi, Müftü Ahmet 
Vehbi, Belediye Reisi Çulluların Ali Efendi, Zahireci Mehmet Bey’le 
birlikte, Hürriyet ve tilaf Partisi yanda larıyla kıyasıya bir mücadeleye 
ba lar. Kendisi partinin Katib-i umumisidir Anadolu’nun i gali üzerine M. 
Kemal’in safında mücadelesini sürdüren Abdullah Efendi, at sırtında köylere 
giderek mücadeleye adam toplarken, Ankara Valisi’nin emriyle tutuklanır. 
Ermeni tehcirinden sorumlu bulunmak ve Kuvayi Milliye lehinde 
çalı maktan suçlu bulunarak idama mahkûm olur. Sonra affedilir. Di er 
arkada larıyla Haymanaya dönerler. Haymana’da Müftü Ahmet Vehbi 
Bey’le, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulu unda öncülük etmi , 
Atatürk’ün Ankara’ya geli inde O’nu kar ılamı tır. Milli Mücadele 
dönemini ve o günlerin önemini, çocuklarına ve torunlarına, Abdullah 
Efendi öyle anlatır. “-O zaman da doktor olmak, büyük ve önemli bir eydi. 
Köy köy dola ırken, köylüler saygıda kusur etmezlerdi. Yoksulluk, açlık 
sürerdi. Hayvanlarımız için tedarik etti imiz arpayı onlara yedirir, sonra da 
atlarımızın pislemesini beklerdik. Pisli in içinden seçti imiz arpa tanelerini 
kavurur, yerdik...”  

Milli Mücadele’ye ba ından itibaren katılan ve stiklâl Madalyasıyla 
taltif edilen Abdullah Efendi, Milli Mücadele’den sonra 1924 yılında, kısa 
bir süre Haymana Belediye Ba kanlı ı’nda da bulundu. Ankara Sıhhiye 
semtinin bulundu u yeri satın alan Bilgen, çevresi bataklık diye vazgeçer. 
Polatlı’nın ilçe olması üzerine oraya yerle ir. Topraklarıyla birlikte Kara 
Hamzalı Çiftli i’ni satın alır. Daha sonra, çiftli i Avukat Fazlı Bey’e satar. 
Oradaki hazine topraklarını da Mal Müdürlü ü’ne bildirir. Uzun yıllar 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Dı i leri Bakanlı ı’nı yapan merhum hsan Sabri 
Ça layangil’in bu mertebeye gelmesinde, Dr. Abdullah Bey’in büyük payı 
vardır. hsan Bey’in annesi, e inin vefatı üzerine, I. Dünya Sava ı sıralarında 
Çorum’un Osmancık Kazası’ndan Eczacı smail Hakkı Bey’le evlenir. 
Ça layangil teyzesi Saime Hanım’ın, Polatlı’nın, o zaman Haymana’ya ba lı 
olan Kargalı’ya ö retmen, olarak tayin edilmesiyle, teyzesiyle birlikte 
Kargalı’ya gelir. Babası smail Hakkı Bey’de, 1926 yılında Polatlı ilçe 
olunca Polatlı’ya yerle ir ve orada eczane açar. Ça layangil’in 
çocuklu unun önemli bir bölümü Polatlı’da geçmi tir. 1926-1929 yılları ve 
lise tahsili sıraları Polatlı ile irtibatını kesmemi tir. Onun okumasını, Dr. 
Abdullah Bey Cumhuriyet Halk Partisi kanalıyla sa ladı ı bursla temin 
etmi tir. Dr. Abdullah Efendi, ölünceye kadar siyasi ya amdan kopmamı tır. 
Bir keresinde milletvekilli ine adaylı ını koymu , kazanamamı tır. Osman 
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Nuri Bilgen ve Âli Hikmet Bilgen adlı, iki erkek çocuk sahibidir. Ocak 
1962’de hayata gözlerini kapayan Abdullah Bilge’nin kabri Polatlı’dadır.12 

Mütekait Mülazım Halit Bey  

Milli Mücadele yıllarında Haymana Jandarma Komutanlı ı’na atanmı , 
Haymana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer almı , 
Büyük önder Atatürk’ün Ankara’ya geli inde, O’nu kar ılamak için 
Kargalı’lı Kara Mustafa ve Haymana Kaymakamı Ali Cemal Bardakçı ile 
birlikte, Haymana’dan 100 atlının gitmesini sa lamı tır. Mütekait Jandarma 
Mülazım Halit Efendi eskilerin Mütekait Jandarma Mülazım (Te men) Halit 
Efendi dedikleri, bir süre de Haymana Belediye Ba kanlı ı yapmı  olan 
Halit Bey’in ya am öyküsünü, o günleri hatırlayan, 1986 yılında, 
kendileriyle konu tu um, 78 ya ındaki o lu Galip Adatepe ve 72 ya ındaki 
kızı Nezaket Türkmen’den dinleyip derledik. Bu gün aramızda olmayan bu 
muhterem insanların anlattıkları ile Mülazım Halit Bey’in mücadele dolu 
ya am öyküsü, Hicri 1278 (1862) yılında, Yozgat’ta ba lar. Babası, 
Yozgat’ın tanınmı  hızarcılarından Hüseyin Efendi’dir. lkokulu Yozgat’ta 
Rü tiye ayarındaki mektepte tamamlayan Halit Bey, II. Abdülhamit 
tarafından kurulan Jandarma Okulu’na yazılır. Okul stanbul’dadır. Okulu 
ba arıyla tamamlar ve Jandarma mesle ine intisap eder. Halit Bey’in 
tamamladı ı okul önemli bir okuldur. Burayı bitirenler, Padi aha yaver 
olabilmekte ve O’nun önem verdi i Hassa Ordusu’na katılmaktadır. O da 
Hassa Ordusu’nun I. Yozgat Taburu’nda görev alır. Bu sırada Osmanlılarla 
Yunan Devleti arasında çıkan sava a katılır. Bu sava ta gösterdi i 
ba arısından dolayı, Padi ah II. Abdülhamit’in kahramanlık ni an ve 
beratıyla taltif edilir. Zilkade ayının 23. günü tarihini ta ıyan ve Padi ah 
Abdülhamit’in tu rası bulunan 194 numaralı beratta öyle denilmektedir. 
“Yüce saltanatımızın büyüklü ünün, ününün ve haklarının korunması için 
Yunan Devleti ile meydana gelen sava larda, Padi ahlı ımın askerler 
sınıfından Allah-ü Teala’nın yardımıyla kazandıkları zaferler, meydana 
koydukları cesaret ve kahramanlık eserlerinin sonsuza dek anılması ve teker 
teker her birinin meydana getirdi i mert ve yüreklili inin de erli eserlerinin 
takdir etmek amacıyla kurulup olu turulmu  olan özel övünülmeye de er 
ni anına Padi ahlı ıma ait Hassa Orduma mensup ‘Redife’ on altıncı kolun, 
birinci Yozgat Taburu’nun Bölü ünün onuncu zamımesinden, Yozgatlı, 
Hüseyin o lu Halit madalyayı (ni anı) hak kazanmı tır. Osmanlı-Yunan 
Harbi’ndeki Ba arısından Dolayı Mütekait Jandarma Mülazım Halit 
Efendiye Verilen Kahramenlık Beratı. Beratın bir parçası (sureti) kendisine 
iyilik olmak üzere, Padi ah’a layık bir ba ı  olan bu yüksek de erli, berat 

                                                 
12 a.g.e.,  s. 65. 
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yazdırılıp verildi” Beratın yazılı  tarihi: 23 Zilkade 1314 (1896). Beratın 
arkası: Yunanistan Sava ları’nda, kahramanlık gösterenlere ait olu turulan 
madalya’nın yüce beratı.  

Sava tan sonra, memleketi olan Yozgat’ta Jandarma Taburu’nda bir 
süre görev yapan Halit Bey, askerlik ya amını Ankara Kalecik Jandarma 
Komutanlı ı’na atanarak sürdürür. 1908 yılında, e i Havva Hanım’dan o lu 
Galip dünyaya gelir. 1912 yılında Haymana Jandarma Komutanlı ı görevine 
atanır. Balkan ve I. Dünya Sava ı boyunca Haymana’da Jandarma’daki 
görevini sürdüren Halit Bey, sava  sırasında askere alınır ve Sarıkamı  
Cephesi’ne gönderilir. Burada, domdom kur unu ile aya ından vurulur. Çok 
sevdi i atı, onu dü man mevziinden sürükleyerek uzakla tırmı  ve bu sayede 
ölümden dönmü tür. Aya ındaki yaradan dolayı Erzincan Hastanesi’nde üç 
ay tedavi görür. Ama ne yazık ki, vurulan aya ı dört cm. kısa kalmı tır. 
Dönü ünde, e i Havva, o lu ve kızı tarafından Çorum’da kar ılanır. 
Haymana’ya dönü ünde emekliye ayrılır, ölümüne kadar ya amını 
sürdürece i Haymana’ya yerle ir. Bu sırada, sava lardan bitap çıkmı  olan 
Osmanlı Devleti, dü man i gali altındadır. Halit Bey bo  durmaz. zmir’in 
i gali üzerine ba layan Milli Mücadele’ye, Kuvayi Milliye Te kilatı’nın 
Haymana’da da kurulmasına önderlik eder. Haymana Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alır. Kargalılı Kara Mustafa ile birlikte, 
27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal’i kar ılayanlar arasında 
bulunur. Sakarya Meydan Sava ı’nda, Türk ordusunun karargâhını kendi 
bahçesinde kurdurur. Sava  süresince mücadelesine devam eder. Milli 
Mücadele sonrası bir süre Haymana Belediye Ba kanlı ı yapar. 1945 yılında 
Haymana’da hayata gözlerini kapar, Kabri Haymana’dadır.13 

Dava Vekili Arif Bey  

Ailesiyle birlikte Sivrihisar’dan Haymana’ya göç etti. Uzun yıllar 
Haymana’da dava vekilli i yaptı. Milli Mücadele’nin ba langıcıyla birlikte, 
Haymana’daki mücadelenin içinde bulundu. Haymana’daki Müdafaa-i-
Hukuk Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. 27 Aralık 1919 tarihinde, 
Atatürk’ün Ankara’ya geli inde onu kar ılamaya giden grup içinde o da 
vardı. Kendisiyle ilgili yaptı ımız ara tırmaların sonucu hayatta olan tek 
yakınının yıllar önce ilçede kahvecilik yapan o lu Sait Bey oldu unu, ne 
yazık ki, onun da vefat etti ini ö rendik. Ya lı Haymanalılar Arif Bey’in hiç 
bir yakını bulunmadı ını belirttiler. Kabrinin Haymana’da oldu u 
sanılmaktadır.14 

                                                 
13 a.g.e., s. 66. 
14 a.g.e., s. 67. 
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Tüccar’dan Rıza Tevfik Efendi  

Haymana Müdafaa-i-Hukuk Cemiyeti’nin kurucularından, Milli 
Mücadelenin önemli isimlerinin birisidir. Rıza Tevfik Efendi. karde i Aziz 
Bey’le birlikte, Balkan Sava ları sırasında, Bulgaristan’dan Anadolu’ya göç 
eden Türk ailelerindendir. Rıza Tevfik Efendi, 1880 yılında Bulgaristan 
E ridere’de do du. Gözlükçü olan babası E ridere Türk E raflarından Hacı 
Mustafa Efendi’dir. lk tahsilini ve ö retmen Okulunu Bulgaristan’da 
tamamladı. Ancak, kinci Me rutiyet’in ilânı ve daha sonra Balkanlarda ba  
gösteren bazı hareketler, 1912 yılında Balkan Sava ı’nın ba lamasına yol 
açtı. Bulgaristan, Rumeli kısaca Balkanlardaki birçok Türk boyları 
Anadolu’ya göç etmek zorunda kaldı. Takvimler 1913’lü yılları 
gösterdi inde, Rıza Tevfik ve ailesi Haymana’ya göç etti. Birinci Dünya 
Sava ı’nın tüm iddetiyle hüküm sürdü ü günlerde, ö retmen, o günkü 
deyimiyle Muallim Rıza Tevfik Efendi, Haymana’da mesle inin gere ini 
yerine getirdi. Tüccardan Rıza Tevfik Gözlükçü Bey’in o lu merhum 
Türkiye Jokey Kulübü Ba kanı Hazım Rıza Gözlükçü bir süre sonra Ticaret 
hayatına atıldı. A abeyi Aziz Efendi ile birlikte, tahıl alım satımı i ine 
ba ladı. Büyük Önder Atatürk’ün Samsun’a ayak bastı ı günlerde, tüm 
yurda yayılan ba ımsızlık sava ına, Haymana’da Müftü Ahmet Vehbi Bey 
önderli inde katılmı , Ankara Müdafaa-i-Hukuk Cemiyeti kurulmu , 
bununla birlikte, Haymana ubesi de faaliyete geçmi tir. Atatürk’ün 
Ankara’ya geldi i günlerde, Haymana’dan kar ılamaya giden 100 atlıdan 
birisidir. Müdafaa-i-Hukuk Cemiyeti’nin kurucusu olarak çe itli 
faaliyetlerde bulunmu , Kuvayi Milliye hareketine maddi ve manevi 
deste ini esirgememi tir. Yunanlıların Çalda  sırtlarında oldu u günlerde 
Haymana bo altılırken, Ailesini Ankara’ya gönderdi. Sakarya Sava ı’ndan 
sonra Haymana’dan göç etti. Çünkü zahire depoları, ticaret hayatı sekteye 
u ramı tı. Yunanlılar birçok zahire vagonuna el koymu tu. Ankara’ya 
yerle ti, daha sonra meslek haline getirece i ve soyadı kanunuyla, isminin 
önüne yazdıraca ı “Gözlükçü” olarak anılacaktır. Tüccardan Rıza Tevfik 
Gözlükçü, 1953 yılında 73 ya ında, Ankara’da hayata gözlerini yumdu. Dört 
kız bir erkek babası olan Rıza Tevfik Efendi’nin kabri Ankara’dadır.15 

Atatürk’ün Ankara’ya Geli inde Onu Kar ılayan Haymanalılar 

Haymana Kaymakamı ve Dört Atlı’nın ba arıları, ankara’daki i gal 
kuvvetleri temsilcilerini kaygılandırmaya ba lamı tı. Kar ı direnmenin 
merkezinin Haymana oldu unu tespit eden gal Kuvvetleri yetkililerinden, 
ngiliz Komiser Yüzba ı Vitol ve Fransız Yüzba ı Boiseux, halkın nabzını 

ölçmek için önce Alagöz Köyü’nde Türko lu Ali A a’nın çiftli ine 
                                                 
15 a.g.e., s. 68. 
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gitmi ler, ardından da Haymana’ya giderek, Kaymakam Ali Cemal 
Bardakçı’ya bazı gayrimüslimlerin ikâyetlerini iletmi lerdir. Ama 
Kaymakam’ın kendilerine verdi i cevap açıktır. Bulundukları yer, mütareke 
artlarına göre i gal bölgesi de ildir. E er fazla ısrar ederlerse, 

gayrimüslimlerin ve kendilerinin bu tepkilerine, tepkiyle kar ılık 
vereceklerdir. ikâyet konusu olan olay, Haymana’daki ttihat Terakkicilerin 
tutuklandıkları günlere uzanmaktadır. Tehcir olayından etkilendiklerini 
söyleyen bir grup gayrimüslim Haymanalı, Zeron serserisinin tahrikleriyle, 
i galcilerden de cesaret alarak, mallarının ellerinden alındı ı iddiasıyla, 
halka baskı uyguluyor, bu da yetmiyormu  gibi, Ankara’ya gidip bunu 
ikâyet konusu ediyorlardı. Haymana Müftüsü, Belediye Ba kanı, Belediye 

Tabibi, Zahireci Mehmet Efendi gibi ittihatçılar, tehcirin suçlusu gösterilip, 
Padi ah yanlısı Ankara Valisi tarafından daha önce tutuklanmı tı. Asıl 
mesele, malların ellerinden zorla geri alınması de ildir. O zamanlar tüm 
ülkede oldu u gibi, Haymana’da da ticari hayat bir avuç Rum ve Ermeni 
azınlı ın elindeydi. ttihat Terakki mensupları iktidarı ele geçirince kendi 
milli zenginlerini yaratmak için ticari hayata da el atmı lardı. Belediye 
Ba kanı Ali Tevfik Efendi bir ittihatçı olarak, tüccarlı a ba ladı. stanbul’la 
ticari ili kileri geli tirdi. Oradaki Yahudi tüccarlardan bu konuda destek 
gördü. Bu da i in kayma ını yeme e alı mı  azınlıkların i ine gelmiyordu. 
lçe de yava  yava  ticari hayat Türklerin eline geçince, bunlardan ilçenin en 

zengini Tüccar Topal Petro bile bu rekabete dayanamadı ve ünlü 
Ta ma azayı terk ederek, Haymana’dan ayrıldı. galciler Ankara’ya 
temsilci gönderince de geri dönü  yapan bir grup gayrimüslim, “Mallarımız 
elimizden alındı” yaygarasıyla ortaya çıktılar. Hatta Haymanalı bazı Hürriyet 
ve tilafçıları da ahit göstererek, onların ittihatçılara olan kar ıtlıklarından 
faydalandılar. galciler tarafından görevlendirilen bir Hıristiyan Müdde-i 
Umumisi defalarca, Haymana’ya gelmi  ve noter ve aynı zamanda, Eytam 
Müdürü olan Musa Mecdi Efendi’yle, bu konuyu görü mek istedi ini 
belirtmi tir. Aslında, Haymana’da tek bir dikili a acı bulunmayan Zeron adlı 
serserinin ba ını çekti i bir grup, i galcilerin deste iyle ba layan Milli 
Mücadele’yi bastırmak için uyguladı ı taktikten ba ka bir ey de ildi. 
Ankara ve çevresinde, köylülerin mallarına el koyuyorlar, köylüler ikâyetçi 
olunca da, sözle ip “Bizimdir, tehcir’de aldılar” diyorlardı. Bu duruma kar ı 
örgütlenenler, hak ettikleri dersi verince de, masum ikâyetçi pozuna 
bürünüyorlardı. Kaymakam Ali Cemal Bey’in e kıyalardan sonra 
Haymanalıların deste iyle bu belayı da bertaraf etmesi ününü artırdı. 
Atandı ı Ankara Polis Müdürlü ü’nde de aynı ba arısını sürdürdü. Bu görev 
sırasında, ailesini Haymana da bırakan Bardakçı, Vali’den be  günlük izin 
alır ve ilçesine döner. Ailesini alıp da Ankara’ya ula tı ında, Komiser 
Mithat Bey kendisine hiç ho una gitmeyecek bir haber verir. Ankara’daki 
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Hürriyet ve tilafçılardan bazıları ile onların akrabalarından 75 ki i 
tutuklanarak Sarı Kı laya gönderilmi lerdir. Kaymakam Ali Cemal 
Bardakçı, “Yakın Tarihimiz” adlı dergide, 1962 yılında yazdı ı bir makalede 
olayı aynen öyle anlatıyor:  

“Ba komiser Sarıkı la’da hapsedildikleri haberini verince, aklım 
ba ımdan gitti. Anadolu’da milli harekât ba layınca ve halk istilacılara 
kar ı yer yer mukavemete kalkı ınca, stanbul Hükümeti tela a dü mü tü. Bu 
hareket ve mukavemetin ttihatçıların bir tertibi oldu unu, gidi ini tutan 
gazeteler vasıtasıyla yaymaya ba lamı tı. Anadolu içine saldı ı ki ilerde, bu 
yolda propagandalara giri mi lerdi. Bunlar memleketi harbe sokarak, dört 
yıl boyunca yüz binlerce vatan evladının ehit dü mesine, yurdun dü man 
istilasına u ramasına sebep olan ttihatçıların, bu seferde, Kuvayi-Milliye 
adı altında gizlenerek, hükümeti tekrar ellerine geçirmek istediklerini ileri 
sürüyorlardı. Bu istekleri gerçekle irse, yurdun bütününün dü man eline 
geçece ine, Osmanlı Devleti’nin tarihe karı aca ını iddia ediyorlardı. Bu 
propagandalarla, milletin tam can damarına basmı  oluyorlardı. Halk 
yıllardır süregelen parti bo u malarından bizar olmu , bıkmı  usanmı tı. 
Balkan Harbi’ni de bu bo u malar yüzünden kaybetti imizi unutmamı tı. 
Hele Mütarekeden sonra iktidarı ele geçiren tilafçıların hemen her vilayette 
ttihatçılara saldırdıklarını, bunlardan ço unun türlü bahanelerle tevkif 

edildiklerini gören halkın içi kan a lıyordu. Vatanın en mamur bölgeleri 
dü man ayaklarıyla çi nenirken, milyonlarca vatanda  zulüm ve i kence 
altında inlerken, hükümette, görevli olanların ve aydın ki ilerin böyle 
birbirlerine girmeleri, milletin yaralı yüre ine tuz biber ekiyordu. Her 
zamandan ziyade milli birli e muhtaçtık. Millet ferdlerinin aralarındaki 
anla mazlıkları bir yana atarak kinleri, husumetleri unutarak, kuvvetli ve 
sarsılmaz bir milli birlik vücuda getirmeleri gerekiyordu. Herkesin tek 
dü üncesi, tek arzusu vatanı dü manlardan kurtarmak olmalıydı. Hâlbuki 
Ankaralı tilafçıların tevkifleri, tamamıyla ters bir sonuç verecekti. Bu 
hareket, stanbul propagandacılarının zehirli yayımlarını teyit edecek, do ru 
olarak gösterecek ve halkın milli harekete yan bakmasına, bu hareketten yüz 
çevirmesine sebep olacaktı. te Ba komiserden o haberi alınca, aklımı 
fikrimi peri an eden bu mülahazalar olmu tu. Aya ımın tozu ile hemen 
gidip, Vali Bakan Yahya Galip Bey’i buldum. Tevkiflerin sebebini sordum. -
Bunlar Kuvayi-Milliye aleyhinde, bulunuyorlar, dedi. -Müsbet delil var mı? 
Dedim. -Yok, hepsi de üpheli ki iler, dedi. (Fakat) Yukarıda arzetti im 
dü ünce ve mülahazaları, kendisine uzun uzadıya anlattım ve - Efendim biz 
ne ittihatçıyız, ne de tilafçı... dedim. - O halde neyiz biz? Tevhitçiyiz 
efendim, dedim. - Bu tevhit kelimesi, aslında ıh olan Hakan’ın ho una gitti, 
güldü ve peki Müdür, ben bu adamları serbest bırakılmalarını kabul 
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ediyorum. Fakat daha önce sen git, Kolordu Kumandan Vekili Mahmut Bey’i 
gör, bana söylediklerini ona da tekrar et. Kandırabilirsen tutukluları salıver 
dedi. Mahmut Bey’i makamında buldum. Beni dinledikten Sonra, - Haklısın 
Müdür Bey, dedi. Fakat bir ayaklanma olursa, onu hangi kuvvetle 
bastıraca ız? Biliyorsun ki ordunun yalnız adı var. Bu gerçe i fesatçılarda 
ö renir de, halkı aleyhimize kı kırtırlarsa, ne yaparız. Senin polis kuvvetinin 
böyle bir hareketi önlemeye gücü yeter mi? Tutuklular ayaklanmaya 
eleba ılık edebilecek kimselerdir. Onlar elimizde bulundukça, taraftarlarının 
herhangi bir harekette bulunmaları mümkün de ildir.  Efendim, ben Ankara 
Halkı’nın milli hareket aleyhine ayaklanaca ına ihtimal vermiyorum. Size 
bu yolda ihbarlar yapılmı  ise, bunları yapanlar muhakkak ki, halkın ruhi 
halinden habersiz olan kimselerdir. Vatanda lar imdi sadece yurdun 
kurtarılmasını dü ünmekte, istemektedirler. u halde bizim yapaca ımız i  
unu bunu hapsetmek de il, milli hareketin ittihatçılık, itilafcılık ile ilgisi 

bulunmadı ına, yalnız ve yalnız vatanı kurtarmak hedefi güttü üne halkı 
inandırmak olmalıdır. Böyle anlarda, manevi, ruhi silahlar, kaba kuvvetten, 
maddi silahlardan, toplardan, tüfeklerden daha tesirli olurlar. Kuvayi 
Milliyecili in bir parti hareketi olmadı ına halkı inandıramazsak, o zaman 
bir ayaklanmadan korkmak gerekir. Bu tevkiflerde ise, halkın particilik 
kokusu duymaması kabil de ildir. u halde biz, bu hareketimizle ayaklanma 
ihtimalini önlemi  de il, kuvvetlendirmi  oluyoruz.  

“Mahmut Bey; bu seçkin ve vatansever asker, on dakika kadar 
dü ündü. Sonra peki Müdür Bey, tutukluları serbest bırakalım, fakat onların 
sebepsiz tevkif edilmi  oldukları sanısına meydan vermemi  olmak için ilk 
önce bir soru turma yapalım. Siz Erkan-ı-Harbiye Reisi Halis Bey’i 
görünüz. Size Kolordu Hukuk Mü aviri’ni katsın. O’nunla birlikte, kı laya 
giderek, tutukluları sorguya çekiniz’’ dedi. Hukuk Mü aviri Cudi Bey’le 
birlikte, arabaya binerek Sarıkı laya gittik. Tutukluları birer birer ça ırıyor, 
soruyorduk. -Sen Kuvayi Milliye aleyhinde bulunmu sun. -Hayır, efendim, 
bulunmadım, cevabını alıyorduk. Elimizde delil bulunmadı ı için ba ka 
bir ey soramıyor, bunu ifadesinin altına imza ettirerek, gönderiyor, bir 
di erini ça ırıyorduk. çerisinde Muhsin Bey adında ihtiyar emekli bir albay 
vardı, Ayni soru ile kar ıla ınca; -Efendim ben ömrünü vatan, millet u runa 
harp meydanlarında geçirmi , yaralar almı  bir askerim. Nasıl olur da, 
vatanın kurtarılmasını hedef tutan bir hareketin aleyhinde bulunurum, 
diyerek, a lamaya ba lamı tı. Bu hal kar ısında, bizde pek müteessir 
olmu tuk. Hüseyin Cudi Bey’e: ‘Hele sen biraz burada bekle, ben gidip 
Mahmut Bey’i bir daha göreyim, bu i in saçmalı ını anlatayım dedim.’ 

ehre döndüm, Mahmut Bey’e durumu anlattım, bu soru turmadan 
vazgeçilmesini rica ettim.-Öyleyse, Kuvayi Milliye aleyhinde 
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bulunmayacaklarına dair kendilerinden bir kefil isteyiniz. Gösterecekleri 
kefillerden birer senet alınız ve hepsini serbest bırakını,z dedi. Böyle kefil 
istemenin, senet almanın aczimize, zaafımıza delalet edece ini söyleyerek, 
bunun yapılmamasını rica ettimse de, kabul ettiremedim. Olup, bitenden 
Bakana bilgi verdikten sonra kı laya döndüm. Tutuklulara bir daha Kuvayi 
Milliye aleyhinde, bulunmayacaklarına dair birer kefil gösterdikleri 
takdirde, serbest bırakılacaklarını söyledik ve hepsini alarak, Polis 
Müdürlü ü’ne getirdik. Gösterdikleri kefilleri buldurarak, birer senet 
imzalattırdık. Miralay Muhsin Bey’e damadı Avukat Kemal Bey kefil 
olmu tu. Kefil gösteremeyenlere de, ben kefil oldum. Hepsini evlerine 
gönderdik. Bu i ler sona erdi i zaman vakit gece yarısını geçmi ti. 
Yorgunluktan ayakta duramaz hale gelmi tim. Odadaki kanepeye uzandım, 
derin bir uykuya daldım...”  

Bu Anadolu bozkırında, tüm bu olaylar cereyan ederken, Samsun’dan 
yola çıkan Mustafa Kemal ve arkada ları Sivas’a gelmi ler, tüm yurt çapında 
kurulu cemiyetleri, “Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında, tek 
bir merkezde toplamı lardı. 4 Eylül 1919’da ba layan Sivas Kongresi, 18 
Aralık tarihinde Ankara’ya yapılacak yolculuk kararıyla sona erecekti. 
Kayseri, Hacı Bekta , Mucur, Kır ehir, Kaman, Beynam yoluyla ilerleyen 
Heyet-i Temsiliye Ankara’ya varmak üzeredir. Aralık ayının ikinci yarısı 
ba larında, Haymana Kaymakamı olan ve Ankara Polis Müdürlü ü’nü de 
yürüten Ali Cemal Bardakçı’ya Ankara Valisi’nden bir telefon gelir, 
Kaymakam bu olayı da yine “Yakın Tarihimiz” dergisine yazdı ı bir 
makalede, öyle dile getiriyor;  

“Telefonda, Bakan’ın sesi gürledi “-Müdür çabuk yanıma gel, diyordu. 
Gittim. Mustafa Kemal Pa a Heyet-i-Temsiliye ile birlikte, buraya gelmeye 
ve burasını Harekâtı Milliyenin merkezi yapmaya karar vermi ’ dedi. Ay 
sonuna do ru gelmeleri ihtimali var. Onları muazzam tezahürat ile 
kar ılamak gerek, yalnız ehir halkının bu törene katılması bir mana ifade 
etmez. Buradaki ngilizlerle Fransızlara, Kuvayi Milliye’nin kuru gürültüden 
ibaret olmadı ını ifade etmek için de mümkün oldu u kadar çok sayıda atlı 
tedarik etmek icap eder. Bu atlıları nereden bulaca ız?”. 

“11 Gönüllü Alay Kumandanı” unvanını taktı ımız, Müftü Rıfat 
Efendi’nin güya karargâhı olan u hükümet avlusundaki mahruti çadıra giren 
çıkan yok, Müftü Efendi orada sabahtan ak ama kadar sinek avlıyor. smi 
var, cismi yok. Bu alaydan faydalanamayaca ız. Dü ünüyor, ta ınıyor, ba ka 
bir tedbir bulamıyorum. Bu dü ünce, bu çaresizlik benim için dert oldu. 
Bana geceleri uyku uyutmuyor. Sen ne dersin? Nasıl edelim de, bu derde bir 
deva bulalım. Efendim, kolayı var, dedim. ‘Kaza Kaymakamlarına emir 
buyurun, her biri bulabildi i atlıları pe ine taksın, buraya getirsin. Her kaza 
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kırk elli atlı çıkarsa bir süvari fırkası meydana gelir. Hakan, bu bulu u pek 
be endi. Hemen mektupçuyu ça ırdı, emir verdi. Kazalara telgraflar yazıldı. 
Fakat gelen cevaplar bizi hayal kırıklı ına u rattı. Kaymakamlardan bazıları, 
aldıkları emrin, tatbiki mümkün olamayaca ından dem vuruyor, di er 
bazıları da, be  on ki i ile gelebileceklerini bildiriyorlardı. Hakan’a müsaade 
buyurunuz da ben kazama, Haymana’ya gideyim’ dedim. Müsaade etti. Ben 
de ertesi sabah, ver elini Haymana diyerek, yola çıktım. Kaymakam 
Bardakçı, Ankara Polis Müdürlü ü görevini yürüttü ünde, ilçeyi Tahrirat 
Kâtibi Bumsuzlu Mahmut Efendi vekâleten yürütüyor, Kaymakam’ın 
Ankara’dan gönderdi i direktiflere göre hareket ediyordu. lk i i, Haymana 
Emekli Jandarma Te men Halit Bey (Adatepe)’i yanına ça ırarak durumu 
iletmek oldu. Halit Efendi, Haymana’da sözü tutulan biriydi, aynı zamanda 
da Haymana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucusu ve yöneticisiydi. 
Kendisine, M. Kemal için düzenlenecek kar ılama töreninin önemini anlattı 
ve yardım istedi. O da köyleri dola arak, çok sayıda atlı topladı. Kaymakam 
lçeye ilk geldi i günlerde, o zaman Haymana’ya ba lı olan Kargalı 

Köyünden, Kara Mustafa (Tekeli) ile dostlu u geli tirmi ti. Ali Cemal Bey 
Bandırmalıydı. Tekeli Sülalesi de, yıllar önce o yöreden gelmi ti. Bu durum 
dostluklarını iyiden iyiye peki tirmi ti. Onu da ça ırdı, yardım istedi. Kara 
Mustafa da köyleri dola maya ba ladı. Alagöz köyünden, Türko lu Ali 
A a’ya gitti. Kendisinden at tedarik etti. Birlikte, çevre köylerden Ankara’ya 
gidecek bir atlı gurubu olu turdular. Haymana Müftüsü ve Müdafaa-i-Hukuk 
Cemiyeti Ba kanı Ahmet Vehbi Bey ve Belediye Reisi Ali Tevfik Efendi, 
Askerlik ube Reisi Yüzba ı Mehmet Sait Bey (Atatu )’in destekleriyle, 100 
atlı temin edildi.”  

Gelin olayın bundan sonrasını Yakın Tarihimiz Dergisi’nde Ali Cemal 
Bardakçı’nın yazdıklarından ö renelim. “Haymana’da Kargalı Kara 
Mustafa ve Emekli Jandarma Subayı Halit Bey’lerin de gayret ve himmetleri 
ile iki gün içinde, yüz atlı toplamak mümkün oldu. Üçüncü günü sabahı, 
Ankara’ya hareket ettik. Ak ama do ru Ankara’ya yirmi kilometre mesafede 
bulunan Gölba ı’na ula tık. Onar on be er ki ilik gruplar halinde, göl 
civarındaki köylere misafir olduk. Buralarda, hele köylerde Mustafa Kemal 
Pa a henüz layıkıyla tanınmıyordu. Bu yüzden kafilenin yolda ho a 
gitmeyecek bir hadise ile kar ıla ması ihtimalini dü ündüm. Bir süvari ile 
Hakan’a hemen bir mektup yollayarak, endi emi bildirdim. Pa a’yı vilayet 
sınırında kar ılamamıza müsaade buyurmasını rica ettim. Ertesi gün 
ö leden sonra Kara Mustafa yanıma gelerek, arkada lardan be inin gece 
kaçtıklarını, kalanların da köylerine dönmeyi arzuladıklarını haber verince, 
aklım, fikrim peri an oldu. Onlar da bu arzu ve niyetlerini gerçekle tirirse, 
Hakan’ın kar ısına, yapayalnız nasıl çıkacaktım? Mustafa Bey’le hemen 
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atlanarak, arkada ların bulundukları köyleri dola maya ba ladık. 
Bunlardan bir grup, kendilerini Ankara’ya gitmekten vazgeçmeye sürükleyen 
sebebi, nihayet açıklayıverdi. ‘Kaymakam Bey, sen bizi cepheye götürmek 
için toplamı sın. Bunu önceden bildirmi  olsaydın, çoluk çocu umuzla 
helalle ir, be -on kuru  harçlık tedarik ederdik. imdi böyle yalnız 
sırtımızdaki çama ırla ve be  parasız, ailelerimizden habersiz o uzak illere 
nasıl gideriz’ dediler. Me er aralarına bir bozguncu girerek, -Budalalar, 
Kaymakam sizi kar ılamak için de il, Ankara’dan vagonlara doldurup, 
Aydın Cephesi’ne sevk etmek için topladı- diyerek zihinlerini karı tırmı . Bu 
zehirli propagandanın tesirini giderebilmek için bütün gece sabaha kadar 
u ra tık, çok zorluk çektik. Fakat nihayet muvaffak olduk. Sözlerimize 
kandılar, kaçmayacaklarına, Ankara’ya gideceklerine dair söz verdiler, 
hatta teker teker yemin ettiler. Sabah olmu tu. Bu sırada, Vali’ye yazdı ım 
mektubun cevabı da gelmi ti. Hakan cevabında; -Heyet otomobillerle 
geliyor, süvarilerin otomobilleri takip etmesi kabil olmaz. Hem heyetin bir 
kaç gün gecikece i anla ılıyor. Bu süre içinde, Ankara’da gösteriler yapmak 
daha uygun olur. Hemen geliniz- diyordu. Bunun üzerine toplandık ve 
Ankara’ya yöneldik. Arkada ları Samanpazarı’ndaki hanlarda misafir ettik. 
Hatırımda kaldı ına göre, Hakkı Behiç Bey’in rahatsızlanması yüzünden 
heyet Kayseri’de üç gün mola vermek zorunda kalmı . Biz bu üç gün içinde 
her sabah atlarımıza binerek, iki erli dizi halinde, Ankara sokaklarında geçit 
resmi yapıyor, bu arada ngiliz, Fransız mümessillerinin karargâhları 
önünden geçmeyi de ihmal etmiyorduk. Bizim bu gezilerimizden heveslenen 
Ankaralılar da atlanarak bize katılıyorlardı. Bu suretle, dizimiz 
Samanpazarı’ndan Hükümet meydanına kadar uzanıyordu. Hakan pek 
memnundu. Nihayet ayın yirmi yedisinde Pa a’nın arkada ları ile birlikte 
Ankara’ya te rif buyuracakları kesin olarak anla ıldı. O gün ö leden sonra 
Dikmen sırtlarında, çok kalabalık bir heyetle misafirlerimizi kar ıladık, 
ehre getirdik. Bütün Ankara ayakta idi. Halkın bu heyecanını gören ngiliz, 

Fransız mümessilleri, Pa a’nın yalnız olmadı ına, milletin onun pe inde 
yürüyece ine artık inanmı lardı, her halde. Pa a otomobilinden indikten 
sonra Vilayet kona ının kapısı önünde ilk nutkunu verdi. Vatan 
topraklarında, tek dü man neferi bırakılmayaca ını söylerken, bir miktar 
atlı toplayabilmek için çekti imiz sıkıntıları, kar ıla tı ımız zorlukları göz 
önüne getirerek, - bu sözleri acaba halkı teselli için mi söylüyor, - diye 
ihtiyarsız e ilip yüzüne bakmı ım. Gördüm ki, bu çelik mavisi gözlerden, 
azim ve iman alevleri saçılıyor. O anda dediklerini mutlaka yapacaklarına 
dair içimde kuvvetli bir inanç payı oldu ve bu inanç kuvvetli bir destek oldu, 
cesaretimi sarsılmaz bir hale getirdi. Pa a, bugünde Vilayet makamı olan 
odada Vilayet erkânı ve ileri gelen Ankaralılarla tanı tıktan sonra 
kendilerine tahsis edilmi  olan Ziraat Mektebi Binası’na yerle ti. Ertesi 
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sabah Hakan telefonla beni buldu. -Müdür, yahu sen keramet sahibi misin, 
nesin?” dedi. -Efendim bu iltifatınızın sebebi nedir? diye sordum. Gel de 
anlatayım, dedi. Me er heyetin otomobillerinden biri yolda arıza yapmı , 
gece Ankara’nın Bala lçesi’nin Beynam Köyüne girmi ler. Fakat e kıya 
baskınına u ramı  olmak korkusundan mıdır, nedense hiç bir köylü evinden 
çıkıp kendilerini misafir etmek istememi , onlar da, Cemal Bey adında 
birinin köy odasının kapısını zorlamı lar, içeri girerek, tahta peykeler 
üzerinde sabahlamı lar. Hakan -Seni dinleyip heyeti Vilayet sınırında 
kar ılamamıza müsaade etseydim, böyle bir mahcubiyete u ramayacaktık- 
dedi.”  

Atatürk 934, 935 kı ında Konya’yı te riflerinde, bir gece bu olayı 
sofrada bulunanlara hikâye buyurdular. Ben de Hakan’la aramızda geçen 
muhavereyi, hangi sebeplerle kendilerini Vilayet sınırında kar ılamamıza 
müsaade etmemiz oldu unu arz ettim. Gülerek; - yi ki, müsaade etmemi . 
Yoksa bu hatıradan mahrum kalmı  olurduk, buyurdular-.  

Ankara’da daha fazla kalmamda artık bir fayda bir zaruret 
görmüyordum. Vilayetin en büyük, en mühim kazası olan Haymana’yı uzun 
müddet tahrirat kâtibinin elinde bırakmakta zararlı olabilirdi. 
Dü üncelerimi Hakan’a açtım, Kazama dönmeme müsaade buyurmasını rica 
ettim. Kabul etti. Ben de yerime Ba  komiser Mithat Bey’i bırakarak, 
Haymana’ya döndüm.”16 

Atatürk’ün Ankara’ya geli ini gören ve Haymana’dan kar ılama 
törenine katılan 100 atlıdan hayatta kalan yoktur. Ancak, O zaman Ankara 
Jandarma Okulu’nda ö renci olan merhum Haymanalı stiklal Sava ı Gazisi 
Nuri Balcı, 1985 yılında, 86 ya ında iken Atatürk’ün Ankara’ya geli inde, 
Jandarma Okulu ö rencileri ile onu kar ılamaya gittiklerini belirterek, 
anılarını öyle anlatmı tı: “Atatürk’ün Ankara’ya geli inde, Etlik 
Ba larındaki Holaso lu’nun kö künde bulunan Jandarma Okulu’nda 
ö renciydim. Jandarma Kumandanımız Abdurrahman Bey, Jandarma 
talebelerini, Atatürk’ü kar ılamak için oraya götürdü. Aralarında ben de 
vardım. Dikmen sırtlarında Ata’yı davullu zurnalı kar ıladılar. 
Haymana’dan çok atlı gelmi ti. Nalbant Efe Tevfik ve imdi isimlerini 
hatırlayamadı ım bazı Haymanalılar seymen kıyafeti giymi lerdi. Haymana 
Müftüsü Ahmet Vehbi Bey (Kara Müftü), Çayırlılı smail Efendi ile Çuluklu 
Anakızın Cafer, Hala lı Mehmet A a orada gördüklerimdendi. Haymana 
atlısı elliden fazlaydı.” 

                                                 
16 Uçak, brahim Halil, “Tarih çinde Haymana”, Haymanalılar Yardımla ma ve Tanı ma 
Derne i Yayını no:1, Ankara, 1986.  
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Büyük önder Atatürk’ün Ankara’ya geli inde kendisini kar ılayan 100 
Haymana atlısının kimler oldu u konusunda yaptı ımız ara tırmada u 
isimleri tespit edebildik: Haymana Kaymakamı Ali Cemal Bardakçı, 
Haymana Belediye Reisi Çulluların Ali Tevfik Efendi, Haymana Müftüsü, 
Ahmet Vehbi Bey, Emekli Jandarma Te men Halit Bey, Bumsuzlu Mahmut 
Hilmi Bey, Kargalılı Kara Mustafa, Hala lılı Mehmet A a, Hala lılı Hüseyin 
A a, Hala lılı Tebero lu Ahmet A a, Velihimmetli ehirli brahim A a, 
Velihimmetli Emin A a, Velihimmetli Karabiberlerin Rıfat Efendi, Topaklı 
Mehmet Çavu , Çayırlılı smail A a, Çayırlılı Halit A a, Karagedikli 
Mustafa Bey, kizceli Nutuko lu smail Bey, kizceli Otuzo lu Hacı 
Mehmet Efendi, Nalbant Efe Tevfik Dayı, Nalbant Osman Çekiç, Dava 
Vekili Arif Bey, Belediye Tabibi Abdullah Bey, Tüccardan Rıza Efendi, 
Urunku lu Hacı ükrü Kara, Culuklu Anakızın Cafer, Türko lu Ali A a, 
Türk ereflili Hacı Halil Efendi, Bostanhöyüklü Mehmet Efendi, Hacı 
Tu rullu Kara Sait, Yozgatlı Avukat Cemal Bey, Dava Vekili Fazlı Efendi, 
Balçıkhisarlı ıh Ahmet A a, Tüccar Hamurcu Battal A a. 

27 Aralık 1919’da Heyeti Temsiliye’yi görkemli bir kar ılama töreni ile 
ba rına basan Ankara, Kuvayi Milliye’nin merkezi olmu tu. Ankara’nın 
Milli Mücadele’de attı ı her olumlu adımın arkasında ona bekçilik yapan, 
her zaman ba ı sıkı tı ında yardımına ko an Haymanalılar, büyük 
önderlerini Ankara’ya yerle tirdikten sonra Kaymakam Ali Cemal 
Bardakçı’yı da yanlarına alarak ilçeye dönerler.17 

Olayın bundan sonrasını Bardakçı “Anadolu syanları” adlı eserinde, 
öyle anlatıyor: “920-336 Senesi baharı. Haymana’da Kaymakamdım. 

Nisan’ın dokuzuncu günü sabahı Posta müvezzii u telgrafı getirdi. -
Haymana Kaymakamı Cemal Bey’e -Yozgat Mutasarrıflı ı Vekâletini kabul 
etti iniz takdirde Mal Müdürü’nü vekil bırakarak hareket ediniz. 8 Nisan 
336 Vali Vekili Galip- O arada böyle bir teklif ile kar ıla aca ımı hiç te 
hatırımdan geçirmemi tim. Çünkü henüz yirmi dokuz ya ında genç bir idare 
amiri, topu topu üç buçuk senelik bir kaymakamdım. Telgrafı birkaç defa 
okudum. Derin bir dü ünceye, tereddüde dü tüm. Kabul etmeli mi etmemeli 
mi? Yozgat’ta bulunmu  bazı arkada ları ve Haymana’da oturan bir kısım 
Yozgatlılarla görü tüm. (Cemal Bardakçı’nın görü tü ü ki iler Haymana’da 
yerle mi  bulunan Avukat Cemal Bey ve Davavekili Fazlı Efendidir.) Bunlar 
müttefikan, Çapano ullarının tagallüplerinden uzun uzadıya bahsederek 
uhdeme verilmek istenen vazifenin a ır ve mesuliyetli oldu unu, 
muvaffakıyetin hemen hemen imkânsız bulundu unu beyan ve iddia 
ediyorlardı. -Bu arkada lar iddialarında tamamen samimi idiler. Hiç 

                                                 
17 a.g.e.  
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birinde, haset, istirkab, suiniyet yoktu. Hayat ve stikbalimi sıyanet fikir ile 
neticesi me kûk, içinde bulundu umuz ahval ve eraite göre muvaffak 
olamazsam beni de i tirirlerdi. Fakat de i tirilinceye kadar yanlı  ve yersiz 
kararlar ve tedbirlerle bu buhranlı zamanda memleketin ba ına büyük 
gaileler çıkmasına sebep olursam, bu bir cinayet olurdu. Vatanın, milletin 
her ferdinden büyük fedakârlıklar istemekte oldu u bir sırada, bu teklifi 
kabul etmemek de bir cürüm sayılmak icab ederdi. Gözlerimi geriye 
çevirdim, Umumi Harp ba langıcında, Eski ehir’in Çifteler Nahiyesi’nde 
geçen on dört aylık Müdürlü ümde, Mihalıççık ve Kalecik 
Kaymakamlıkları’nda muvaffak olmu  ve amirlerimin teveccühlerini 
kazanmı tım. Haymana’da i e ba ladı ım zaman iki çeteyle kar ıla mı tım. 
ki aya varmadan bu e kıya çetelerini yakalayarak kaza dâhilinde emniyet ve 

asayi i temin eylemi tim. 919-335 senesi Eylül’ünün sonlarına do ru, 
Anadolu’nun stanbul Hükümeti ile ilk defa münasebetlerini kesti i sırada, 
Ankara Valili i’ni deruhte buyuran ve bu vazifedeki büyük hizmet ve 
fedakârlıkları Ebedi efimiz tarafından takdir ve sitayi le yâd ve tezkar 
olunan Yahya Galip Bey, Ankara Polis Müdürlü ü’nü de bana tevdi 
buyurmu lardı. Heyeti Temsiliye’nin Ankara’ya te riflerine kadar ifa etti im 
bu vazifede de muvaffakiyetler elde etmi tim. Bu geçmi i hatırlayı , nefsime 
itimadımı kuvvetlendirdi. Nihayet mü kül bir zamanda teklif edilen vazifeyi 
reddetmenin do ru olmayaca ına, kendine güvenen bir idare amirinin, 
omuzlarına konulmak istenen yük ne kadar a ır ve mesuliyetli olursa olsun, 
hiç tereddüt etmeden vuku bulan davete icabet etmesi lazım gelece ine karar 
verdim. Vilayete telgrafla muvafakatimi bildirdikten sonra, be  gün içinde 
hazırlı ımı ikmal ederek Haymana’dan ayrıldım. Ankara’ya varınca bana 
yazılan telgrafta bir yanlı lık oldu unu, beni Yozgat’a de il Çorum’a 
göndermek istediklerini ö rendim.18 Me er Çorum’da Hükümet Doktoru Atıf 
ile Abbas Bey adında bir ahıs birle erek, Suhayibirumi tekkesinden sancak 
kaldırmı lar ve halkı bu sanca ın etrafında toplayarak Kuvayi Milliye 
aleyhine kıyam vukua getirme e çalı ıyorlarmı . Vali Vekili Yahya Galip 
Bey’i görerek emirlerini aldıktan sonra Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa 
Kemal Pa a Hazretleri’ni ziyaret ettim. Mü arünileyh: -Çorum’daki 
hadiseyi tabii ö rendiniz. Sizin Kalecik ve Haymana kazalarındaki 
muvaffakiyetlerinizi ve Ankara Polis Müdürlü ü vekâletinde dirayet 
gösterdi inizi haber aldım. Bu itibarla, Çorum Mutasarrıflı ı Vekâleti’ne 
tayininizi tasvip ettim. Çorum’a varınca, (Atıf), (Abbas) denilen bu adamları 
tevkif edeceksiniz. Sonra da Mutasarrıflık dâhilinde maksat ve hedeflerimize 
aykırı hal ve hareket vukuuna mani olacaksınız. Buradan size asker tefrik 
edemeyece iz. Yalnız gideceksiniz. Bu sözlerle ne demek istedi imi anlıyor 

                                                 
18 a.g.e. 
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musunuz?- Evet, Pa a Hazretleri, dedim ya bendeniz Atıf ile Abbas’ın 
ellerine dü ece im tabi dönemeyece im Yahut onlar bendenizin eline 
dü ecekler. Bu takdirde Çorum’da kalaca ım yine dönmeyece im. -Çok 
güzel. Haydi bakayım. Vakit geçirmeden yola çıkınız. Size verdi imiz bu yeni 
ve mühim vazifeyi muvaffakiyetle, ba araca ınızdan eminim.- sözleri ile 
iltifat buyurdular. Ellerini öperek yanlarından ayrıldım. Vilayetten tayin 
emrimi aldım. Nisanın on yedinci günü sabaha kar ı atlayarak tek ba ıma 
Kalecik yolunu tuttum.” 

Milli Mücadele’nin Haymana Kaymakam Vekili Mahmut Hilmi 
Do an 

1896 (Rumi 1312) yılında Haymana’nın Bumsuz Köyünde, Müstantik 
Molla Ali Fahri Efendi’nin torunu, Osman Fehmi ve Fatma Do an’ın en 
büyük çocu u olarak dünyaya gelmi tir. Ali Fahri Efendi, 1318 de 
Haymana’da Müstantiklik (Sorgu Hâkimli i) yapmı , Osman Fehmi Efendi 
de Haymana Meclis Azalı ı’nda bulunmu tur. Mahmut Hilmi Efendi 1321 
senesinde, 8 ya ında iken Konya’ya tahsil için gönderilmi  ve Konya 
Sultanisi’nden 1915 senesinde mezun olmu tur. Hatıratında, kendi sözleri ile 
“Harp halinde oldu umuzdan askerlik ça ında olanları yüksek mektepler 
almıyordu. Bir ara Tıbbiye, Baytar, Hukuk imtihansız talebe almı lar. Ben 
yazı köyde geçirdi im için bu fırsatlardan istifade edemedim. Neden sonra 
müracaat etti imde talebe kadrosunun doldu u cevabı ile kar ıla tım. 
Mecburen ubeye müracaat ettim. Beni kısa hizmetli olarak stanbul htiyat 
Zabit Talimgâhı’na sevk ettiler. Orada heyeti sıhhiye muayenesinde sol 
kolum kırık oldu u için silahsız hizmet olan Levazım Mektebine ayrıldım, bu 
Mektebin 7. devresini ikmal ettim. ” diye yazar.  

Mezuniyetten sonra, Unkapanı Un Fabrikası Hesap Memurlu u’na 
tayini çıkar, 3 ay çalı tıktan sonra kura çeker, Ba dat Cephesi’ne 6. Ordu’ya 
ba lı Ali hsan (Sabis) Pa a Kumandasındaki 13. Kolorduya tayin edilir. 
Hatıralarında Ba dat’a kadar olan yolculu unu uzun uzun anlatmı tır. Fırat 
üzerindeki Carablus istasyonuna kadar trenle (Toros’lar hariç), Carablus’tan 
sonra ise Alay halinde, Fırat Nehri üzerinde nehrin tabii akıntısına uyan 
“ ahtor” denilen teknelerle, geceleri konaklayarak 23 günde Felluce’ye, 
oradan da kara yolundan Ba dat’a ula ırlar. Harbin sonunda, ngilizlerle 
1918 de mütareke imzalanır ve çöl yolu ile Rakka ve Harran’a çekilirler. 
Terhis teskeresini Carablus Hastanesinde alır, htiyat Zabit Vekili olarak 
memleketine döner. Bir yıl bo  kalır. Daha sonra, 1920’de 24 ya ında iken, 
Cemal Bardakçı’nın Haymana Kaymakamlı ı sırasında, Tahrirat Kâtibi 
olarak 600 kuru  maa la i e ba lar. O sırada Sivas Kongresi yapılmı , 
Atatürk Ankara’ya gelmi tir. Kaymakam Cemal Bardakçı, Atatürk’ü Çakal 
(Gölba ı O ulbey Köyü) köyünden itibaren kar ılar. Cemal Bardakçı, daha 
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sonraları Ankara’da Polis Müdür Vekili olarak kalır. Mahmut Hilmi Efendi, 
Tahrirat Kâtipli inde 6 ay vazife gördükten sonra stiklal Harbi’nde yedek 
subaylarla beraber göreve davet edilir. Koçgiri syanı’nın bastırılmasına 
i tirak için Yozgat Atlı Piyade Alayı’na gönderilir. Zara’da iken Tahrirat 
Kâtibi olan yedek subayların terhis emri gelir. Haymana’ya dönerek tekrar 
Tahrirat Kâtipli i vazifesine devam eder. Mahmut Hilmi Do an, stiklal 
Madalyası ile taltif edilmi tir. Bilahare Haymana Türk Hava Kurumu 
Müdürlü ü ve nhisar Memurlu u görevlerinde bulunur. Bir müddet sonra, 
Nallıhan ve Beypazarı’na nhisar Memuru olarak tayin edilir. 1942’de 
Ankara’ya tayini çıkmı  iken, kinci Cihan Harbi sırasında, 46 ya ında, 
ikinci defa Çatalca’da yedek subay olarak vazifelendirilir. Askerlik 
dönü ünde ise Haymana’ya Tekel Memuru olarak tayini çıkar.  

Mahmut Hilmi Do an, 1924 yılında yine kendi köyünden Ay e Do an 
ile evlenmi  ve 6 çocukları olmu tur. Tüm çocukları, Haymana Çalda  
lkokulu’ndan mezun olduktan sonra orta ve lise tahsillerine Ankara ve 
stanbul’da devam etmi lerdir. Bumsuzlu Mahmut Efendi Tahrirat Kâtipli i 

(Kaymakamlık Yazı leri Müdürlü ü) görevi süresince çe itli tarihlerde 
Haymana Kaymakamlı ı’na vekâlet etmi tir. Bunlardan en önemlisi 1920 
yılında Kaymakam Ali Cemal Bardakçı’nın Ankara Polis Müdürlü ü’ne 
vekâleten görevlendirildi i zamandır. Bu esnada Mahmut Efendi, 
Kaymakamın Ankara’dan gönderdi i direktiflere göre hareket ederek ilçeyi 
idare ediyordu. lçeden Mustafa Kemal’in Ankara’ya geli inde kar ılamaya 
giden 100 atlının toplanmasında Kaymakam’a yardımcı olmu tur. ( lçemizde 
yeti en  adamı Atilla Do an ve karde leri 1997 yılında babaları Mahmut 
Hilmi Do an’ın hatırasına, Haymana’da Mahmut Hilmi Do an lkö retim 
Okulu’nu yaptırarak Milli E itim Bakanlı ı’na devretmi tir. 1997–1998 
ö retim yılına kısa dönemde yeti tirip açtıkları ve halen yardımlarını 
esirgemedikleri, Mahmut Hilmi Do an lkö retim Okulu’na babası 
Haymana Tahrirat Kâtibi Mahmut Efendi’nin ismini vermi lerdir.) Mahmut 
Hilmi Do an, 21 ubat 1961 yılında Ankara’da vefat etmi tir.19 

Sakarya Destanı ve Sava la lgili Anılar 

“Eylül 1921 günü Sakarya Irma ı’nın do usunda dü man ordusundan 
eser kalmadı. Bu suretle 23 A ustos gününden, 13 Eylül gününe kadar, bu 
günlerde dâhil olmak üzere, 22 gün ve 22 gece aralıksız süren büyük kanlı 
Sakarya Sava ı yeni Türk Devleti’nin tarihine, dünya tarihinde çok az 
rastlanır Büyük bir meydan sava ı örne i yazdı.” 

                                                 
19 a.g.e. 
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Büyük Önder Atatürk, ünlü “Nutuk” adlı eserinde Sakarya destanını 
böyle dile getiriyordu. Sakarya Sava ı’nın hüküm sürdü ü günlerde, 
Haymana’ya iyice yakla an dü man kuvvetleri kar ısında, halk ilçeyi terke 
ba lamı tı. O günleri bugün aramızda olmayan 1985 yılında hayatta olan ve 
o anı ya ayan Haymanalılardan dinledi im ekilde sizlere aktarıyorum.  

stiklal Sava ı Gazisi H. Ahmet Demirel 

“27 A ustos 1337 (1921) tarihinde, Yunanın Haymana’ya geldi ini, bir 
Binba ı, Jandarma Komutanlı ı’na gelerek haber verdi. Yunan, Yamak ve 
Katrancı’yı i gal etmi , Kirazo lu yakınlarındaki Mangal Da ı’na varmı tı. 
Binba ı Erkan-ı Harb kurulmasından bahsetti. Bir de kılavuz istedi. Bizim 
Kumandan da beni görevlendirdi. Böylece (500–600) ki ilik Üçüncü Kafkas 
Fırkası’na dâhil oldum. Onları Katrancıya götürdüm. Hava o kadar so uktu 
ki, donaca ım sandım. Geri dönerken, Yunan bir kaç gün sonra Mangal 
Da ı’nı i gal etmi ti. Atatürk, smet Pa a, Fevzi Pa a, Haymana’ya geldiler. 
Rum Kör stefan’nın evi olarak bilinen ta  binaya yerle tiler. Kendilerini 
Kara Müftü (Ahmet Vehbi Bey) kar ıladı. O zaman kurt köpe iyle dola an 
Deli Kaymakam Vardı.”20  

Muallime Makbule Leman Tektürk 

“Tarihler, A ustos 1921 yılını gösteriyordu, dü man Haymana 
sırtlarına dayanmı tı. lçenin ileri gelenleri kasabanın bo altılmasına karar 
vermi ti. Pazar Çe mesi’nin kar ısında, eski dispanser binasının bulundu u 
yere nakil olan, ö retmenlik yaptı ım okul ö retimine ara vermi , herkes 
gibi ben de ka nı arabası ile Ankara’ya yola çıktım. Ailemle birlikte 20 gün 
Ankara’da bir handa kaldık. Sonra dü manın Haymana mıntıkasını terk 
etti ini duyunca, geri döndük. ”21 

Ziraatçı Galip Adatepe 

“Yunanlıların Çalda  sırtlarına dayandı ı tarihi iyi hatırlıyorum. 
Me elikten gelen top sesleri, Haymana’da yankılanıyordu. ükrü Naili Pa a 
Komutasındaki Türk Ordusu’nun karargâhı bizim bahçede kuruluydu. 
Bahçedeki büyük ceviz a acının dibine dü mana görünmeyecek biçimde 
karargâh çadırı kuruldu. (Emekli Jandarma Komutanı Halit Bey’in 
bahçesindeki ceviz a acı karargâh olarak seçilmi tir.) Dü manın ilk top 
mermisi bizim ba a dü tü. Dü manın Haymana’ya girece i haberi üzerine, 
babam emekli Jandarma Komutanı Halit Bey, evimizin bo altılaca ını 
söyledi. Tavus ku larımız vardı, onları da serbest bıraktık. Bize iki ka nı 
verdiler, babam evimizdeki kapları bahçeye gömdü; Annem Havva, Kız 
                                                 
20 a.g.e. 
21 a.g.e. 
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karde im Nezaket, ka nılarla, Ankara’ya do ru yola çıktık. Babam 
Haymana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi idi. O orada kaldı. Bizim evi de 
Karargâhtaki askerlere verdi. Ka nılar, Kadıköy yolu ile iki günde 
Ankara’ya vardı. 30 A ustos Zaferi’ne kadar Ankara’da kaldık. Dü man 
çekildi haberi gelince, Haymana’ya babamın yanına geri döndük.”22 

Fatma Nazmiye Danı kan  

“Babam, Çulluların Ali Efendi, o zaman Haymana Belediye Ba kanıydı. 
Dü man yakla tı ı haberi üzerine, bizi Ankara’ya göndermeye karar verdi. 
Kendisi ve Kayın Pederim Hoca Mustafa Efendi Haymana’da kaldı. Bize ait 
olan üç at arabası ve bir yaylıyla Ankara’ya gittik. Ankara’da annemin 
ahretli i Sultan Hanım’ın evinde kaldık. Yunan çekilinceye kadar Ankara’da 
oturduk. Unutamadı ım bir olay var, anlatmak istiyorum. Babam çok 
zengindi ve Haymana’da Manifaturacılık yapardı. Sava  sırasında, 
ambarlarımız tiftikle doluydu. Yükte hafif, pahada a ır olan e yalarımızı 
almı , her eyi orada bırakmı tık. Geri döndü ümüzde, gördü ümüz 
manzara gözlerimizi ya artmı tı. Biz Haymana’yı memur aileleriyle birlikte 
terk etmi tik. Yerli ahali evlerini bo altmadı. Bizden sonra ambardaki 
tiftiklerimizi ta ımı lar, karpuz lambalarımızı ve e yalarımızı evlerine 
götürmü ler. Döndü ümüzde, kapımızın önünde tiftiklerle beraber e yaları 
da gördük.”23 

Hüseyin Rıfat Gürkan  

“Rahmetli babam, Mehmet Tevfik Bey’den dinlemi tim. Dedem 
Çulluların Ali Efendi, Yunan Haymana’ya yakla tı ında Belediye 
Ba kanıymı . Babam da 19 ya ında ve Milli Mücadele’yi maddi ve manevi 
yönden destekleyen Hacı Mehmet Efendi’nin kızıyla sözlüymü . Belediye 
Ba kanı olan Ali Efendi, babamı yanına ça ırmı . Dü man neredeyse, 
burayı i gal edecek, siz Ankara’ya gideceksiniz, ancak sözlünle nikâhınızı 
kıyayım öyle gidin. Sen konvoya da öncülük edersin. Babamlar, dü man geri 
çekilinceye kadar tüm aileyle birlikte Ankara’da kalmı lar, sonra 
Haymana’ya geri dönmü ler. ”24 

Polatlılı Hüseyin Atak  
Eski adıyla Bolatlı, yeni adıyla Polatlı, eskiden Haymana’ya ba lı bir 

köydü. stiklal ve Mente e Köyü’nün birle mesinden meydana gelmi , 1926 
yılında kaza olmu tur. Polatlı’nın ilk yerlilerinden ve de erli dostum 
büyü üm merhum aramızda olmayan, Polatlı’da 1986 yılında Türk Hava 

                                                 
22 a.g.e. 
23 a.g.e. 
24 a.g.e. 
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Kurumu Ba kanı olan Hüseyin Atak, Sakarya Sava ı günlerini bana öyle 
anlatmı tı: “Balkan Harbi, Seferberlik, Harb-i Umumi’den sonra stiklal 
Harbi gelip çattı. Ben o zaman okur-yazar 13 ya ında bir delikanlı idim. 
Yunan ordularının bir kısmı Sakarya Nehri’ni geçip süvarileri Polatlı’ya 
girmek üzere iken, imdiki ehitler Abidesi Tepesi’nde 2 topumuz, 
Karatepede bir makineli tüfek takımı, Esentepe sırtlarına yerle tirilmi  
ayrıca bir piyade bölü ümüz vardı. Dü man süvarise köyün uç kısmına 
geldi i zaman, yukarıda arz etti im birlikler, birden ate  açarak, dü man 
süvarisini büyük zayiatlar verdirerek, geri püskürtmü lerdi. Bu sava ı ben 
gözümle gördüm. Dü man birlikleri Bolatlı Cephesini söktüremeyince, 
Güneyden Haymana Cephesi’ne kaymı tır. Kargalı Köyü’nün Çamurcuk 
mevkiinde, bol suyu olan büyük çe me ba ında, adını hatırlayamadı ım 
Kolordu Karargâhı vardı. Babayakup Köyü’nde büyük seyyar hastanemiz 
bulunmaktaydı. Karanlık bir gece iddetli ya mur ya arken, Beypazarı 
istikametinden, Bolatlı’ya bir fırka geliyor. Fırkanın Adı, Ayıcı Arif in fırkası 
olarak isimlendiriliyordu. Aldı ı emir üzerine Kargalı köyündeki Kolordu 
Karargâhına iltihak edecek ve Haymana’nın Sivri Köyü’ne gidecekmi . 
Bolatlı’ya gelince, Karanlıkta yolu a ırmı lar, Kargalı’ya kadar kılavuz 
aramı lar, bizim köyde erkekler harpte oldukları için kadınlardan ba ka 
kimse yok. 85 ya ında dedemi buluyorlar. Dedem ise, ‘Benim gözlerim 
geceleri pek görmez. Benim küçük torunum var, o sizi a ırmadan, 
Kargalı’ya Kolorduya götürür’ demi . Beni yata ımdan kaldırdılar, kendi 
atıma bindim, iki Kumandan arasında yola devam ettik, iki saat içinde 
Kolorduya götürdüm. Bana kumandanlar te ekkür ettiler. Sonra Kargalı 
köyüne beni gönderdiler. ‘Bana bu köyde tanıdı ın var mı?’diye sordular. 
Ben de ‘Dayım var’ dedim. ‘Kimdir dayın?’ dediler ‘Kara Mustafa derler’, 
dedim. Kolordu Kumandanı dayımı çok iyi tanırmı  ‘Bizim Mustafa A a’ 
dediler ve kendisine, benle selam gönderdiler. Bir de yanıma Mülazım Evvel 
Zabiti verdiler, iki atlı köye geldik. Beni dayıma teslim ettiler ve kumandanın 
selamını söylediler. Yolda gelirken, Zabite’ benim getirdi im birli in adı 
neydi?’diye sordum ‘Ayıcı Arif Bey’in Fırkası’ Kumandanım, Mustafa 
A a’yı çok iyi tanır. 20 günden beri kolordumuzun ia esini temin etmi tir’ 
dedi. Dayım ordunun ia e müteahhidiydi. Koyun, keçi, sı ır ve birçok 
yiyecek maddesini temin, eder, cepheye gönderirdi. Sava  sırasında, birli ini 
kaybetmi , askerden kaçmı  kimseler ço almı tı. Bunlar için vur emri vardı. 
Bunlardan bir kaçı Basri köyünde ve göl yerinde kur una dizilmi lerdi. Bu 
hali gören Mustafa A a köylerden, askerden kaçanları toplayarak, götürüp 
Kolordu Karargâhına teslim etti i ve bunların hayatını kurtardı ı 
görülmü tür. Ben bunlardan sadece bir kaçının adlarını bilirim. öyle ki; 
Bolatlı’dan Mustafa Çavu , Ku çu Köyü’nden Ömer Çavu , Ta pınar 
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Köyü’nden evki Çavu , Erif Köyünden iho Çavu , daha birçok 
kimseler...”25 
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Giri  

Türk Milletinin kaderini büyük ölçüde etkileyen altı yüz küsur yıllık 
Osmanlı Devleti’nin sonunu hazırlayan Mondros Mütarekesi tamamen 
ngiliz menfaatlerini ve üstünlü ünü sa layan bir vesika olmu tur. Bu 

nihayete kadar ngiltere’nin elinde, Fransa ve talya’ya kar ı Osmanlı 
toprakları üzerinde taviz vermekte silah olarak kullanılmı tır. Müzakereler 
süresince Rauf Orbay ve arkada ları, ilk ngiliz önergelerini hafifletmek için 
çok u ra mı lar, bir takım noktalarda ufak ba arılar elde etmi lerdir. Ancak 
bir takım belirsiz cümleler ve bunların alabildi ince galiplerce kendi 
lehlerine yorumlamaları mütareke hükümlerinin galip devletlerin elinde 
öldürücü bir silâh olmasına vesile olmu tur. tilâf Devletleri bu mütarekeye, 
dı  görünü ünde Osmanlı Devleti’ni ve Türk milletini yok edici “kayıtsız 
artsız teslim” hissini verecek açık hükümler koymaktan dikkatle 

kaçınmı lardır. Buna mukabil, harp içinde aralarında vardıkları gizli 
payla ma anla malarının tatbik edilebilmesi için de yeteri kadar elastiki ve 
tefsire müsait bir metin düzenlemekte büyük gayret sarf etmi lerdir.1 

                                                 
* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi, Tarih E itimi Anabilim Dalı, 
mgoz@gazi.edu.tr 
** Ar . Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi, Tarih E itimi Anabilim Dalı, 
bdemirtas@gazi.edu.tr 
1 Mütarekenin ngiliz teklifleri ile kar ıla tırmalı katî metni için bkz. Ali Türkgeldi, Mondros 
ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi, Ankara, 1948, s.69; Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku 
ve Siyasî Tarih Metinleri (Osmanlı mparatorlu u Antla maları), Cilt: I, Ankara, 1953, 
s.519-524. Fahri Belen, Türk Kurtulu  Sava ı, Ankara 1973, s.11-14; Yusuf Hikmet Bayur, 
Türk Kurtulu  Sava ı, Cilt: III, K.IV, s.742-746; Hamza Ero lu, Türk nkılâp Tarihi, 
stanbul, 1982, s.91-92; Salahi Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı ve Dı  Politika, Cilt: I, 

Ankara, 1971; s.7; Mehmet ahingöz, zmir, Mara  ve stanbul’un gali Üzerine Yapılan 
Protesto ve Mitingler, (Yayımlanmamı  Doktora Tezi), Ankara, 1986, s.21-22. 
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tilâf Devletleri Mondros Mütarekesi’nin ilgili maddelerine dayanarak 
Kasım 1918 ba larından itibaren memleketin çe itli bölgelerini i gal etmeye 
ba ladılar. Bu i gal hareketleri Türk milleti tarafından kendisine reva 
görülen mezalim ve haksızlıklara kar ı bir tepki olarak memleketin en ücra 
kö elerine kadar her tarafta protesto edildi. Yapılan miting ve toplantıların 
sonunda çe itli makamlara protesto telgrafları gönderilerek, hâdiseler 
kar ısında Türk halkının tepkileri gösterilmeye çalı ılmı tır. Meselâ zmir’in, 
stanbul’un, Mara ’ın i gali ve di er bölgelerde yapılan her i gal ve 

de i iklikler, Ali Rıza Pa a Hükümeti’nin istifası, Sevr Antla ması’nın 
imzalanması, herhangi bir devlet adamının millî menfaatlere uymayan 
sözleri ve davranı ları veya yabancı bir devlet adamının Türkiye hakkında 
beyanatı, Osmanlı stiklâl Günü kutlamaları, herhangi bir cephede kazanılan 
galibiyet veya ma lubiyet haberleri, Kuva-yı Milliye’nin tanınması, Sivas 
Kongresi kararlarına iltihak edilmesi gibi, sayısı daha da artan pek çok 
mevzu üzerine mitingler ve toplantılar yapılmı , alınan kararlar ilgili 
makamlara protesto telgrafları ile duyurulmu tur.2 

zmir’in galine Kar ı Gösterilen Tepkiler 

Paris Sulh Konferansı’nda zmir ve havalisinin Yunanistan’a verilmesi 
talyanları hiç memnun etmemi tir. talyanlar 28 Mart’ta Antalya’ya asker 

çıkarmaya ba lamı tır. Arkasından Mayıs 1919 ba larına kadar Konya dâhil 
olmak üzere Ku adası hizalarına kadar bütün Güneybatı Anadolu’yu i gal 
etmi tir. Konferanstaki tavrı ve bu son i gal hareketleri ngiltere’nin 
ku kusunu bir kat daha arttırmı tır. Bu konuda Yunanlılar da aynı derecede 
endi eli idiler. Onlara göre, zmir’in Yunan kuvvetleri tarafından i gal 
edilmesine en mühim amil, öteden beri burayı i gal etmeye niyetli olan 
talyanları, bir oldubitti ile kar ı kar ıya bırakmaktı. Onlar Antalya’yı i gal 

etmi  bulunan talyanların imdi de karga alıklar çıkarmak suretiyle zmir’e 
hâkim olmaya kararlı bulundu u inancında idiler.3 

Bu sebeplerle Lloyd George Yunan kıtalarının bir an önce zmir’i i gal 
etmelerini istemi tir. 2 Mayıs 1919’da ngiltere Ba bakanı Lloyd George, 
Fransız Ba bakanı Clemenceau ve ABD Cumhurba kanı Wilson, zmir’in 
i gali meselesini görü meye ba lamı tır. 12 Mayıs’ta tekrar konferans 
oturumlarına katılan talyanlar bir oldubitti ile kar ıla mı tır. Clemenceau, 
zmir Hıristiyanlarını kurtarmak için ehre Yunanlıları çıkarmak kararı 

aldıklarını, bu harekâta ngiliz ve Fransızlarla birlikte de katılmasını 

                                                 
2 ahingöz, a.g.e., s. 35 vd. 
3 T H., Cilt: II, K.I, s.44; ahingöz, a.g.e., s.43-44. 
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istediklerini açıklamı tır. 4 Amiral Calthorpe yapılan toplantılardan sonra 
alınan kararları zmir Valisi’ne ve 17. Kolorduya bir nota ile bildirmi tir. 
09.00’da Kolordu Kumandanı Mirliva Ali Nadir Pa a ile Vali zzet Bey’e 
tebli  etti i notasında: “ zmir stihkâmatı ile civarı ve müdafaa tertibatına 
haiz bulunan arazi Mondros Mütarekenamesi’nin 7. maddesi gere ince bu 
gün (14 Mayıs) ö leden sonra saat 14.00’de tilâf Devletleri tarafından i gal 
edilecektir” diyordu.5 

Ali Nadir Pa a hemen harekete geçmi  ve durumu telgrafla, Harbiye 
Nazırı akir Pa a’ya bildirerek ne yapması gerekti ini sormu tur. Ali Nadir 
Pa a ayrıca halk arasında i galin geçici olmadı ı ve Yunanlıların zmir’le 
çevresini ilhak edecekleri eklinde söylentilerin yayıldı ını da Harbiye 
nazırına bildirmi tir. Bununla beraber Valinin kendili inden bazı 
te ebbüslerde bulundu u ve bu arada Amiral Calthorpe’a ba vurarak hiç 
olmazsa i galin ngilizler tarafından yapılmasını istedi i, 15 Mayıs sabahı 
saat 5.30’da da Amiral’e gönderdi i bir yazı ile olayı protesto etti i 
anla ılmaktadır. Bütün bu te ebbüslere ra men 15 Mayıs 1919 günü sabahı 
Yunan kıtaları zmir rıhtımına çıkmaya ba lamı tır.6 

Yunan i gal ve faciası sadece i gal günüyle kalmamı , 16 Mayıs ile 12 
Haziran arasında Urla, Çe me, Torbalı, Menemen, Manisa, Bayındır, Selçuk, 
Aydın, Ayvalık, Tire, Kasaba, Ödemi , Nazilli, Akhisar ve Bergama i gal 
edilmi tir. 17 Haziran’da Menemen’de bir katliam yapılmı tır. Hülâsa, ünlü 
tarihçi Toynbee’nin dedi ine göre “15 Mayıs 1919’da yıkıcı bir kuvvet Batı 
Anadolu’ya bir anda volkan deh etiyle saldırmı tı. Dünya Sava ı’nın sona 
eri inden altı ay sonra sivil halk ve silahsız Türk askerleri zmir 
sokaklarında katliam edilmi tir. zmir’in köyleri de tahrib edilmi  ve kan 
deryası haline sokulmu tu.”7 Bu i gal ve faciaya kar ı Türk milletinin tepkisi 
de büyük olmu tur. Memleketin her tarafında yapılan protesto ve mitinglerle 
tavırlarını ortaya koymaya çalı mı tır. 

zmir’in i gali ve sonrası ortaya çıkan faciaya kar ı Türk milletinin 
tepkisi de büyük olmu tur. Memleketin her tarafında yapılan protesto ve 

                                                 
4 Nurdo an Taçalan, Ege’de Kurtulu  Sava ı Ba larken, Milliyet Yayınları, stanbul, 1971, 
s.212; Yulu  Tekin Kurat, “Batılı Kaynakların I ı ı Altında zmir’in gâli Sorunu (15 Mayıs 
1919)”, VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Cilt: II, Ankara, 1973, s.848; ahingöz, a.g.e., 
s.44-46. 
5 T H., Cilt: II, K.I, s.47; Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: I, 
Ankara, 1973, s.189 ; ahingöz, a.g.e., s.47. 
6 Taçalan, a.g.e., s.220; T H, C.II, K.I, s.47-48 ; Tansel, a.g.e., s.190-191; Gotthard Jaeschke, 
Kurtulu  Sava ı le lgili ngiliz Belgeleri, Çeviren: Cemal Köprülü, Ankara, 1971, s.78; 
Bekir Sıtkı Baykal, “ zmir’in Yunanlılar Tarafından gali ve Bu Olayın Do u Anadolu’daki 
Tepkileri”, Belleten, Cilt: XXXIII, Sayı: 136, s.522; ahingöz, a.g.e., s.47-50. 
7 Tansel, a.g.e., s.201; ahingöz, a.g.e., s.50. 
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mitinglerle bu i galin kabul edilemeyece i ve sonuna kadar direnilece i 
ortaya konulmu tu. Haymanalılar da zmir’in i gali üzerine, 17 Mayıs 1919 
tarihinde ilçede ya ayan gayrimüslim ileri gelenlerinin de imzalarıyla 
“Dersa’adet’de Sadaret-i Uzmâ’ya” bir protesto telgrafı gönderirler. Telgrafta 
Wilson prensipleri ile ba da ması kabil olmayan zmir vilayetinin 
Yunanistan’a ilhak ve i gal haberinin Haymana halkı tarafından teessür ve 
hüzünle kar ılandı ı belirtilir. Haymana Müslim ve gayri Müslimleri adına 
yazılan bu telgrafta öyle denilmektedir: “Altı yüz küsur senedir hâkimiyet-i 
Osmaniye’de ya amı  kadimen, ırken, dinen, tarihen ekseriyeti Türk olan ecza-yı 
vatan-ı Osmaniye’den zmir vilâyetinin Yunanistan’a ilhak ve i gal haberini 
Haymana halkı te’essür-ü ve teessüfle kar ılar. Gayeleri milletlere adalet, 
be eriyete hürriyet, huzur bah  ve temininden ibaret olan tilaf hükümât-ı 
mu’azzama ve adilesinin Wilson prensibleriyle âlem-i insaniyete ve medeniyete 
kar ı ettikleri müsaadeler ile nakabil-i te’lif bulunan zmir’in ilhak ve i galine 
müsa’ade etmeyeceklerini 34.430 nüfusdan ibaret olan Haymana müslim ve 
gayr-i müslimleri ümid etmektedir. Altı buçuk asırdır bir karda  gibi 
ya adı ımız zmir Vatan-ı Osmanî’nin lazım-ı gayr-ı müfarıkı. Adalet, 
müsâvât, hürriyet-i akvam namına zmir vilâyetinin kemakân idare-i 
Hâkimiyet-i Osmaniye’de ibkasını bilumum Haymana halkı namına yek zeban 
olarak istirham ve temenni ederiz.”8 

Bu telgrafı müteakip 23 Mayıs 1335/1919 tarihinde bu sefer sadece Türklerin 
imzaları ile “Sadaret-i Uzmâ’ya” bir telgraf daha gönderilmi tir. Kutsal 
vatanımızın bölünmez bir parçası olan sevgili zmir’imizin savunma ve 
korunması için hükümetimizin en kesin te ebbüslere giri mesini istirham 
edildi i bu telgrafta; “ zmir’de Yunan askerlerinin tilaf mümessillerinin 
gözleri önünde ahali-i ma’sume-i slamiyeye kar ı vaki’ olan vah iyâne ve 
enaate ve tecavüz ve taarruzları umum kazamız ahalisinin kalplerinde gayr-ı 

kâbil-i tasvir, te’sir ve heyecan tevlid etmi dir. Mukaddes vatanımızın gayr-ı 
münkir bir cüz-i mukarreri olan sevgili zmir’imizin müdafaa-i muhafazası 
için hükümetimizin en kat’i te ebbüsâta tevessül buyrulmasını istirham eyleriz 
ve muazzam hakanımızın irade-i ahanelerine intizâren bu u urda maddi ve 
manevi her türlü fedakârlı ı ihtiyârâ ve zmir için bu kere fedâ-yı cana âmâde 
bulundu umuzu arz eyleriz. Ferman.”9 denilmektedir.  

                                                 
8 Telgrafın altında u ki ilerin isimleri vardır:  “E raftan Hüseyin, Haymana Rum Cemaati Reis-
i Ruhanîsi Papa Yorgi, Haymana Belediye Reisi Ali Tevfik, E raftan Abdullah, Tüccardan Rıza 
Tevfik, E raftan Hacı Hasan, E raftan Boyacıo lu Petro, Ermeni milletinden Todore , Ermeni 
milletinden Karaba , E raftan Mehmed, E raftan Hoca Mustafa.” BOA, HR SYS, Dosya No: 
2552, Gömlek No: 1, Bkz. Ek-1. 
9 Telgrafın altında u ki ilerin isimleri vardır: “Belediye Reisi Ali Tevfik, So ulcaklı Nuri, 
Mehmet Arif, E raftan Mustafa Bey, Hacı Bey, smail A a, Hacı Hüseyin, Hacı ükrü, 
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Haymana ahalisi ve ileri gelenleri, zmir’in i gali üzerine gönderdikleri 
protesto telgraflarındaki taleplerinin yerine getirilmemesi ve gal sahasında 
mezalim ve fecayiinin devam etmesi zmir’de vatan ve din karde lerimize 
yapılan “zalim ve i ti a ların” artmasının sabredilemez bir dereceye 
ula tı ını, e er bu duruma son verilmez ise bütün kuvvetleriyle zmir’e 
do ru hareket edeceklerinden bahisle “Sadaret-i Uzmaya” yazdıkları 
11.11.1335 (1919) tarihli telgrafta öyle denilmektedir: “Vatan-ı 
muazzezimizin en kıymetdâr parçasında bulunan Aydın vilayetinin bazı 
menâtıkı erait-i mütarekeye ve Amerika reis-i cumhuru muhterem Wilson 
hazretlerinin prensiplerine muhalif olarak Yunanlılar tarafından i gal 
edilmi  ve dünyada emsali görülmemi  mezalim ve fecayi’ irtikap 
eylemi lerdi. Bu ahval-ı gayri layika pek adl-ü hakka mügayir bulundu u 
hükümet-i merkeziye ve gerek düvel-i itilafiyece anla ılma la ittihaz 
buyrulan tedabir sayesinde bir dereceye kadar kesb-i sükût etmi ti. Bu kere 
haber alındı ına göre bu hunhar milletlerin nefs-i zmir’de vatan ve din 
karde lerimiz hakkındaki zalim ve i ti â larını artırmakta oldukları bütün 
vüzuhuyla inki af etmi  olma la artık sabredilemez dereceye gelmi  olan bu 
hale nihayet verilmesinin icab edenler nezdinde te ebbüsat-ı ciddiye îfâsı, 
aksi halde bütün kuvvetimizle birlikte zmir’e müteveccihen harekete 
müheyya bulundu umuzu arz ve netayic-i haseneden haberdar 
edilmekli imizi istirham eyleriz. Ferman.”10 

Ali Rıza Pa a Hükümeti’nin stifası Sebebiyle Gösterilen Tepkiler 

Mustafa Kemal Pa a ve Heyet-i Temsiliye’nin Sivas Kongresi’ndeki 
kararlı tavrı gerekli tesiri çok çabuk göstermi tir. Geli en hadiseler 
kar ısında Damat Ferid Pa a Hükümeti’nin iktidarda kalması imkânsız hale 
gelmi tir. Damad Ferid Pa a bu sıkıntılı günlerde ngiliz Yüksek Komiseri 
Amiral de Robeck’e Padi ahla kendisinin ve taraftarlarının hayat ve 
hürriyetlerinin korunması için tedbir alınıp alınmayaca ını sorarak Ekim 
1919’da istifa etmi tir. O’nun yerine siyasi hayatında öhreti olmamakla 
beraber çok namuslu bir asker olan ve milliyetçilere sempati duyan Ali Rıza 
Pa a getirilmi tir. Bu durum Heyet-i Temsiliye’nin ilk siyasi ba arısı 
olmu tur.11 
                                                                                                                   
Mehmet, Ali A a, Ömer A a.” “Haymana Halkının zmir’in galini Protesto çin Gösterdi i 
Telgraf”,  Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 112, Yıl: 2001, s. 152-154, Bkz. Ek-2. 
10 Telgrafın altında u ki ilerin isimleri vardır: “Aza Abdullah, Aza Mehmed Arif, Belediye 
Reisi Halid, Heyet-i Milliye Reisi Vehbi, E raftan Mustafa, E raftan Ahmed, E raftan 
Mehmed Nuri, E raftan Ali Tevfik, Aza Rıza, smail Rıza, Mustafa, Ahaliden Rahmi, 
Ahaliden Ahmed, E raftan Hacı Hüseyin, Kayserili Hacı Mehmed, smail, Mehmed Tevfik, 
Hasan, Osman, Hilmi. BOA, HR SYS, Dosya No: 2552, Gömlek No: 7, Bkz. Ek-3. 
11 Mehmet ahingöz, Ali Rıza Pa a Hükümeti’nin stifası ve Tepkileri, Bizim Büro 
Basımevi, Ankara, 2001, s.5-9. 
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Yeni hükümet, Padi ahın Hatt-ı Hümayunu ile görevine ba lamı tır. Bu 
Hatt-ı Hümayun’da “Damat Ferit Pa a kabinesinin istifasına binaen 
ehliyetli görülen Ali Rıza Pa a’nın göreve getirildi i” ve “ahali arasında 
tefrikanın giderilmesi ve seçimlerin yapılması” da istenmi tir.12 Bu yeni 
hükümette, Kuva-yı Milliye’ye ve Milli Mücadele’ye sempati ile bakan 
üyelerin13 olması Anadolu ve Mustafa Kemal için umut verici olmu tur. 
Böylece Heyet-i Temsiliye ile yeni hükümet arasında kurulan temas üzerine, 
Mustafa Kemal Pa a 7 Ekim 1919’da Temsil Kurulu adına bir bildiri 
yayınlayarak milletle hükümet arasında anla ma sa landı ı için resmi 
haberle me yapılabilece ini bildirmi tir. Daha sonra Ali Rıza Pa a’nın 
Anadolu’daki Heyet-i Temsiliye ile diyalo a geçmek ve daha ılımlı bir 
politika takip etmek amacıyla 18 Ekim 1919’da Bahriye Nazırı olan Salih 
Pa a ile Heyet-i Temsiliye adına Rauf Bey, Bekir Sami Bey ve Mustafa 
Kemal Pa a Amasya’da görü mü tür. Görü meler 20-22 Ekim 1919 tarihleri 
arasında üç gün sürmü tür. Burada alınan kararlar, ordu kumandanlarına 
bildirilmi tir.  

Amasya görü melerinin sonucunda, Salih Pa a ile Mustafa Kemal Pa a 
arasında üçü açık ve imzalı, ikisi gizli ve imzasız olmak üzere be  protokol 
tespit edilmi tir. Erzurum ve Sivas kongreleri esas alınarak kabul edilen 
protokollerde bir anla ma sa lanmı tır.14 

Üç gün süren Amasya Görü meleri’nden sonra sa lanan bu anla ma 
maddeleri ile stanbul Hükümeti Milli Mücadeleyi ve Heyet-i Temsiliye’yi 
resmen tanımı tır. Bu görü mede kabul edilen en önemli nokta Mebusan 
Meclisi’nin 12 Ocak 1920 tarihinde tekrar açılması olmu tur. Bu Meclisin 
aldı ı en önemli karar ise 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli’nin kabul 
edilmesi olmu tur.15 Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Mustafa Kemal 
Pa a’nın ba kanlık etti i Erzurum ve Sivas Kongreleri kararlarını 
tamamlayarak 28 Ocak 1920 tarihinde oybirli i ile kabul etti i bu kararlar ile 
stanbul’un da Milli Mücadele’yi benimsedi i açı a çıkmı tır. Buna 

                                                 
12 Selçuk Duman, “Ali Rıza Pa a Hükümeti’nin Kurulu u”, Fırat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Elazı , 2002, s.350. 
13 13 ki ilik kabine listesi öyledir: 1. Sadrazam: Mü ir Ali Rıza Pa a, 2. eyhül slâm: 
Haydarî Zade brahim Efendi, 3. Hariciye Nazırı: Mustafa Re id Pa a, 4. Dâhiliye Nazırı: 
Damat Mehmet erif Pa a, 5. Harbiye Nazırı: Ferik Cemal Pa a, 6. Bahriye Nazırı: Ayan’dan 
Salih Pa a, 7. Maliye Nazırı: Ayan’dan Tevfik Bey, 8. Adliye Nazırı: Ayan’dan Mustafa 
Efendi, 9. Maarif Nazırı ve Evkaf Nazırı: Sait Bey, 10. Ziraat ve Ticaret Nazırı: Hadi Pa a, 
11. ura-ı Devlet Reisi, 12. Nafia Nazırı: Abuk Ahmed Pa a, Ayan’dan Abdurrahman eref 
Bey. Duman, a.g.m., s.350-351. 
14 ahingöz, Ali Rıza..., s.18-19. 
15 Ahmet Mumcu, “Misak-ı Milli ve Anayasamız”, Atatürk Ara tırma Merkezi Dergisi, 
Cilt: 1, Sayı:3, Temmuz 1985, s.822 vd. 
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tahammül edemeyen ngilizler, Hükümete baskı yaparak, Harbiye Nazırı 
Cemal Pa a ile Genelkurmay Ba kanı Cevat Pa a’yı istifaya zorlamı tır. Bu 
arada 26-27 Ocak 1920 tarihinde Akba  cephaneli i baskını ile Fransız 
askerlerinin esir alınması ve buradaki silah ve cephanenin Anadolu’ya 
kaçırılması, yapılan seferberlik hazırlıkları tilaf Devletlerinin baskısını daha 
da artırmı tır. 3 Mart 1920’de Yunanlıların taarruza ba laması üzerine 
ngiliz temsilcisi Yunan Orduları kar ısındaki milli kuvvetlerin 3 kilometre 

geri çekilmelerini istemesi üzerine bu iste i kabul etmeyen milliyetçilerin 
dostu Ali Rıza Pa a istifa etmi  (3 Mart 1920) ve yerine Salih Pa a Kabinesi 
kurulmu tur.16 

Hükümetin istifası özellikle Anadolu ahalisini tedirgin etmi tir. Ali Rıza 
Pa a Kabinesi döneminde elde ettikleri kazanımları kaybetmek ve ba ından 
beri destek verdikleri ve son umutları haline gelmi  olan Kuva-yı Millîye 
hareketine son verilebilece i endi esiyle ve özellikle Mustafa Kemal’in 
vaziyeti açık bir ekilde anlatan 4 Mart 1920 tarihli “dakika fevt 
edilmeyerek, gayet edit bir lisanla” ve aynı gece Padi ah’a, Meclis-i 
Meb’usân Reisli i’ne ve Matbuata telgraflar gönderilmesi ve kendisine de 
bilgi verilmesini isteyen tamiminde tesiriyle kimi yerde Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti, ahali ve e raftan çe itli zevat ile bazı din adamlarının imzalarıyla 
sadece protesto nameler gönderilmi , kimi yerlerde halk galeyanını mitingler 
ve mitingler sonunda gönderdi i telgraflarla protesto ederek, bu emr-i vakîyi 
kabul edemeyeceklerini, kendilerini tatmin edecek bir hükümet olmazsa 
kar ı koyacaklarını belirtmi lerdir. Ülkenin hemen hemen her bölgesinden 
katılımın görüldü ü Mustafa Kemal’in de tabiriyle tam bir “telgraf 
fırtınasına” dönen hareket etkili olacaktır. Gönderilen telgraflar da Mustafa 
Kemal’in tamiminde geçen ifadeler ço unca aynen alınmı , bazıları da 
bölgelerini alakalandıran millî taleple ve i gallere dikkat çekmeye 
çalı mı lar, Padi aha ve saltanat makamına ba lılıklarını bildirmi  olmakla 
beraber, milliyetçi harekete de inandıklarını açık ifadelerle ortaya koymaya 
çalı mı lardır.17  

tilâf Devletlerinin aleyhte olarak devam eden baskısının sonucunda 
Kabinenin istifaya mecbur bırakılması Haymana’da da büyük bir heyecana 
vesile olmu  ve bunun üzerine “ stanbul ve resmi makamlara” telgraflar 
yazılarak bu durumun düzeltilmesi istenmi tir. Bu telgraflardan 5 Mart 1920 
tarihinde “Belediye Reisi Halit ve Haymana Müdafaa-i Hukûk-u Millîye 
Reisi Vehbi” imzalarıyla Haymana’dan gönderilen telgrafta, Kabinenin bazı 

                                                 
16 ahingöz, Ali Rıza..., s.51-52. 
17 ahingöz, Ali Rıza..., s.52 vd.; Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C. 1,  stanbul, 1970,  
s.399. 
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gizli güçlerin baskısı sonucunda istifa ettirildi ini, bu zor günlerde 
milletvekillerinin yapaca ı te ebbüslere milletçe yardım edeceklerini 
söyleyerek, öyle demektedirler: “Meclis-i Millîmizin mazhâr-ı itimâdı olan 
Ali Rıza Pa a Kabîne’si’nin âmâl-i mel’anetkârane perverde eden e hâsın 
entrikaları ve bazı hafi kuvvetlerin tazyîkâtiyle istifaya mecbûr edildi ini 
teessüfle haber aldık. Mukadderâtımızın tayin edilmek üzere oldu u bu 
vahîm anlarda, millet ve hükûmetin yek-vücûd olarak Hukûk-u Millîyyemizin 
muhafaza ve siyanetine çalı ılması icâp ederken böyle bir buhran çıkararak 
efrad-ı millet arasında tohm-ı nifak ve ikak açmaya te ebbüs eden kimselere 
bütün ruhumuzla lanetler eder ve muhterem Meb’uslarımızın bu husûsta vakî 
olacak  te ebbüsât-ı edidelerine milletin yekpare bir kitle halinde daima 
müzâhir olaca ını ve âmâl-i millîyyeyi tatmîn edemeyecek bir kâbineye 
kat’iyyen tahammül edemeyece imizi beyân eyleriz.”18 

stanbul’un tilâf Devletler’ince galine Kar ı Gösterilen Tepkiler 

stanbul’un i gali fikri daha önceleri bazı ngiliz siyaset adamlarınca 
ileri sürülmü tür. Özellikle Venizelos’un tesiri altında kalan, Lord Curzon ve 
Lloyd George gibi ngiliz siyaset adamları zaman zaman verdikleri 
beyanatlarla Türklerin stanbul’dan çıkarılmaları, Avrupa kıtasından 
tamamen uzakla tırılmalarını istemi tir. Bu amaçla Lord Curzon Ocak ayı 
ba larında, “ stanbul’un Gelece i” hakkında hazırladı ı bir muhtırayı 
ngiliz Kabinesi’ne takdim etmi tir. Lord Curzon’un Türklerin Avrupa ile 

ba larının kesilmesi için mevcut fırsatların de erlendirilmesini istedi i bu 
muhtıra, 6 Ocak 1920 tarihinde ngiliz Kabinesi’nde etraflıca tartı ılmı tır. 
Fakat bu plân Kabinede Lloyd George ve Balfour’dan ba ka taraftar 
bulamadı ı için 6 Ocak’ta Kabine tarafından reddedilmi tir.19 

stanbul’un i gali sürecindeki geli melere Haymanalılar da seyirci 
kalamamı tır. Haymana’dan da 11 Ocak 1920 tarihinde Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti Reisi Vehbi imzasıyla bir protesto telgrafının gönderildi i 
stanbul’daki ngiliz temsilcisinin Londra’ya gönderdi i rapordan 

anla ılmaktadır.20 

                                                 
18 “Haymana Kaymakamı Ali Cemal ve Haymana Müdâfaa-i Hukûk-u Millîye Reisi Müftü 
Vehbi” imzalarıyla Heyet-i Temsiliyeye verilen bilgiye göre: “Ankara Müdâfaa-i Hukûk-u 
Millîye Heyet-i Merkeziyesinin ve milletin mazhar-ı itimâdı olmayacak bir kabîneye 
kat’iyyen itaat edilemeyece i hakkında, Mabeyn-i Humayûn ile Meclis-i Mebûsan’a ve 
Matbuât’a telgraflar ke îde” edildi i bildirilmektedir. ATASE Atatürk Ar ivi, Kl. 
27.D.1336/21. F.1-80. 
19 Tasvir-i Efkar, kdam, Vakit, Peyam-ı Sabah, Alemdar, leri, Yeni Gün Gazeteleri, 4 
Ocak 1920 ; Jaeschke, a.g.e., s.54; ahingöz, a.g.e., s.400-401; Tansel, a.g.e.,  Cilt: III, s.8. 
20 Bilâl im ir, British Ducuments on Atatürk, Cilt: I, Ankara, 1973, s.347-355. 
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Lloyd George’un beyanatına içte ve dı ta tepkiler devam ederken, 12 
ubat 1920’da toplanan Londra Konferansı’nda özellikle Türkiye meselesi 

konu ulmaya ba lanmı tır. Konferansın en önemli konularından biri 
stanbul’un gelece i meselesi olmu tur. 6 Ocak 1920’de ngiliz 

Kabinesi’nin, 14 ubat’ta da Londra Konferansı’nın stanbul’un Türklerden 
alınmamasına dair verdi i kararı Lloyd George, müttefiklerden ayrılmamı  
olmak için kabul etmi , Lord Curzon ise bu karara zaten muhalif olmu tur. 
Onlar, herhangi bir fırsat zuhurunda, Türkler ve Türkiye hakkındaki eski 
tezlerini yeniden ortaya atacak ve daha önce verilmi  olan kararları 
bozdurmaya çalı acaklardı. Nitekim Mara  ve havalisinde cereyan eden 
hadiseler onlar için iyi bir fırsat olmu tur. 10 Mart tarihli konferans 
toplantısında stanbul’un i gali kararla tırılmı tır. Çünkü Yüksek 
Komiserler, aralarında anla arak, i gal için gerekli kararı almı tır. Buna 
göre, stanbul’un askeri i gali, 16 Mart sabahı saat l0.00’da ba layacak, 
Harbiye ve Bahriye Nezaretleri i gal edilecek, posta, telgraf, telefon i lerine 
el konacak ve polis sıkı bir kontrol altına alınacaktı.21 

tilaf Devletleri, Ali Rıza Pa a Hükümeti’nin istifasını sa ladıktan 
sonra, nihayet 16 Mart 1920’de milli iradeyi yok etmek amacıyla stanbul’u 
resmen i gal etmi tir. ngilizler, iki kamyon askerle 10. Kafkas Tümeni 
Karargâhı ve bandosu erlerinin bulundu u ehzadeba ı Karakolu binasını 
basmı tır. ehzadeba ı Cinayeti adıyla anılan bu olayda, çavu , onba ı dâhil 
be  ehit, dokuz yaralı verilmi tir. Bu cinayet i lenirken bir yandan da, ba ta 
ngiliz kara ve deniz piyadeleri olmak üzere ngiliz, Fransız, talyan 

kuvvetleri kı lalara, imalathanelere ve depolara saldırarak Türk askerlerini 
bulundukları yerlere kapatmı tır. Harbiye Nezareti ve Bahriye Nezareti 
binalarını, telgrafhaneleri ve stanbul’daki bütün askeri tesisleri i gal 
etmi tir. Aynı gün sıkıyönetim ilân edilmi tir. Bu olaylar olurken bir yandan 
da milliyetçi olarak tanınan ki iler tutuklanmaya devam etmi tir. Tutuklanan 
ahıslardan on biri, l8 Mart günü “Benbow” gemisiyle Malta’ya 

sürülmü tür.22 

 
                                                 
21 Tansel, a.g.e., Cilt: I, s.36-40; ahingöz, a.g.e., s.419-429. 
22 Malta’ya gönderilen ki iler unlardır: Çürüksulu Mahmut Pa a (Ayân’dan), Eski Harbiye 
Nazırı ve Isparta Mebusu Mehmet Cemal Pa a (Mersin’li), Eski Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 
Reisi smail Cevat (Çobanlı), zmir Mebusu Hasan Tahsin Bey, Milli Kongre Reisi Dr. 
Mehmet Esat Pa a (I ık), Eski Bahriye Nazırı Sivas Mebusu Hüseyin Rauf Bey (Orbay), 
stanbul Müstahkem Mevki Kumandanı Albay Ahmet evket Bey, Sivas Mebusu Mustafa 

Vasıf Bey (Kara Vasıf), Edirne Mebusu Mehmet eref Bey (Aykut), Edirne Mebusu Ahmet 
Faik (Kaltakkıran), stanbul Mebusu Numan Usta. Bilal im ir, Malta Sürgünleri, Ankara, 
1985, s.170-174; ahingöz, a.g.e., s.430. 
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Millî Mücadele’de Haymana’da stiklâl-i Osmânî Günü Kutlaması 

20. yüzyılın ba ında Osmanlı Devleti’nin içine dü tü ü menfi 
durumdan kurtulmak için millete yeni heyecan ve millî uur kazandırmak 
gayretlerinden biri olarak faydalanılan milli gün ve bayramlar, milli birlik ve 
beraberli i sa lamada önemli rol oynamı tır. Balkan Harbi’ni müteakip daha 
büyük bir sava ın içinde kendini bulan Osmanlı Devleti yöneticileri, resmen 
kabul edilmemi  olmasına ra men “ stiklâl-i Osmânî Günü”nü en yüksek 
seviyede kutlanmasını sa lamı lardır.  

Mondros Mütarekesi ile sava ın bitece i, sulh ve sükûn döneminin 
ba layaca ı ümidini besleyen Türk milleti Mütareke’nin artları hilâfında 
uygulanması kar ısında kendini yeniden uzun ve kanlı bir mücadelenin 
içinde bulmu tur. te bu ortamda “ stiklâl-i Osmânî Günü”nün anlamı, 
Osmanlı Devleti’nin kurulu  gününü kutlamaktan ziyade devletin ve milletin 
istiklâlini koruma anlamını ta ımaya ba ladı. Millet bugünde tarihinin ve 
milletinin ha metini görüyor, yeniden o günlere dönülebilecek ruhu ve içine 
dü tükleri kötü vaziyetten çıkı ın yollarını arıyordu. 

Millî Mücadele’nin lideri Mustafa Kemal Pa a özellikle millî heyecanı 
diri tutmak, i gallere kar ı milleti hazırlamak, millete millî uur 
kazandırabilmek için onu harekete geçirebilecek her türlü geli meden 
faydalanmaktadır. Bunlardan biri de bayramlardır. Böylece bugünlerin 
heyecanından istifade ederek milletin büyük toplantılar yapmasının ve 
sonunda da, ba ta tilâf Devletleri olmak üzere çe itli devletlere protesto 
telgrafları göndererek, haklarını aramalarını, istiklâl için kararlılıklarını 
duyurmalarını istiyordu. Bu sebeple me rutiyetin yıl dönümleri, ehitler için 
okutulan mevlitler, çe itli dini ve millî günlerin kutlanmasından da bu 
manada istifade ediyordu.23  Bu tür toplantıların vatanperverane tezahürata 
vesile olmasını istiyordu. 1919 yılında “ stiklâl-i Osmânî Günü”nün 
kutlanması tamimini yayımladı ı günler, Osmanlı Hükümeti tarafından 
hakkında tutuklama kararının çıkarıldı ı ve saltanat makamı ile ili kisinin 
kesildi i döneme rastlamaktadır. Buna ra men, Mustafa Kemal Pa a’nın 
ba lattı ı milletin istiklâlini koruma mücadelesini kazandıracak ruhu Türk 
tarihinin derinliklerinde aradı ı ve buna önem verdi i görülmektedir. Pek 
çok ehir ve kasabada yapılan törenlerde yapılan konu malar ve sonunda 
gönderilen telgrafların muhtevasına bakıldı ında bunu görmek mümkündür. 

                                                 
23 Meselâ 1919 yılının Aralık ayında yani stanbul Hükümeti ve saltanat makamıyla resmî 
ili kisinin kesildi i günlere rast gelen Mevlüt günü münasebetiyle, ba ta Padi ah ve Sadrazam 
olmak üzere, Hey’et-i Merkeziyeler, valiler, kumandanlar ve müstakil mutasarrıflıklara 
Sivas’tan tebrik telgrafları göndermi tir. ATASE, K.29, D.1336/26, F.3-1, 3-2, 3-3,3-4. 
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Haymanalıların da “ stiklal-i Osmanî Gününe” büyük teveccüh 
gösterdikleri çe itli makamlara gönderdikleri telgraflardan anla ılmaktadır. 
Bu telgraflardan, Ankara’da Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Hey’eti 
Temsiliyesi Reisi Muhteremi Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine, Haymana 
Müdafaai Hukuku Milliye Reisi Vehbi imzasıyla 3 Ocak 1336 tarihinde 
gönderilen 20 numaralı telgrafta; “Yevm-î  istiklâli Osmaniyi mukabeleten 
arzı tebrikât eylerim. Ve inayeti bâri ve ruhaniyeti Hazreti Peygamberiden 
vatanımızın temamii halâsı ve devlet ve milletin mail-i zaman-ı saadet ve 
istiklâlini temenni eyler ve umum efrad-ı memleket namına hidamatı vatan-
perveranelerine kar ı ilelebet minnettar ve medyunu ükran bulundu umuzu 
da arz eyleriz efendim.”24 denilmektedir. 3 Ocak 1336 tarih ve 21 numaralı, 
Haymana Belediye Hey’eti Milliye Reisi Ahmet Vehbi imzasıyla 
“Ankara’da Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk-u Osmanî Hey’ eti 
Temsiliyesi Riyasetine” gönderilen telgrafta; “Yevm-î  istiklali Osmanî 
münasebetiyle vatanımızın tamami-i halâsı ve devlet ve milletimizin mazhar-
ı saadet olması zımnında umum milletin ed’iye-i Hayriye ile me gul ve 
milletta ların yekdi erlerine karde ane imrar-ı hayat eylediklerini arz eder 
ve bilvesile arz-ı tebrikât eylerim efendim.” denilmektedir.25  

Haymana Mal Müdürü Salih Rahmi imzasıyla 3 Kânun-u Sâni 1336 
tarih ve 25 numarayla “Ankara’da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Heyet-i Temsiliyesine” gönderilen telgrafta da; “Osmanlılı ın yevm-î-i 
istiklâlini tezyin sebatınıza te ekkür ve vilayetimizi te rifinizi fal-i- hayır 
addederek hüsnü-kesbi mefharet eyler muvaffakiyetinizi cenab-ı haktan 
dilerim efendim”.26 4 Kânun-u Sâni 1336 tarih ve 42 numaralı “Ankara’da 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi 
Reisi Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine” gönderilen Haymana 
Kaymakamı Ali Cemal imzalı telgrafta ise öyle denilmektedir: “Yevm-î 
istiklâli Osmanî münasebeti mütemenniyesiyle eref ke ide buyurulan 
talgrafname-i devletletleri Haymana’lılarda derin bir heyecan-ı meserret 
tevlit etti. Millet-i mübeccele-i osmaniyenin her türlü nifak ve ihtilafatı 
bertaraf ederek kütle-i – vah  haline gelmesi ve kuvvet-i menfai-i milliye ve 
vataniyemizi muhafaza ve nihayet emrinde zatı Samilerine rüfekay-i 
muhteremeleri tarafından mâruf olagelmekte bulunan himmat-ı 
vatanperveraneden dolayı bilumum ahalinin ükran ve itminanlarını takdime 
içtisar eyler ve bilmukabele arz-ı tebrikât eylerim efendim.”27 

Sonuç 
                                                 
24 ATASE, KL.29, D.1336/26, F.4–92. 
25 ATASE, KL.29, D.1336/26, F.4 – 24. 
26 ATASE, KL.29, D.1336/26, F.4 – 39. 
27 ATASE, KL.29, D.1336/26, F.4 – 56. 
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Millî Mücadele esnasında önemli bir konuma sahip olan, hatta bir ara 
mücadelenin merkezi olarak bile dü ünülen Haymana ve havalisi, zmir’in 
haksız i gali, Ermenilerin Fransız deste inde Mara  ve havalisindeki 
mezalimleri, millî talepleri dikkate alan bir hükümetin istifa ettirilerek yerine 
Damat Ferid Pa a veya onun emsali bir hükümetin kurulması ihtimaline 
kar ı ve nihayet Türklerin millî istiklâllerini ortadan kaldırmaya yönelik 
olarak slâm âleminin hilafet merkezi ve Türk milletinin payitahtının i gal 
edilmesi kar ısında tepkilerini göstermi lerdir. Bu tepkilerin sonucunda millî 
uur ve heyecanı galeyana gelen halk her tarafta taarruza ve haksızlıklara 

u rayan ülkenin kurtarılması için fiili mücadeleye destek vermi tir. Bu 
mücadele Ankara’da Millî Meclisin açılı ından sonra kurulan düzenli ordu 
birliklerine kadar her cephede devam etmi , Millî Mücadele’nin Kuva-yı 
Millîye denilen bir nevî destan devri ya anmasında önemli rol oynamı tır. 
Milletin gösterdi i bu tepkilerin yarattı ı ortamdan mahallî mukavemet 
te kilatları, bunlardan da Türk milletinin istiklâlini koruma ve idame etme 
mücadelesi do mu tur. 
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TARTI MA 

Oturum Ba kanı Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN: Konu macılarımıza 
te ekkür ediyorum. Soru-cevap bölümüne geçebiliriz. Katkı yapmak isteyen 
özellikle Haymanalılardan soru sormak isteyen var mı? 

Bir Dinleyici: Sayın Hocam, belki de Kurtulu  Sava ı’nın en önemli 
özelliklerinden bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıkken Kurtulu  
Sava ı’nın devam etmesidir. Meclis’te çalı malar devam ederken 
Polatlı’daki, Haymana’daki top sesleri Meclis’ten duyuluyor. Türk Kurtulu  
Mücadelesi’nin Meclis’te Atatürk’ün önderli inde yürütülmesinin anlamı 
nedir? Arkada larımıza sormak istiyorum. 

Halil brahim M EK: Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekten çok 
ola anüstü artlar içerisinde dahi çok önemli bir demokratik kimli i 
muhafaza etti ini tespit etmi  bulunuyoruz. Daha ilk yola çıktı ı andan 
itibaren ki ola anüstü artlarda dahi, ayrı bir karakteri, daha anti-demokratik 
davranı lar sergilemesi beklenir. Aksine Mustafa Kemal Anadolu’ya adımını 
attı ı ilk andan itibaren hangi göreve gelmi se seçimle gelmi tir. Her 
kongresinde, Sivas Kongresi de dâhil, hep seçimi ön planda tutmu tur ki 
dedi im gibi, o ola anüstü artlarda bu yolu terk etmeyecek bir lider 
bulunamaz. Bu yüzden de Meclisi sürekli açık tutmak, çalı mak ve gücünü 
halktan almak en önemli iarı olmu tur. Bunu demokratik ki ili i ile ifade 
etmemiz yeterli olur. Te ekkür ediyorum.  

Abbas GÜÇLÜ: O zamanın Türkiye’sinde Haymana’dan protesto 
telgrafları gönderilebiliyorken Polatlı, Haymana’ya ba lı bir köydü. 
Ankara’nın di er kazaları ne durumdaydı? 

Prof. Dr. Mehmet AH NGÖZ: Hepsinde vardı. Hepsinin ayrı ayrı 
var. Bu bahsetti im Hariciye dosyasının içerisinde 400’ün üzerinde belge 
var. Di er olaylar içinde hemen hemen pek çok yerden var.  

Abbas GÜÇLÜ: Biz Haymanalıları muhalif biliyorduk, imdi bakınca 
tarihe, oradan geliyor. Demek ki genetik bir eymi . O zaman da her eye 
tepki koyarlarmı . 

Prof. Dr. Mehmet AH NGÖZ: Anadolu’nun pek çok yerinde var. 
400 küsur yerden var. zmir, Mara , stanbul, Diyarbakır. Bahsetti im 
hemen hemen her olay için.  

Abbas GÜÇLÜ: Ama Ankara’yı koruyup kollamak için ba ka 
kentlerden de kazalardan da Ankara’ya gelmi  mi yoksa sadece 
Haymana’dan mı?  

Prof. Dr. Mehmet AH NGÖZ: Siz mitigleri sordunuz. 
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Prof Dr. Osman AKANDERE: Sakarya Üniversite’sinden Prof. Dr. 
Haluk Selvi’nin, galler adıyla yayınlanmı  geni  kapsamlı bir kitabı var. 
Ba bakanlık Osmanlı ar ivlerinde Mehmet ahingöz hocamın, yine Hariciye 
ar ivinden tespit etti i belgeler var. Haluk hocam da burada. Ben sözü 
kendisine bırakıyorum. 

Prof. Dr. Haluk SELV : Sadece zmir’in i galiyle birlikte, bir ay 
içerisinde Anadolu’nun farklı kazalarından yedi yüz elli telgraf çekilmi tir. 
Bunlar stanbul’daki i gal devletleri kuvvetlerine ve Padi ahın sadaretine. 
Bütün bunların hepsini aynı anda, birlikte yaydılar. lçe ilçe, kaza kaza. 

Abbas GÜÇLÜ: Bunlar kontrollü bir tepki mi, yönlendirilmi  bir tepki 
mi, yoksa yerel dinamiklerin kendi kendine tepkileri mi? 

Prof. Dr. Haluk SELV : zmir’de Ma atlık’ta bir toplantı yapılıyor. 
zmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bütün delegelere gönderdi i telgrafla 

“ zmir’in kaderi sizin gösterece iniz tepkiye ba lı” diyor. Bunun üzerine 
Anadolu’nun bütün ehirlerinde 16 Mayıs’tan itibaren protesto toplantıları 
yapılıyor. Mustafa Kemal Pa a Samsun’a çıktıktan sonra 21 Mayıs’ta 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’ne gönderdi i telgrafla da aynı tepkilerin 
devam etmesini, Anadolu’nun kurtulu unun bu tepkilere ba lı oldu unu 
ifade ediyor.   

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN: Ben bir ey ekleyebilir miyim? 
Aslında Cumhuriyet tarihi kitaplarımızda Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 
sıralanırken 6–7 tane sıralanır. Ö renciler ve herkes zanneder ki bu 
cemiyetler 6–7 tanedir.  Hâlbuki tabiri caizse bunlar mantar gibi çıkmı tır. 
Aslında burada ttihatçı bir tabanda var. Yani ttihat Terakki olu umunun da 
bu Müdafaa-i Hukuk’un çekti i telgraflarda ciddi rolü var. Yani çok da 
örgütsüz, da ınık falan de il, belli bir muhalefet gerektiren, belli bir örgüt 
gelene inden gelen bir anlayı  söz konusu.  Bence bu oturum bize Haymana 
ile ilgili unu da ortaya koydu. Haymana’nın Milli Mücadele’deki rolü 
Sakarya ile sınırlı de il. Yani Milli Mücadele’nin ba ından sonuna kadar 
Haymana özne oldu u için, Haymana üzerinden bakıyorum yoksa ba ka 
yerlerde var elbet. Ama Haymana sadece Sakarya Zaferi’nin kazanılması 
de il onun öncesi ve sonrasında da Milli Mücadele’ye aktif olarak katılmı  
görünüyor. 

Prof. Dr. zzet ÖZTOPRAK: Müdafai Hukuk Cemiyeti’nin 
faaliyetleri içerisinde ilçe bazında parasal yardımlar var, Ankara’ya 
ula tırılmak üzere. Mustafa Kemal’in Ba komutanlık yetkisini aldıktan sonra 
7–8 A ustos’ta yayınlamı  oldu u Tekâlif-i Milliye Emirleri gere ince, ilçe 
bazında Tekâlif-i Milliye Komisyonları kurulur. Haymana’daki Tekâlif-i 
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Milliye Komisyonları’nın çalı masıyla ilgili neler söz konusu. Te ekkür 
ediyorum. 

Halil brahim UÇAK: Milli Mücadele’yi maddi olarak destekleyen 
Haymanalılardan üç isim öne çıkıyor. Bunlar çok önemli isimler. Biri 
Karagedikli Mustafa Bey. Karagedikli Mustafa Bey Milli Mücadele 
sırasında olsun, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında olsun çok büyük 
maddi katkılar yaptı. Di eri o zaman Haymana’ya ba lı olan Hala lı Köyü, 
Hala lı Mehmet A a. Hala lı Mehmet A a’nın çok büyük yardımları var. 
Bir de bizim Polatlı’ya ba lı olan Kargalı köyünden Kargalı Kara Mustafa 
Bey var. Bu Polatlı’nın ilçe olmasını sa layan ve l Genel Meclis Üyesi. 
Kargalı Kara Mustafa Ali zamanında o dönemde Sakarya Sava ı’nın 
müteahhitli ini yapıyor. Yani bu giyim, efendime söyleyeyim yiyecek. 
Bunlar hep onun tarafından yapılıyor. Hatta o dönemde biliyorsunuz zmir 
ktisat Kongresi’ne katılan bir tek ilçe belediye ba kanı var o da Haymana 

Belediye Ba kanı Turgudzade Ali Tevfik Efendi.  

Prof. Dr. zzet ÖZTOPRAK: Ben Tekâlif-i Milliye Komisyonlarının 
hangi ölçüde Haymana’da konu landı ını, çalı ma yaptı ını ve bu 
mücadeleye bir yardımda bulunup bulunmadı ını sormu tum. 

Halil brahim UÇAK: Benim bildi im ve yaptı ım ara tırmalara göre 
o konu da bir ey yok.  

Bir Dinleyici: Bundan sonra Haymana’nın kurtulu  gününü 
kutlayabilecek miyiz? Haymana’nın kurtulu  günü var mıdır? Yok mudur? 

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN: Haymana’nın kurtulu  günü var 
mıdır? Yok mudur? Böyle bir konuyu resmi bir tarihle belirtmek bizi a an 
bir durum. Ama u bir gerçektir. Sayın ba kanımızın da söyledi i.  Aslında 
Haymana’daki idarecilerinde kafası karı ık. Mesela bizim bu bildirinin ilk 
ba lı ı uydu. 90. Yıl dönümünde Haymana’nın Kurtulu u ve Sakarya 
Zaferi’ydi. Akademik anlamda ara tırdık, Haymana’nın kurtulu  tarihine 
yönelik olarak bir ey söylemek zor. Buna kar ın zorlama bir ekilde bir 
tarih belirlemek ne kadar akademik ve ne kadar bilimsel olur. Ben unu 
söylemek istiyorum.  

Bir Dinleyici: De erli hocam, Haymana’nın Kurtulu  günü 1961 
yılından sonra kısa sürelerde kutlandı.  

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN: Mesela ben bugün unu bekledim 
aslında. Acaba dedim. Ba kanla da bunu konu mu tuk. Saat 08.30 da 
hepimiz beraber bir Atatürk Anıtı’na gidip bir kurtulu  çelengi koysak, 
kurtulu  günü varsa böyle bir seremoninin yapılması gerek. Böyle bir eyin 
yapılması gerekir. Hatta Sakarya Zaferi 13 Eylül’dür. 13 Eylül’de 
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yapmamızın sebebi de Haymana’nın kurtulu u ba lamındadır. Gelin ben size 
bir politik cevap vereyim. Efendim Sakarya Zaferi kazanılmasaydı, 
Haymana i gal edilirdi. O zaman, bu bir varsayımda de ildir. Kesinlikle 
öyledir. O zaman Sakarya Zaferi aynı zamanda Haymana’nın kurtulu unu 
sa lamı tır ve bu ba lamda belki gayet politik oluyor de il mi cevap? Bu 
açıdan de erlendirildi inde Haymana’nın kurtulu u olarak 12 Eylül’ü idrak 
edebiliriz. Ben size daha politik bir ey söyleyeyim. Ben biraz önce Adanalı 
oldu umu söyledim. Benim çocuklu umda Ceyhan’ın kurtulu u 5 Ocak’tı. 
Adana’nın kurtulu u da 5 Ocak’tı. Bütün siyasetçiler, herkes Adana’ya 
giderler, koskoca ilçe Ceyhan’ı ihmal ederlerdi. Yıllar sonra uyanık bir 
belediye ba kanı çıktı ve dedi ki “Ceyhan 6 Ocak’ta kurtuldu.” sterseniz 
bakabilirsiniz. Benim çocuklu um boyunca Ceyhan 5 Ocak’ta kurtulmu tu. 
Sizin gibi bende ilkokulda katılmı tım. Fakat imdi yıllardır Ceyhan’ın 
kurtulu u 6 Ocak’ta kutlanmaktadır ve karambole gelmemektedir. Aslında, 
e er siz bize, e er ba kanımız burada derse ki, Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü 
olarak detaylı ve tarafsız bir ekilde bir ara tırma yapıp gerçekten biz 
kurtulu  gününü bundan sonra tespit edebilirsek biz bunu rapor olarak 
sunabiliriz. Gerçekten sunabiliriz. En do ru ekilde. Ama ister tören olsun, 
ister olmasın Sakarya Zaferi aynı zamanda Haymana’nın kurtulu unu 
gösterir. 

Prof. Dr. Mehmet AH NGÖZ: Biraz farklı eyler söyleyelim o 
zaman. Tersi olsun.  Kurtulu  günü kutlamak çokta ho  bir ey de il. Onun 
için de i gal edilmemi  bir yerin kurtulu  gününü kutlamasının bir anlamı 
yoktur.  Önemli olan i gale dü memektir. 

Bir Dinleyici: Abbas Bey’e bir ey sormak istiyorum. Belki konuyu 
daha farklı bir yere de getirmek açısından. Eski Haymana’yı göremedim, 
üzüldüm dediniz. Eski Ankara’yı da diyor. Ben de derim ki acaba bu 
Ankara’yı kuranlar Sıhhıye köprüsünü, eski Ankara ile Yeni Ankara’yı çizen 
bir sınır olarak ayırmı lar. Eski ve yeni barı ık oldu mu, olmadı mı 
bilmiyorum ama bir ey soraca ım yani yeni Ankara’nın sorunu ne? Niye 
ba arılı olamamı ?  

Abbas GÜÇLÜ: Haymana’nın kurtulu u yoksa Polatlı’nın da yoktur. 
Çalda  diyoruz. Çalda , urda baktı ınız zaman 10 adım ötedeki yer. 
Haymana’ya ba lı de ilse nereye ba lı. Sadece ilçe merkez i imize geldi i 
zaman bütün köylerini kasabalarını almak do ru olmaz. Bugüne kadar olan 
bir gelene i ortadan kaldırmanın da kimseye bir yararı olmaz. imdi ben bu 
Anadolu’yu gezdikçe, özellikle Antik Kentleri gördükçe bu topraklarda 
müthi  bir medeniyet, müthi  bir kültür oldu unu söyleyebilirim. imdi ki 
binalara baktı ınız zaman kültürsüzlük var. imdi Haymana’nın eski 3–5 
tane evi kaldıysa, onlara bakın bir de yeni yapılanlara bakın. Aradaki farkı 
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görün. Bilemiyorum yani. Bu topraklarda bir uymama var, film kopmu . 200 
yıl film kopmu . Nerden koptu bilmiyoruz ama 200 yıl sonra biz bir 
uyanmı ız sanki o 5000 yıllık tarihin hepsi yok olmu  gitmi . Sıfırdan ilk 
ça lardan yeniden ba lamı ız. Yani Kapadokya’ya gitti iniz de o tarihi 
mimari kentleri yapan birinin, bu topraklardaki insanlar, imdiki bu ucube 
binaları nasıl yapıyorlar? Onları anlamak mümkün de il. Binlerce yıl burada 
birlikte ya ayan bir toplum imdi nasıl birbirine dü üyor bunu anlamak 
mümkün de il. Bundan dolayı siyasetçilerde i i bozuyorlar. Ba kan da 
siyasetçi ama onları dolduranlar da biziz. Toplum olarak bunu yapıyoruz. 
Önce bunu çözmemiz lazım. Bunun dı ında söylemek istedi im bir ba ka 
ey de tarihi biraz popülerle tirmemiz gerekti idir. ki arkada  toplanarak, 

teorik yazarak, bu ve benzeri toplantılara çok gidiyoruz. Sonra diyoruz ki, 5 
saat sonra biz ne yazaca ız? Hepsi anlatılanların çok çok önemli. Ama bunu 
biz size anlatırken nasıl anlataca ız? Gazetecilere de bunu anlatmak zorunda 
kalıyoruz. Bir ey anlamadı ımız zaman biz bir ey anlatmıyoruz.  

Bu sempozyum sırasında benim dikkatimi çekenlerden birisi de zmir 
i gal edildi inde Haymana’nın tepki göstermesi oldu. Ba ka kentler de 
göstermi . Yani bu çok çok önemli bir ey. Ben artık zmirlilere hava atıcam 
gitti im zaman siz i gal edildi inizde ilk tepkiyi biz gösterdik ama siz 
Haymana nerede onu bile bilmiyorsunuzdur. Ya da Akhisar’da göndermi tir. 
Temelli’de göndermi tir Polatlı ’da. zmir’in de imdi çıkıp buralara 
te ekkür turu yapması lazım. zmir Belediye Ba kanı’nı gelecek 
sempozyuma ça ıralım gelsin buraya. Bence minnet turuna çıksınlar. Bunu 
yapsınlar. Bunları biraz daha anlatırsak, daha sade dille anlatırsak çok daha 
çarpıcı olur. Yani Ankara, imdi Melih Gökçek’in Ankara’sından çok mutlu 
olanda var, çok rahatsız olanda var. Benim ö rencili imdeki Ankara’dan çok 
daha modern bir Ankara, çok daha suni bir Ankara var. Sunile mi . Yani 
Cumhuriyet Tarihi’nin o ilk yıllarında parasız, pulsuz dönemde eski Ulus’a 
çıkaca ımız, Gençlik Park’ından Atatürk Heykeli’ne gidinceye kadar 
oradaki o tarihi binalardaki estetik, imdi hiç birinde yok. Di er kentlerimiz 
de farklı de il. Geli me var ama estetik yok. Estetik de erlere saygı yok. Her 
ey yok olmu , yok olmu  gitmi . Yani bu geli me, geli me de il. Bu sadece 

burada de il, Türkiye’nin her yerinde bu böyle. Osmanlı’nın bir anekdotu ile 
bitirmek istiyorum. Torunları geldi i zaman bizim atalarımıza kızıyorsunuz 
ama bakın bizim atalarımızın yaptı ından beri sizin Cumhuriyet döneminde 
yaptı ınız bir tane eser yok. Hala onlarda oturuyorsunuz, onlarda 
konuklarınızı a ırlıyorsunuz. Hala gelen turistlere onları gösteriyorsunuz. 
Gerçekten de Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden sonra son 50 yılda 60 yılda 
mimari açıdan yapılan bir tane estetik etkinlik yok. Kültürel açıdan yok. 
Pedagojik açıdan yok. Bilimsel açıdan yok. Yani 1933’te bütçede be  kuru  
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para yokken Atatürk 1000’e yakın genç doktora ö rencisini Avrupa’ya 
gönderiyor. imdi gönderilmiyor. imdi yok. Yani bilim insanına. u anda 
üniversite sayısı 170’e çıktı. Ama 170 tane üniversitede tek profesörü olan 
üniversiteler var. Böyle bir mantık olabilir mi? Tarih, dünya üniversitelerine 
baktı ımızda, en önemli bölümlerinin ba ında gelir. Türkiye’de tarih 
bölümlerinin hepsi bo . Tarihçinin yüzüne hiç kimse bakmıyor. Tarih okusan 
ne olacak, okumasan ne olacak. Amerikan politikacıların, diplomatlarının 
yüzde yetmi e yakını tarih mezunu ve hepsi tarih okuyorlar. Ba ka bir 
ülkeye gittikleri zaman o ülkenin tarihini orada ya ayanlardan çok çok daha 
iyi biliyorlar. Niye? Çünkü o alandan seçtikleri için onu yapıyorlar. Bizde 
belki dı  i lerimizde hiç tarihçi yoktur. Bunlara sahip çıkmak lazım. 
Buradaki telgrafları bugün pek ço unu ilk defa Haymanalı olarak duydum. 
Niye bunlar burada okullarda okutulmadı. Bu telgraflar niye ehrin eski 
yerlerine konulmaz. Neden gelen turistlere bunlar da ıtılamaz. Neden 
Haymana’ya daha farklı bir gözle bakılması sa lanamaz. 

Ankara Üniversitesi’nin, u andaki rektörü Cemal Bey, eskiden Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekanıydı. Geçti imiz yıl bir kitap yayınladı. 
1930’lu yıllarda Ankara Ziraat da buz pateni yarı maları yapılıyor. 1930’lu 
yıllarda buz pateni. Yine biraz önceki görüntülere baktı ınız zaman, 1930’lu 
yıllarının ö renci profili, hoca profili, kılık-kıyafet profili. u an buna 
baktı ınız zaman bugünkünden çok çok daha farklı. Haymana’nın ben iddia 
ediyorum ki 1930’lu 40’lı 50’li foto rafları bulunsun, hem insan foto rafları, 
hem kent foto rafları, bugünkünden çok çok daha farklıdır. Bundan önce 
ileri gitmemi, geri gitmemi algılama yerine, niye böyle oldu sorusunu ortak 
ba lıklar altında ara tırmalı ve bunu daha farklı noktalara nasıl getiririz, 
onlara bakmamız lazım. Sadece parasal olarak büyümek önemli de il, nüfus 
olarak büyümek önemli de il. Biz bu kente ne verdik, ne alıyoruz. imdi 
bakıyorum, yine sa da solda kar ıya ucube gibi bir otel yapılmı . ki tane 
daha yapılıyor. Bir tane ye il yok. Ankara’dan Haymana’ya gelirken bir tane 
ye il yok. Ne yapmak lazım bilmiyorum. Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sinde Haymana’daki ormanlardan, a açlardan yürüyemezdik 
biz diyor. Niye imdi Haymana’da bir tane a aç yok. Yani e er biz bu 
toprakları seviyorsak, önce bir a aç dikmemiz lazım. Önce bu topraklarda 
ya ayanlara saygı duymamız lazım. Polatlı’da ehitlik var. Niye 
Haymana’da ehitlik yok? Çalda ı’nda niye bir anıt yok, görkemli bir anıt 
yok? Bunların yapılması lazım, n allah. Ba kana büyük bir i  dü üyor, 
bunları yapar.  

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN: Ba kana epey i  dü üyor. Bize de 
dü üyor. Aslında temas edilen sorunlar bizim modernle me anlayı ımızdan 
kaynaklanıyor. Biz modernle meyi geleneklerden kopmak olarak 
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algılıyoruz. Gelenekçi olmak farklı, geleneklerden kopmamak farklı 
eylerdir. Gelenekçi olmayı önermiyorum, ama geleneklerde önemlidir. 

Aslında bir ehrin ruhunu kaybetmemesi lazım. Abbas Bey Cumhuriyet 
ruhunu kaybediyor, ehirler ruhunu nasıl korusun diyor. Asıl konu bu. 
Cumhuriyet ruhunu korumalıdır ve bunların hepsi birbirini tamamlayan 
ilkelerdir.  

Haymana Belediye Ba kanı Hacı AYSU: Ben Abbas a abeyimden 
Haymana ile ilgili tasnifler edindim ama burada olmayan Büyük ehir 
Belediye ba kanımız Melih Gökçek, Ankara’da Ulus Tarihi Kent projesini 
hazırladı. Ulus’tan Kızılay’a kadar. u anda Hacı Bayram Veli etrafındaki o 
100’e yakın tarihi dedi imiz yapıları u an Ankara Büyük ehir Belediye 
Ba kanı Melih Bey Ankara’ya kazandırıyor eski görselli iyle, eski 
mimarisiyle. Bunun yanında, Melih Bey’den önce yapılan ucube binalar 
onların tamamı yıkılıyor. Ulus eski Cumhuriyet döneminin Ulus’una 
dönüyor. 

Doç. Dr. smail A IRBA : Sakarya Sava ı Türkiye Cumhuriyeti’nin 
omurgasıdır. Bu çok açık ve net ve Haymana’nın da bu omurgaya çok büyük 
katkısı var. Bunu belirtmi  olalım. Bu ba lamda herkes haklı aslında. 
Yapacak çok ey var. Çok güzel bir atasözü var. “Binlerce kilometrelik bir 
yol, atılacak ilk adımla ba lar” Biz bugün büyük bir adım attık diye 
dü ünüyorum. Bundan sonraki adımlar için de hem Abbas Bey’den hem de 
Temuçin hocamızdan söz aldık. Ben bunları not ettim. Te ekkür ediyorum 

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN: Efendim bu oturuma ayrılan süre 
sona ermi tir. Ben konu macı arkada lara te ekkür ediyorum. Saygılarımla. 
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K NC  OTURUM 

SAKARYA MEYDAN MUHAREBES ’NE G DEN  
SÜREÇ VE SAVA  

 

Oturum Ba kanı Prof Dr. Metin AYI I I: Sayın Ba kanım, çok 
de erli ö retim üyesi arkada larım, de erli Haymanalılar, de erli basın 
mensupları, de erli ö renciler. Sempozyumumuzun ikinci oturumunu 
ba latmı  bulunuyoruz. Usuldendir genellikle sempozyumda görev alanlar 
ve söz alanlar kendilerini tanıtırlar. Çok da iyi olur. Böylece birbirimizi 
tanımı  oluruz. Ben stanbul Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümünden Prof Dr. Metin Ayı ı ı. Alanım Türkiye Cumhuriyeti 
tarihi. Yakın dönem Osmanlı tarihi çalı ıyorum. lk defa geldim 
Haymana’ya. Temuçin hocam vesile oldu. Sayın Ba kanımızı tanıdık. Çok 
iyi bir ey yapılıyor bence ve özellikle akademisyenler olarak bizler tarihin 
uurunu belgelerle ortaya koymaya çalı ıyoruz. Yoksa efendim, yanlı  

anla ılmasın ben politik bir cevap veremeyece im ama hocam çok yerinde 
bir cevap verdi. Bırakın Haymana’nın kurtulu unu kutlayalım efendim, niye 
kutlamayaca ız. Elalem kutluyor da biz niye kutlamayalım. Ben 
Bulgaristan’da küçücük bir kasabada gördüm. Sozopol diye bir kasabada 
gördüm. Efendim Sozopol’ün alay caddesine bir anıt yapmı lar ve I. Dünya 
Sava ı’nda onlara göre ehit dü en ölülerinin isimlerini çakmı lar, yazmı lar. 
O bakımdan Sayın Abbas Güçlü çok haklı bence. Buradaki insanlar, 
buradaki çocuklarımız nereden gelip nereye gittiklerini bilmek zorundalar. 
Tarih bir uur meselesidir. uurunuzu zinde tutarsanız o zaman gelece e iyi 
bakarsınız. Sakarya Sava ı çok geni  bir cephede cereyan etmi se ve 
Haymana’da bu sınırlar içindeyse bu kutlanabilir. Ben benzer bir durumu 
Londra’da da gördüm. Maalesef ismini hatırlayamıyorum. Ama parklardaki, 
bahçelerdeki anıtlara bazı isimleri yazmı lar, kazımı lar, delikanlım bak 
buraya diyor. Burada bu topraklar için ehit dü en bu insanları gör de ona 
göre istikbaline yön ver diyor.  Dolayısıyla bana göre illa Haymana için bir 
kurtulu  günü tarihi belirlemek istiyorsanız 12 Eylül olabilir. Bunu gelenek 
haline getirebilirsiniz. Biz de katkı sa layabiliriz. Ba bakanlık Osmanlı 
Ar ivi’nde, ulusal ve yerel basında mutlaka ipuçları vardır. Onun için bence 
bu gelene i ya atın. Sonra bugün tebli imde de dile getirece im, Osmanlı 
mülkü henüz ortadan kalkmamı  ve Hürriyet ve tilaf aynı duyarlılı ı 

 



 78

gösterememi , bu yüzden her yerden bu tür telgraflar gördüm. Hele 
Manisa’nın bir telgrafı vardı. Tüylerimiz diken diken oldu. Daha zmir i gal 
edilmemi , Ocak 1919, aynen u tabiri kullanıyor çok affedersiniz, “Daha 
sonra kadınlar gibi a layıp, dövünmektense yi itce, erkekçe çarpı arak, 
ölmeyi tercih ederiz.” diyor. Büyük ihtimal aynı sözü sadece Manisalı de il, 
Haymanalı da söylemi tir ve üstelik burası henüz i gal edilmemi , Yunan 
i galini, zulmünü görmedi i halde bu uyarıda bulunuyor. “Bu bir uur 
demektir”. Bundan dolayı bu uuru hep diri tutmak lazım. Çok te ekkür 
ediyorum, çok iyi bir i  yaptınız ve in aallah devam eder.  

Prof. Dr. Saime YÜCEER: Özür dilerim, Sayın Ba kanım 
konu manızla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. E er Haymana 
gerçekten i gal edildiyse o zaman kurtulu  günü kutlanabilir. 

Oturum Ba kanı Prof. Dr. Metin AYI I I: Siz i galden ne 
anlıyorsunuz hocam? 

Prof. Dr. Saime YÜCEER: Yani Haymana i gal edilmi  mi? 

Bir Dinleyici: Köylerimiz i gal edilmi . 

Prof. Dr. Saime YÜCEER: Köyleri i gal edilmi se o zaman 
kutlanabilir. Ancak i gal edilmediyse kutlamak sakıncalı. Sonra kadınlar gibi 
dövünmek sözü de beni rahatsız etti. 

Oturum Ba kanı Prof. Dr. Metin AYI I I: Belge öyle diyor. 
Belgede var bu sözler. 

Prof. Dr. Saime YÜCEER: Milli Mücadele sırasında kadınlar da 
sava tılar. 

Oturum Ba kanı Prof. Dr. Metin AYI I I: Hayır, hayır öyle de il. 
Kadınlar daha nazik, nazik. Hemen gözleri dolar bo alır ya. Ayrıca ben 
söylemiyorum. Belgede var bu sözler.  

Prof. Dr. Saime YÜCEER: Ayrıca unları da söylemek istiyorum. 
Milli Mücadele döneminde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulduktan sonra 
ülke örgütlü bir yapıya dönü türülmü tür. Türk toplumu Milli Mücadele 
döneminde bugünkünden çok daha fazla örgütlü bir toplum özelli ine sahip 
olmu tu. unu da eklemek isterim ilk sivil toplum örgütleri Mustafa Kemal 
tarafından kurulmu tur ve ba arılı bir ekilde yürütülmü tür.  

Oturum Ba kanı Prof. Dr. Metin AYI I I: Te ekkür ediyoruz. Çok 
sa olun. imdi konu malara geçiyoruz. 

 



 

BA KOMUTANLIK YASASI TARTI MALARI 
 

Esma TORUN ÇEL K  

 

Giri  

23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan ulusal Meclis, egemenli in kayıtsız 
ko ulsuz ulusa ait oldu u ilkesinden hareketle ulusal sava ın yürütücüsü 
olmu tur. Esasen egemenlik kayna ının de i mesiyle birlikte yeni bir Türk 
devletinin kurulu unun ön hazırlıkları da ba latılmı tır. Meclis içinde bir 
hükümet kurulmu  ve i gal altında olmayan bölgelerin ve sava ın yönetimini 
üstlenmi tir Meclis ba kanı olarak, ulusal sava ın önderi ve TBMM’nin 
kurucusu olan Mustafa Kemal oybirli i ile seçilmi tir. Meclis ba kanı olarak 
aynı zamanda Vekiller Heyeti’nin de ba kanı olmu tur. Mustafa Kemal, 
Anadolu’ya geçti i günden itibaren yürüttü ü ulusal mücadele önderli ini 
bu kez Meclis Ba kanı sıfatıyla sürdürmü tür. 

TBMM’nin kendi otoritesini tüm yurtta etkin kılmak için bazı önlemler 
alırken, Do u’da ilk cephe Ermenilere kar ı açılmı tır. Kazım Karabekir 
komutasında 15. Kolordunun bu harekâtı sonucunda Ermeniler yenilgiye 
u ratılmı  ve TBMM ilk resmi antla ması olan Gümrü Antla ması’nı 
imzalayarak, Do u sınırlarını güvenlik altına almı tır. Arkasından da Batı 
cephesinde Yunan birliklerine kar ı ilk mücadele nönü’de verilmi  ve 
zaferle sonuçlanmı tır. Yunan birlikleri bu yenilgiden sonra yeniden 
toparlanarak saldırıya geçmi ler, ancak bir kez daha nönü’de yenilgiye 
u ramı lardır. Bu sava lar sırasında Batı cephesi komutanı smet nönü’ydü. 
Tüm ülkeyi sevince bo an ve ulusal Ba ımsızlık Sava ı’nın kazanılaca ına 
duyulan inancı arttıran bu sava ları küçük çaplı olan Aslıhanlar ve 
Dumlupınar Sava ları izlemi tir. Ancak Türk ordusu yorgun oldu undan 
Yunanlı birliklerini yeterince takip edememi tir. Erkan-ı Harbiye Umumiye 
Vekilli i’ne ilk olarak Albay smet getirilmi , Kasım 1920’den itibaren de 
önce vekâleten daha sonra (A ustos 1921) asaleten bu görevi yürütmü tür.  

Bütün gücünü yeniden toplayan ve Kral Konstantin’in zmir’e 
gelmesiyle morali zirveye çıkan Yunan birlikleri, 8 Temmuz’da saldırıya 
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geçmi lerdir. nönü-Eski ehir-Afyon-Kütahya hattında geni  bir cephede 
ba layan sava ta Türk ordusu çok büyük kayıplar vermi ti. Batı cephesinin 
en sıkı ık günleri 15–16 Temmuz tarihlerinde ya anmı tı. Kütahya mevzileri 
beklenildi i gibi tutulamamı , Yunanlıların ellerine geçmi ti. Ordu birlikleri 
büyük zarara u ramı tı. Bu durumda yeni bir sava  için ordunun yeniden 
düzenlenmesi ve büyük miktardaki insan ve malzeme ihtiyaçlarının 
kar ılanması gerekiyordu. Üstelik Yunan ordusu saldırı gücünden pek bir 
ey kaybetmemi ti. Bu durumda çekilen Türk birliklerini takip edece i 

mutlaktı. Batı cephesinin bu bunalımlı döneminde, sava ın her a amasını 
yakından izleyen TBMM Ba kanı Mustafa Kemal, Batı cephesindeki 
durumu yerinde görmek ve cephe komutanıyla görü mek üzere, 17 
Temmuz’da Eski ehir’e gelmi tir1. Batı Cephesi karargâhında durumu 
inceleyerek, harekâtın sevk ve idaresi konusundaki dü üncelerini öyle ifade 
etmi tir2: 

“Yunan Ordusunun bütün kuvvetiyle yaptı ı bu saldırı kar ısında, bizim 
askerî olan asıl görevimiz, Millî Mücadele’nin ba langıcından beri 
izledi imiz görevdir ki O, her Yunan taarruzu kar ısında kaldıkça, bu 
taarruzu direnmek ve uygun hareketlerle durdurmak ve etkisiz hale getirmek 
ve yeni orduyu meydana getirmek için zaman kazanmaktır. Bu dü man 
taarruzu kar ısında da, bu ana dü ünce gözden uzak tutulmamalıdır.”   

Bu dü ünceyle cephede birliklerin daha fazla zarar görmemesi için bazı 
önlemler alma zorunlulu u duyan Mustafa Kemal, 18 Temmuz’da Batı 
Cephesi Komutanı smet Pa a’ya bir direktif yollamı tır. Buna göre, orduyu 
Eski ehir’in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra, dü man ordusu ile araya 
bir mesafe koymak gerekti ini, ordunun düzeni, eksikliklerinin giderilmesi 
ve takviye edilmesi için bu hareketin zorunlu oldu unu, bunun için de 
Sakarya’nın do usuna kadar çekilmelerinin uygun olaca ını belirtmi tir. Bu 
çekilme sırasında dü manın takip etmesi durumunda hareket üssünden 
uzakla acakları ve yeni menziller kurmaları gerekti i için birçok güçlüklerle 
kar ıla malarının kaçınılmaz oldu unu, bu durumda ordunun daha uygun 
artlara sahip olaca ını bildirmi tir. Bu çekilme harekâtının en büyük 

sakıncasının ise Eski ehir gibi önemli bir kentin ve çok miktarda arazinin 
dü mana bırakılmasından dolayı kamuoyunda bir moral bozuklu unun 
meydana gelmesi oldu unu vurgulamı tır. Askerli in gere i olarak gördü ü 
bu çekilme harekâtını duraksamadan uygulayarak di er sakıncalara kar ı 
konulabilece ini ifade etmi tir3.  

                                                 
1 Türk stiklal Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi 4üncü Kısım, Genelkurmay Harp Tarihi 
Ba kanlı ı Resmi Yayınları, Ankara, Genkur. Basımevi, 1974, s. 186-359. 
2 A.g.e., s.360. 
3 Atatürk’ün Bütün Eserleri,  C.11 (1921), stanbul, Kaynak Yayınları, 2003, s.242. 
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Esasen bu yönergede çekilme emrini verirken, Mustafa Kemal’in bir 
sonraki hamleyi de hesapladı ı, hatta adeta Sakarya Sava ı’nın planını 
yapmı  oldu u ortaya çıkıyor. Ancak öncelikle kamuoyunda, özellikle 
TBMM’de olu acak olan olumsuz havayı ve moral bozuklu unu ortadan 
kaldırmak için giri imlerde bulunmu tur.  

Ba komutanlık Yasası’nın Çıkarılma Sürecinde Meclis’te Ya anan 
Tartı malar 

Kütahya-Eski ehir Sava ları hakkında TBMM’de yapılan ilk 
görü meler, 23 Temmuz tarihlidir. Bu tarihte cra Vekilleri Heyeti Ba kanı 
ve Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Pa a tarafından hem Yunan saldırısı 
hakkında bilgi vermi  hem de bu saldırı nedeniyle alınmasını istedikleri 
önlemleri milletvekillerine anlatmı tır. Gizli oturumda yaptı ı konu mada 
Fevzi Pa a, öncelikle sava ın nasıl cereyan etti i ile ilgili uzun açıklamalar 
yapmı tır. Fevzi Pa a, sava ın sadece birinci a amasının bitti ini, 
mücadelenin devam edece ini, bundan sonra yapılacak eyin yorulan orduyu 
dinlendirmek, takviye etmek ve silah ve cephane gibi her türden ihtiyaçlarını 
kar ılamak oldu unu, böylece güçlenen ordunun kesin bir darbe ve meydan 
sava ı ile dü manı yenmek oldu unu ifade etmi tir4.  

Açık celseye geçildi i zaman Fevzi Pa a, ordunun Yunan güçlerini 
durdurmayı ba ardı ı, güçlü ve zinde bir konumda oldu unu, saldırı gücünü 
kaybetmedi ini, dü manın ilerlemesinin önemli olmadı ını ve kısa zamanda 
bu yerlerin yeniden alınaca ını ifade etmi tir. Edirne Milletvekili eref Bey, 
sava ın kazanılaca ına duydu u inancı belirterek, orduya Meclisin selamını 
götürmek üzere milletvekillerinden bir heyet kurulmasını teklif etmi tir. Bu 
teklif oybirli i ile kabul edilerek5,  15 milletvekili seçilmi tir6.  

28 Temmuz 1337 tarihli oturumun ba ında, TBMM Ba kanı Mustafa 
Kemal’in 26 Temmuz tarihinde Batı Cephesi Karargâhı’ndan TBMM’ye 
yolladı ı telgraf okunmu tur. Mustafa Kemal bu telgrafında Batı Cephesi 
Karargâhı’nda smet Pa a ile bulu tu unu, dü manın Eski ehir yakınlarında 
bekleme halinde bulundu unu, askeri durumun her ekilde güven verici 
oldu unu bildirmi tir. Bu telgrafın arkasından da TBMM milletvekillerinden 
seçilen ve cepheye Meclisin selamını götüren heyetin çekti i 27 Temmuz 
tarihli telgraf okunmu tur. Milletvekilleri cepheyi ziyaret ettiklerini, 
cephedeki ordunun komutandan erine kadar her ferdin dü mana kesin 

                                                 
4 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.2, Ankara, Türkiye  Bankası Kültür Yayınları, 1985, s. 
99-102.  
5 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, C.11, çtima 2, 23.07.1337, Ankara, TBMM Basımevi, 
1958, s. 348-353.  
6 A.g.e., 24.07.1337, s.356-360. 
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darbeyi indirme konusunda sarsılmaz imanlarının devam etti ini 
vurgulamı lardır7.  

Kütahya-Eski ehir Sava larından sonra, Ba komutanlık yasası 
çıkarılana kadar ordunun durumu ve neler yapılması gerekti i, her oturumun 
de i mez tartı ma konusu olmu tur. lk günler ordunun durumu ve yönetimi 
konusundaki ele tiriler daha yumu ak bir üslupla yapılırken, sonraki 
günlerde giderek sertle mi tir. Bu ele tirileri de erlendirirken TBMM’deki 
grupla maları ve yakla ık iki ay önce Meclis’te Mustafa Kemal tarafından 
Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulmasını göz önünde tutmak gerekiyor. 

30 Temmuz 1337’de tarihindeki Meclis oturumunda, Ba kan Mustafa 
Kemal Meclisin, divan ba kanlı ında bir miktar parası oldu unu, yaralılara 
bu paradan hediyeler almayı önermi tir. Bu teklif hemen kabul ediliyor8.  Bu 
arada gizli celseye geçilmesi oylanıyor ve ikinci celsenin gizli olması kabul 
ediliyor. Gizli celsede Fevzi Pa a Eski ehir’in dü man eline geçmesinden 
sonra cepheye yaptı ı ziyaret sırasında elde etti i sonuçları açıklamı tır. 
Eski ehir’in kaybedilmesine ra men ordunun iyi durumda oldu unu, ancak 
pek çok zarar gördü ünü ve bu zararında en kısa zamanda kar ılanması ve 
ordunun her bakımdan takviye edilmesi gerekti ini ifade etmi tir. Alınan 
yenilgi nedeniyle endi e edilmemesi gerekti i, zararların telafi edilmeye 
ba landı ı, ordunun manevi kuvvetinin mükemmel oldu unu belirtmi tir. 
Çekilmenin bir taktik oldu unu ve bu süreçte alınan önlemleri yeterli 
buldu unu söyleyen Fevzi Pa a, dü man güçlerinin halkın moralini bozmak 
için ortaya attıkları ordunun bozguna u radı ı eklindeki iddialara 
inanılmamasını istemi tir. Bazı milletvekilleri sava ın gidi atı hakkında ona 
sorular yöneltmi lerdir. Bu sorulardan birisi de sava ta ordu birliklerini sevk 
etme ve çekilme i inde idari hata yapılıp yapılmadı ı konusundadır. Meclis 
tutanaklarında bu milletvekilinin kim oldu u belirtilmemi tir. Fevzi Pa a, 
böyle bir hatanın yapılmadı ını örneklerle anlatmı tır9.   

Milletvekilleri ele tirilerine bundan sonra da devam etmi lerdir. Bu 
ele tirilerde daha çok Vekiller Heyeti hedef alınmı tır. Ele tirilerle birlikte 
neler yapılması gerekti i konusunda öneriler sunan milletvekilleri de 
olmu tur. Özellikle Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nin mali kaynakları 
israfından yakınıyor ve bir heyet kurularak Vekâletin hesaplarının 

                                                 
7 A.g.e.,  28.07.1337, s. 362-364. 
8 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, C.11, çtima 2, 30.07.1337, elliyedinci çtima, birinci 
celse, s.366. 
9 TBMM Gizli Celse Zabıtları,  Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, 30 Temmuz 1337 (1921), s. 116-
120 
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inceletilmesini ve her ile meclis adına görev yapacak bir genel müfetti  yetki 
ve sıfatına sahip birinin gönderilmesini önermi tir10.   

Açık olan üçüncü celsede Fevzi Pa a, cepheye dair açıklamada 
bulunmu tur. Gizli celseye göre son derece kısa olan bu konu masında 
dü manın kendi istedi i yerde sava ı kabul ettirmek istedi ini, ama ba arılı 
bir askeri harekâtla bu isteklerinin bo a çıkarıldı ını, artık kendi istedi i 
yerde dü mana son darbeyi vuraca ını ileri sürmü tür. Onun bu sözleri 
Mecliste alkı larla, ya asın ve in allah sesleriyle kar ılanmı tır11.  

Kütahya-Eski ehir Sava ları’nın kaybedilmesi ile büyük bir toprak 
parçasının Yunanlıların eline geçmesinin, sadece askeri bakımdan de il 
ekonomik bakımdan da olumsuz sonuçları olmu tur. Seferberlik ve ordunun 
ihtiyaçlarının kar ılanması bakımından önemli olan bu topraklar, oldukça 
verimliydi ve hasat yapılamadan dü man eline geçmi ti. Bu sava ın kaybı, 
ordunun da moralinin oldukça bozulmasına neden olmu  ve asker 
kaçaklarının sayısı artmı tır. Bu da birliklerin sava  gücünün dü mesine 
neden olmu tur. Yurt genelinde de moral bozuklu u doru a ula mı , ba ta 
Yunan basını olmak üzere i galcilerin olumsuz propagandası yüzünden 
sava ın artık kaybedildi ini dü ünenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Herkes 
Meclisten gelecek haberlere bakıyordu.  

Bu yenilgi nedeniyle artık bir sonraki sava  ölüm kalım sava ı olacaktı. 
TBMM üyeleri de bunun bilincindeydi. Cepheye gönderilen heyetteki 
milletvekilleri cephenin durumu ve askerlerin morali konusunda Meclise 2 
A ustos’ta yaptıkları açıklamalarda ordunun çok iyi durumda oldu unu 
ifade etmi lerdir. Ordunun yaptıkları ziyaretten duydu u memnuniyeti ve iyi 
durumda oldu unu, ordunun yenilgi nedeniyle de il bir plan çerçevesinde 
çekildi ini, yenilen bir ordunun ruh halinde olmadı ını, hiç sava mamı  bir 
ordu kadar düzenli, kararlı ve güçlü oldu unu savunmu lardır12.   

Mustafa Kemal’in ba kanlı ında toplanan 2 A ustos tarihindeki gizli 
oturumda cepheden dönen Sinop milletvekili Rıza Nur, Karesi Milletvekili 
Vehbi ve zmir milletvekili Mahmut Esat Bey’in ortak hazırladıkları rapor 
okunmu tur. Konuyla ilgili olarak önce Sinop Milletvekili Rıza Nur söz 
almı  ve ordunun moralinin iyi oldu unu ancak sava  sırasında çok kayıp 
verdi ini, askerin çarı ından süngüsüne kadar pek çok eyin yok ya da eksik 
oldu unu ve ihtiyaçlarının kar ılanması gerekti ini belirtmi tir. Rıza Nur 

                                                 
10 A.g.e., Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, 30 Temmuz 1337 (1921), ikinci celse, s. 120-127. 
11TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, C.11, çtima 2, 30.07.1337, elli yedinci çtima, üçüncü 
celse, s.367-368. 
12 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, C.11, çtima 2, 2.8.1337, elli dokuzuncu çtima, birinci 
celse, s.400-402.  
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konu masında çekilmenin nedenlerini de sorgulamı tır. Yenilginin 
nedenlerini esasen Müdafaa-i Milliye Vekâleti’nin uyumasına, Erkan-ı 
Harbiye-i Umumiye’nin yeterince görevini yerine getirmemesine ve Heyet-i 
Vekile’nin de a ır davranmasına ba lamı tır. Müdafaa-i Milliye Vekili’nin 
üç göreve birden bakmasının do ru olmadı ını (hem Erkan-ı Harbiye 
Umumiye Reisi hem de Vekiller Heyeti Ba kanı) neden üç i in aynı ki iye 
verildi ini anlamadı ını belirtmi tir. Rıza Nur, Erkânı Harbiye-i 
Umumiye’yi takviye etmek, ba ına da Fevzi Pa a’yı getirmek gerekti ini ve 
Refet Pa a’nın da Müdafaa-i Milliye Vekili olabilece ini savunmu tur. smet 
Pa a’nın çalı kanlı ını ve ba arılarını takdir etti ini belirttikten sonra 
durumun ola anüstü oldu unu, böyle bir zamanda Mustafa Kemal’in 
ordunun ba ına geçmesini önermi tir13.  

Yine gizli olan üçüncü celsede de Karesi Milletvekili Vehbi Bey, 
ordunun yeniden takviye edilmesi için önlemler alınmasını isterken, Meclis 
Ba kanı Mustafa Kemal’in de Ba kumandanlı ı üzerine almasının art 
oldu unu vurgulamı tır. Böylece, Rıza Nur’dan sonra Ba komutanlık 
konusunu açık biçimde gündeme ta ımı  ve ordunun ba arısı için bunu art 
koymu tur. Ba komutanın önderli inde herkes üzerine dü en görevi yerine 
getirdi i takdirde bir ayda dü manı yenebileceklerini ileri sürmü tür14.  

3 A ustos tarihinde yapılan Meclis görü melerinde ise, Maliye Vekili 
Trabzon Milletvekili Hasan Bey, gelir ve gider arasındaki uçurum bir hayli 
fazla oldu undan ve ciddi bir bütçe açı ından söz etmi tir. Yeni gelir 
kayna ı bulmanın zorlu unu anlatırken daha hasat yapılmadan çok verimli 
bir kısım arazinin dü mana terk edilmesinin gelirde bir azalma yarataca ını 
ifade etmi tir. Yeni gelir kaynakları bulunsa bile bunun anında etki 
gösteremeyece ini, en az 4 ay beklemek gerekti ini, ancak ordunun 
ihtiyaçları çok acil oldu u için “Tekâlifi Harbiye”ye ba vurma 
zorunlulu unun oldu unu bildirmi tir15. Hasan Bey’in yaptı ı bu 
açıklamalara bakıldı ında Sakarya Sava ı öncesi mali durumun ne denli kötü 
oldu u ve Tekâlifi Milliye Emirleri’nin gerekçesi daha iyi anla ılacaktır. 

4 A ustos tarihine gelindi inde, yenilgi nedeniyle bu döneme kadar pek 
fazla yapılmayan ele tiriler daha iddetli biçimde yapılmaya ba lanmı tır. 
Esasen bu tartı malarda, TBMM Ba kanı olarak Mustafa Kemal ahsen 
ele tirilmemekle birlikte hedef alınan kurumlar ve icraatlar ele tirilirken, asıl 
                                                 
13 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, elli dokuzuncu inikad 2 A ustos 
1337 Salı ikinci celse, s. 132-138. 
14  A.g.e.,  Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, elli dokuzuncu inikad 2 A ustos 1337 Salı, üçüncü celse, 
s. 138-142. 
15 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı ıncı inikad, 3 A ustos 1337 
Salı, üçüncü celse, s. 146-151. 
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hedefin o oldu u anla ılacaktır. 2 A ustos’ta Ba komutanlık için ilk kez 
adının telaffuz edilmesinden sonra muhalif milletvekillerinin daha fazla 
hedefi haline gelmi  olabilir.  

Cepheye giden milletvekilleri ülkenin asayi inin ve güvenli inin 
sa lanması, ihanetlerin ve fesadın önlenmesi için birkaç ili kapsayan 
bölgeler olu turarak genel müfetti liklerin kurulmasını ve geçici olarak 
Meclis tarafından seçilen bir ki inin genel müfetti  olarak bu bölgelerde 
görevlendirilmesini öngören bir yasa teklifi vermi lerdir. Ordunun gerisini 
güvenlik altına almaya dönük ve yedi müfetti lik bölgesi kurulmasını öneren 
yasa teklifi 4 A ustos’ta Meclis’te görü ülmü , verilen teklifleri, yasayı 
hazırlayanlara gönderme kararı alınarak, gizli celseye geçilmi tir16.  

Gizli celsede ilk sözü alan stanbul Milletvekili Ahmet Ferit Bey, gerek 
askeri ve gerek mali durumun bozuklu unu gözler önüne sererek, gereken 
önlemleri alması için Hükümete tam yetki verilmesini ve görevinde serbest 
bırakılmasını, ele tirilerin bir süre için yapılmamasını, böylece Meclis ve 
Hükümetin tek vücut oldu unun gösterilmesini istemi tir17. Mersin 
Milletvekili Selahaddin Bey ise bu zamana kadar savunma konusunda 
hükümetin isteyip de meclisin vermedi i hiçbir ey olmadı ını, bundan 
sonra da hükümet ne isterse milletin verece ini, amacın vatan topra ını 
dü mana çi netmemek oldu unu, her türlü fedakârlı a hazır olduklarını ve 
mutlaka ba arılı olacaklarını ve tereddüde gerek olmadı ını ifade etmi tir. 
Milletin bütün gücünün bir noktaya toplanmasını ve milletin toplanan bütün 
gücünü de bir ki inin hiçbir engel ve korku olmadan milletin faydasına 
kullanmasını ve zafer kazanmasını istemi tir. Ba komutan vekili sıfatıyla 
görev yapacak olan bu ki inin, ya bu zamana kadar orduyu yöneten ki i ya 
da Meclis Ba kanı olmasını veya bunlar olmazsa yeni birinin seçilmesini 
istemi tir18. 

Aydın Milletvekili Doktor Mazhar Bey ise sava ı kazanmak için 
Mustafa Kemal’in Ba kumandanlı a getirilmesinin art oldu unu ileri 
sürmü tür19:  

                                                 
16 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, C. 12, çtima 2, 4.8.1337, Altmı  ikinci çtima, birinci 
celse-ikinci celse, s.1-15. 
17 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  birinci inikad, 4 A ustos 
1337 Per embe, üçüncü celse, s. 157-158. 
18 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  birinci inikad, 4 A ustos 
1337 Per embe, üçüncü celse, s. 157-159. 
19 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  birinci inikad, 4 A ustos 
1337 Per embe, üçüncü celse, s. 160-162. 
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Meclis’te milletvekilleri yaptıkları konu malarda Mustafa Kemal’in 
adını söylememelerine ra men Ba kumandanlık için önerdikleri tek ki i 
oydu. Muhalif milletvekilleri de Ba kumandan vekili olarak Mustafa 
Kemal’in ordunun ba ına geçmesini istiyorlardı. Bunun nedenini Mustafa 
Kemal Nutuk’da muhalif milletvekillerinin yenilginin ba  sorumlusu olarak 
onu gördüklerinden dolayı böyle bir tutum içine girdiklerinden söz 
etmektedir. Adını söylememelerine ra men, ordunun çekilmesinin ba  
sorumlusu olarak gördükleri için kendisinin ordunun ba ına geçmesini 
istemi lerdir. Mersin Milletvekili Selahattin Bey ise adını de il ama görevini 
söyleyince kimi kastetti i anla ılmı tı. Bu fikri destekleyen ba ka 
milletvekilleri de vardı. Yukarıda da belirtti imiz gibi milletvekilleri 
ordunun ba ına Mustafa Kemal’in geçmesi konusunda neredeyse hem 
fikirlerdi.  Mustafa Kemal’e göre onun ordunun ba ına geçmesini 
isteyenlerin bir kısmı, artık ordunun büsbütün yenildi i, durumun 
düzeltilemeyece i, ulusal amacın yitip gitti i kanısında olduklarından 
duydukları öfkeyi onun üzerinde yatı tırmak ve bozguna u ramı  ordunun 
ba ına getirerek onun da bozguna u ramasını istiyorlardı. Böylece ondan da 
kurtulmu  olacaklardı.  Bir kısım milletvekilleri ise Mustafa Kemal’e 
duydukları inanç ve güven nedeniyle samimi olarak, orduyu bu yenilgiden 
zafere ta ıyacak tek ki inin o oldu unu dü ünüyorlardı. Bazıları ise Mustafa 
Kemal’in Ba komutanlı ını son çare olarak gördüklerinden, o günün daha 
gelmedi ini dü ünüyorlardı20.  

Mustafa Kemal, Meclis’te kendisinin Ba komutan veya Ba komutan 
Vekili olması önerileri konusunda 4 A ustos ak amına kadar sessizli ini 
korumu tur. Onun bu sessizli i yenilginin kesin ve yakın oldu u konusunda 
görü lerin yayılmasına neden olmu tur. Mustafa Kemal milletvekillerin 
konu malarını dinledikten sonra 4 A ustos ak amı TBMM Ba kanlı ı’na bir 
önerge vermi tir21.  

Belki de muhaliflerin bu konudaki ısrarlı tutumlarının nedeni, artık 
yenilginin ve acı sonun kaçınılmaz oldu una inanmalarıdır. Mustafa 
Kemal’in bu tartı malar kar ısında sessiz kalması onların bu dü üncelerini 
güçlendirmi  olabilir. Esasen Meclisteki tartı malar çok sert geçmemi  ve 
Mustafa Kemal’i do rudan hedef almayıp dolaylı sorumlu tutanlar olmu tur. 
Ancak sadece Meclis içinde de il, Meclis dı ında da ele tirilerin yapılması 
ve Mustafa Kemal’in hedef alınması kar ısında suskunlu unu bozması 
kaçınılmaz hale gelmi tir.  

                                                 
20 Gazi Mustafa Kemal (ATATÜRK), Nutuk Söylev, C.II, 4. B., Ankara, TTK Yayınları, 
1999, s. 813-817. 
21 A.g.e., s. 817. 
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Mustafa Kemal’in 4 A ustos ak amı verdi i önerge 5 A ustos tarihli 
gizli oturumda okunmu tur. Mustafa Kemal kürsüye gelerek Ba komutanlık 
konusu nedeniyle milletvekillerin onun hakkında gösterdikleri güven ve 
sevgiye te ekkür etmi tir. Bütün Meclis üyelerinin tamamen bu dü ünce ve 
kanıda olduklarını zannetti ini ve bu nedenle de Meclise delile dayalı bir 
öneri sunaca ını belirtmi tir. Meclis Ba kanlı ı’na verdi i önerge öyledir22: 

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

 Meclis azayı kiramının umumi surette tezahür eden arzu ve talebi 
üzerine Ba kumandanlı ı kabul ediyorum. Bu vazifeyi ahsen deruhte 
etmekten tahassul edecek(do acak) fevaidi (faydalar) azamî suratle istihsal 
edebilmek (elde edebilmek) ve Ordunun maddî ve manevî kuvvetini azamî 
surette tezyid (attırma) ve ikmal (mükemmelle tirmek) ve sevku idaresini bir 
kat daha tarsin (sa lamla tırma) için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin haiz 
oldu u salahiyeti me ruayı (yasal yetkiyi) fiilen istimâl etmek (kullanmak) 
artiyle bu vazifeyi deruhte ediyorum (üzerime alıyorum). Müddeti ömrümde 

Hâkîmîyeti Millîyenin ve me ruiyetin en sadık bir hizmetkârı oldu umu 
nazarı millette bir defa daha teyit için bu salahiyetin üç ay gibi kısa bir 
müddetle takyid (sınırlamak) edilmesini ayrıca taleb ederim.  

        4 A ustos 1337   
           Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi  

             Mustafa Kemal” 

Meclis Ba kanı sıfatıyla Mustafa Kemal, Ba komutanlı ı kabul etmek 
için, üç ay süreyle Meclisin sava la ilgili yetkilerinin kendisine verilmesini 
art ko mu tur. Ulusal egemenlik ilkesine aykırı gibi gözükse de, Mustafa 

Kemal’in istedi i bu yetkiler ordu ile alınacak önlemlere yönelikti. Bunun 
dı ındaki konular da Meclis zaten yetkilerini koruyacaktı. Bu yetkinin 
Mustafa Kemal’i diktatör yapaca ı yolundaki yorumlara da katılmak pek 
mümkün de ildir23. Çünkü hem yasal olarak hem de fiilen böyle bir 
durumun gerçekle mesi pek söz konusu de ildir. Mustafa Kemal böyle bir 
öneriyi, sava  öncesinde halkı tam bir seferberlik içinde tutmak ve orduyu 
güçlendirmek; sava  sırasında kararların hızla alınmasını ve uygulanmasını 
sa lamak amacıyla vermi tir. Üstelik son zamanlarda Mecliste olu an 
grupla malar ve Mustafa Kemal’in ahsına yönelik muhalefetin ortaya 
çıkması Meclisin normal çalı malarını dahi zora sokmu , yasalar ve kararlar 

                                                 
22 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci inikad, 5 A ustos 
1337 cuma, birinci celse, s. 164. 
23 Seçil Akgün, “Meclis Tutanaklarından Atatürk’ün Ba kumandanlı ı”, Büyük Zafer ve 
Sonuçları (60. Yıldönümü Toplantı Bildirileri), stanbul, Bo aziçi Üniversitesi Yayınları, 
1982, s. 193. 
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günlerce bazen haftalarca tartı ılmı , bir türlü karara varılamamı tır. 
Meclisin hızlı çalı masını sa lamaya yönelik olarak yakla ık üç ay önce 
TBMM’de Müdafaa-i Hukuk adıyla bir grubun kurulmasını sa layan 
Mustafa Kemal’in, böylesine ola anüstü bir durumda sava ı kazanmak için 
Meclisin orduya yönelik yasama, yürütme ve yargı yetkisini almak 
istemesini bu ba lamda de erlendirmek gerekmektedir. 

Mecliste bu yasa önerisine yönelik tepkileri ele alırken, yukarıda 
bahsetti imiz gibi Mecliste I. Grup adıyla bilinen Müdafaa-i Hukuk 
Grubu’nun kurulmasını göz önünde tutmak gerekir. Do ru bir de erlendirme 
açısından bu gereklidir. Muhalif milletvekilleri önce bu grubun kurulması ve 
arkasından Mustafa Kemal’in Meclisin yetkilerinin bir kısmını üstüne almak 
istemesinden ku kulanarak, onun Meclise tam olarak egemen olmaya ve 
Meclisi ortadan kaldırmaya çalı tı ını dü ünmü  olabilirler. Kendilerinin de 
etkisiz hale getirilmesinden korkmu lardır. Buna ra men Yunan ordusunun 
Polatlıya kadar gelmesi, top seslerinin Ankara’dan duyulmaya ba laması ve 
Mustafa Kemal’in sava ı ba arıya ula tırabilecek cesaret, azim ve kararlılı a 
sahip tek komutan olması nedeniyle sava ın kaybedilece ine kar ı duyulan 
korku daha a ır basmı  gözüküyor. 

Bu önergenin okunmasından sonra Mecliste tartı malar ba lamı tır. Bu 
önergeyi ele tirenlerin bir kısmı Ba komutanlık ismini tartı ma konusu 
ederken büyük bir kısmı ise Meclisin yetkilerinin verilmesine kar ı 
çıkmı lardır. Öncelikle sözü önde gelen muhalif milletvekillerinden ve 
Mustafa Kemal’in ordunun ba ına Ba komutan Vekili olarak geçmesini 
isteyen ilk ki ilerden Mersin Milletvekili Selahaddin Bey almı  ve 
“Ba kumandan” unvanı yerine “Ba kumandan Vekili” denmesini teklif 
etmi tir. Bu teklifin gerekçesi olarak da stanbul’daki kötü niyetli ki ilerin 
aleyhte çalı malarını göstermi tir. Meclisin manevi ahsiyetinde var olan bu 
yetkiyi vekili aracılı ıyla yürütmesi anlamını ta ıyaca ını, 
Ba kumandanlıktan Padi ah anlamı çıkarılaca ı ve içte ve dı ta kötü etki 
yapaca ını ve önerdi i eyin sadece isim de i ikli inden ibaret oldu unu 
ileri sürmü tür24.  

Mustafa Kemal bu öneriye verdi i yanıtta, Padi ah ve Ba kumandan 
Vekili unvanlarının yıpranmı  oldu unu, böyle dü ünüldü ü zaman Meclisin 
Ba kumandan Vekili unvanına sahip olaca ını, daha çok Padi ahı i aret 
etti ini, Padi ahın da çıkıp ben kimseyi vekil tayin etmedim diyebilece ini 
ifade etmi tir. Ba kumandan Vekili denildi inde bunun etkisinin azalaca ını 

                                                 
24 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci inikad, 5 A ustos 
1337 cuma, birinci celse, s. 164-165. 
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ve eskiden olan ve ho  görülmeyen bu unvanla görev yapamayaca ını açık 
biçimde belirtmi tir25.  

Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey ise, konu masının ba ında Mustafa 
Kemal’in yaptıklarını övmü  ve Meclisin yetkilerinden neyin kastedildi ini 
sormu tur. Meclis ba kanı olarak zaten tüm yetkilerin üzerinde oldu unu, 
ikinci bir yetki almaya gerek olmadı ını belirterek, bu yetki talebinin üç ay 
boyunca Meclisin kapalı olması ve bu sürede Meclisin yetkilerini ve i lerini 
ba kumandanın yapması anlamını mı ta ıdı ı konusunda bilgi verilmesini 
istemi tir26. Ba kumandan olarak Mustafa Kemal Meclisin yetkilerini 
aldı ında üç ay boyunca Meclisin çalı mayıp, onun bütün i lerine Mustafa 
Kemal’in bakaca ını sananlar bir hayli fazladır. Bu nedenle Mustafa Kemal, 
bu konuyu biraz daha açıklama gere i duymu tur.  

Mustafa Kemal Meclisin bütün yetkilerini de il sadece ordunun maddi 
ve manevi kuvvetini arttırma ve mükemmel hale getirme ve ordunun 
yönetimini sa lamla tırma konusundaki yetkileri istedi ini, bunu da gerekli 
görülen önlemleri Ba kumandanlı ın derhal alabilmesi ve uygulayabilmesi 
için istedi ini ifade etmi tir. Yani sadece sava la ilgili yetkileri istedi ini, 
Meclisin yine görevine devam edece ini, ama sava  sürecinde ordu i lerinin 
saatlerce tartı ılamayaca ını, bir an evvel karar verilmesi ve uygulanması 
gerekti ini ve gerekli gördü ü zaman bazı ki ileri görevlendirebilmesinin 
ba arı kazanmak açısından önemli oldu unu vurgulamı tır. Milletvekillerini 
de açık yüreklilikle uyarmaktan kaçınmamı ; verecekleri yetkinin çok büyük 
ve çok önemli oldu unu, iyi dü ünmeleri gerekti ini ve üç ay gibi bir süreyle 
sınırlandırmaları konusunda uyarılarda bulunmu tur27. Muhaliflerin bu 
yetkinin ne denli önemli oldu u ve verilmesinin zor oldu u görü lerine 
katılması ve açık yüreklilikle milletvekillerini uyarması ku kusuz birçok 
milletvekilini de etkilemi  olmalıdır. Bu muhaliflerin ele tirilerinin bir 
kısmını da bu sözleri engellemi  olabilir. 

Lazistan Milletvekili Abidin Bey, Ba komutan unvanı verilmesi 
görü ünü desteklerken, Edirne Milletvekili eref Bey de, Mustafa Kemal’i, 
ulusal davanın sanca ı ve bayra ı olarak nitelendirmi tir. I. Dünya 
Sava ı’nda askeri yeteneklerini bütün dünyaya kanıtlayan “Anafarta 
yaratmı  bir adam” olarak isimlendirmi tir. Millet ve memleket nasıl tek 
vücut olmu sa ordunun da tek vücut olması için “Serdar-Ekrem” olması 
gerekti ini, bu davayı yaratan Pa a Hazretlerine istedi i yetki verilerek, 

                                                 
25 A.g.e., s. 165. 
26 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci inikad, 5 A ustos 
1337 cuma, birinci celse, s. 164-165. 
27 A.g.e., s.165-166. 
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ordunun ba ına geçirilmesini istemi tir. Ola anüstü bir dönemden geçtikleri 
için ola anüstü önlemler aldıklarını, bu nedenle Mustafa Kemal’e verilecek 
yetkiyi dü ününce “Napolyon mu yaratıyoruz?” diye kendi kendine 
sordu unu, ancak Pa a’nın bütün ruhunu, vicdanını bildi ini, ulusal iradenin 
hizmetkârı olmayı Padi ah olmaya tercih eden biri oldu unu belirterek, 
endi elerin yersiz oldu unu vurgulamı tır. eref Bey için, ba komutan 
olabilecek ve ülkeyi kurtulu a götürebilecek tek ki i Mustafa Kemal’dir, üç 
ay içinde dü manı ülkeden kovaca ına ve ulusal davanın sonucunun ba arılı 
olaca ına inandı ını vurgulamı tır28.  

Daha sonra söz alan ve ikinci grup üyelerinden birisi olan Karahisar 
(Afyon) Milletvekili Hulusi Bey, kumandayı üzerine alacak ki inin isim ve 
yetkisi üzerinde durmayaca ını, ülkenin zor zamanında “…cidden çelik gibi 
kararlarla bu i i yapmak üzere, bu i i deruhte ettiklerinden…”  Mustafa 
Kemal Pa a’yı ne kadar tebrik etse az oldu unu ifade etmi tir. Ancak 
verilecek yetkiyle birlikte ordunun sevk ve idaresi için denilerek, 
milletvekillerinin görevle ba ka yerlere yollanması durumunda Meclisin 
görü meler için yeterli ço unlu u kaybedece i, bu durumda Meclisin 
kapanaca ını ileri sürmü tür. Hulusi Bey bir taraftan Mustafa Kemal’i 
överken di er taraftan dolaylı olarak da ele tirmekten geri kalmamaktadır. 
Samimi hislerini ve dü ünceleri bilmesine ra men, ulusal iradenin önemsiz 
bir hizmetlisi olarak nitelendirdi i Pa a Hazretlerini olayların ba ka bir yere 
çekmesinden de korktuklarını belirtmi tir. Olayların gidi atına engel 
olamayabilece ini de eklemi tir. Bu noktada Pa a’nın Meclisin yetkilerini 
aldı ı zaman milletvekillerini kendisi yollamamalı, seçimi Meclisin yapması 
gerekti ini vurgulamı tır29.  

Üstü kapalı yapılan bu ele tirilerin ne anlama geldi ini hemen anlayan 
Mustafa Kemal, Hulusi Bey’in söylediklerinin mantıklı oldu unu, 
bahsettiklerini yapabilmek için zaten yetki almaya gerek olmadı ını, kendine 
verilecek görevin güven üzerine kurulmasını, e er Meclis Ba kanına 
güvenleri yoksa bu görevi vermelerinin zararlı olaca ını belirtmi ; Meclis 
yetkilerini sadece ordunun idaresini kapsayacak ekilde istedi ini bir kez 
daha vurgulamı tır. Ayrıca meselenin çok dü ünülmesi gerekti i konusunda 
milletvekillerini bir kez daha uyarmı tır. Mustafa Kemal’in bu konu ması 
üzerine kürsüye gelen Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey, di erleri gibi 
kendinin de ta ıdı ı endi elerin bu konu madan sonra yok oldu unu ifade 

                                                 
28 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci inikad, 5 A ustos 
1337 cuma, birinci celse, s. 166-167. 
29 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci inikad, 5 A ustos 
1337 cuma, birinci celse, s.167-168. 
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etmi tir. Her türlü önlemi az buldu unu belirterek ve Mustafa Kemal’in yasa 
önerisine tam deste ini açıklamı tır30. 

Tunalı Hilmi’nin bu destek konu masından sonra da ele tiriler 
durmamı tır. Sivas Milletvekili Taki Efendi, Mustafa Kemal’in fiili olarak 
zaten orduyu kumanda etti ini, yeni bir unvan vermeden yine yapmaya 
devam etmesini, e er Ba komutan yapılır da yeni topraklar kaybedilirse 
bunun faturasının ona çıkarılaca ını ve adının lekelenece ini iddia etmi , 
Mustafa Kemal’in bu milletin bayraktarı oldu unu, be nedenle ona leke 
sürülmemesini istemi tir. Yasa önerisinin aleyhinde olan bu konu madan 
sonra Burdur Milletvekili Veliddin Bey, zaten Mustafa Kemal’in do al 
olarak Ba komutan oldu unu, istedi i yetkileri vermekte bir sakınca 
olmadı ını, verilmemesi durumunda ordunun zafere ula masının pek 
mümkün olamayaca ını, bu önerinin Te kilat-ı Esasiye’ye aykırı olmadı ını 
ileri sürmü tür. Pa a Hazretlerine güvenlerinin tam oldu una i aret eden 
Veliddin Bey, verilecek yetkilerle Meclisin zarar görmesinin veya 
milletvekillerinin tehdit edilmesinin söz konusu olamayaca ını bildirmi tir. 
Meclisin eskisi gibi çalı aca ını ve zafiyete u ramayaca ını savunmu tur. 
Muhalif milletvekillerini ikna etmeye yönelik olarak da, Mustafa Kemal’in 
Meclisi kurdu unu hatırlatarak, kendi kurdu u bir kurumu yıkması veya 
dikti i a acı kesmesinin dü ünülemeyece ini savunmu tur. Yetkiler ulusal 
mücadelenin ba arısı açısından çok gerekli oldu u için istendi ini ba ka bir 
nedeni olmadı ını da sözlerine eklemi tir. Karesi milletvekili Basri Bey de 
bu sözlere destek veren biçimde bir konu ma yapmı  ve dü man kovulsun, 
ülke kurtulsun da hangi ekilde oldu u fark etmez demi tir31.  

Mersin Milletvekili Selahaddin Bey bir kez daha söz almı  ve daha önce 
söylediklerini unutmu çasına mevcut durumun ola anüstü önlemleri 
gerektirecek kadar kötü olmadı ını, ola anüstü önlemler almaya 
gereksizli ini ve endi eye kapılmamak gerekti ini ileri sürmü tür. Pa a 
Hazretlerinin bu yetkileri istemekte haklı olabilece ini ama bunun için bir 
neden göremedi ini, kendi hakkının bir kısmını bile vermeyece ini 
söylemi tir. Esasen Meclis Ba kanlı ı yetkilerinin mutlak oldu unu, 
ba kumandanlık unvanı yerine de Erkânı Harbiye Umumiye Reisi veya 
Ba kumandan Vekili sıfatıyla görev yapmasını istemi tir32. 

Selahaddin Bey’in ele tiri ve önerilerine yanıt vermek, Meclisi yasa 
önerisi hakkında daha açık bir ekilde bilgilendirmek amacıyla kürsüye 

                                                 
30 A.g.e., s. 168. 
31 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci inikad, 5 A ustos 
1337 cuma, birinci celse, s. 168-170. 
32 A.g.e., s. 171. 
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gelen Meclis Ba kanı Mustafa Kemal Pa a, Selahaddin Bey’e Erkanı 
Harbiye-i Umumiye Reisi’nin görev ve yetkilerini anlatmı tır. Erkânı 
Harbiye-i Umumiye Reisi’nin genel durumdan meclise kar ı zaten sorumlu 
oldu unu, genel harekâtın en iyi ekilde yürütülmesinin onun görevi 
bulundu unu, Meclisin de bu konuda ona yetki verdi ini hatırlatmı tır. 
Ba kumandanlı ın TBMM’nin manevi ahsiyetinde oldu unu, vekil sıfatını 
uygun bulmadı ını, Ba komutan Vekili denildi inde Padi ahın vekili 
anlamına gelece ini, ama Ba kumandan olursa yüce Meclis adına görev 
yapaca ını ve sorumlulu unu göz önüne alarak görevini yerine getirece ini 
ifade etmi tir. Büyük tehlike oldu unu, ancak büyük bir felaketin henüz 
gerçekle medi ini belirterek, Selahaddin Bey’in durumun çok kötü olmadı ı 
görü üne katıldı ını söylemi tir. Mevcut durumda dü manın mutlaka 
Ankara’nın batısında yenilmesi gerekti i ve bunu gerçekle tirmeye 
çalı tıklarını ve önlem olarak da bu yasayı önerdi ini bildirmi tir. stedi i 
yetkide sava  bölgeleri konusunda bir kısıtlama olmadı ını, yetkisinin tüm 
ülkede geçerli olaca ını hatırlatarak, Ba komutanlık yasası için bir an evvel 
Meclisin karar vermesini istemi tir. Buna neden olarak da görü meler 
sırasında söylenen bazı sözlerin dı arıya kar ı tehlikeli oldu unu belirterek, 
konu malarına dikkat etmeleri konusunda milletvekillerini uyarmı tır33.  

Birkaç milletvekili kısaca görü lerini belirttikten sonra, Hüsrev Bey, 
kanun teklifinin acilen görü ülmesi ve isim yoklamasıyla oylanmasını 
önermi tir. Bu önergenin kabulünden sonra be  maddeden olu an yasa teklifi 
okunmu  ve görü meler devam etmi tir. Antalya Milletvekili Hamdullah 
Suphi Bey, sava ın kazanılması için Mustafa Kemal Pa a’nın ahsının 
ellerinde büyük bir kuvvet oldu unu belirterek, zafere ula manın en temel 
etkeninin de Mustafa Kemal oldu unu ve bunu kullanmaları gerekti ini 
vurgulamı tır. Bu konu madan sonra Meclis Ba kanlı ına verilen takrirler 
arka arkaya okunmu  ve oylanarak hepsi de reddedilmi tir. Arkasından da 
Ba komutanlık Yasa Tasarısı’nın isim sırasına göre oylamasına geçilmi tir34.  

kinci celsede söz alan Mustafa Kemal, milletvekillerinin tereddüt 
içinde oldukları ve üphe ile yakla tıkları noktalara bir kez daha açıklık 
getirmi tir. Esasen bu konuya hassasiyet ve ciddiyetle yakla ılmasından 
memnun oldu unu, ahısların tabiî ki önemli olmadı ını, kendisinin de 
herhangi yasal ve me ru bir yetkiyi alabilmesinin Meclisin varlı ına ba lı 
oldu unu ifade etmi tir. Meclisin varlı ına herhangi bir ekilde saldırı 
olursa, sahip oldu u bütün sıfat ve yetkilerin kendili inden dü ece ini ve 

                                                 
33 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci inikad, 5 A ustos 
1337 cuma, birinci celse, s. 171-173. 
34 A.g.e., s. 174-176. 
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bundan sonra yapılacak i lerin milletin arzusuna temas etmeyece ini ve 
millete fayda sa lamayaca ını vurgulamı tır. Bu nedenle endi eye neden 
olan noktanın kendisinin, korumak için hayatını adamak zorunda oldu u 
noktadır. Onun için de yasa önerisinde bu noktanın de erinin korunmasını 
ciddiyetle dü ündü ünü ifade etmi tir. Bir ba ka dikkati çeken noktanın ise 
herhangi birisine böyle bir yetki verildi inde, o ki inin bu yetkiye 
dayanarak, milletvekillerinden biri hakkında keyfi ve örfi bir i lem 
yapabilmesinin hatıra gelemeyece ini ama yine de buna olanak tanımayan 
bir kayıt ve artın yasaya konulabilece ini belirtmi tir. Mustafa Kemal bu 
konu masından sonra geceki yasa önerisinde bazı de i iklikler yaparak, 
Meclise sunmu tur35.  

Mustafa Kemal’in açıklık getirdi i konular içinde en dikkati çekenler 
bu iki noktaydı. Özellikle muhalif milletvekillerinin en çok çekindikleri 
Mustafa Kemal’in bu yetkileri alıp Meclisi kapatması ve Meclisteki 
milletvekillerine yönelik keyfi i lemler yapması endi esidir. Mustafa Kemal, 
endi eleri gidermek için 1. maddeye ekleme yapmı  ve yasayı yeniden 
düzenlemi tir. 

Eski ehir Milletvekili Emin Bey, Mustafa Kemal’in bütün yetkileri alıp 
diktatör olaca ı yolundaki duyumlarını ifade ederek, ülkeyi dü mandan 
kurtarıp bir süre için diktatör olarak faaliyet gösterse bile bunu millet için 
faydalı sayaca ını belirtmi tir. Mustafa Kemal’i Padi ahlıktan daha yüksek 
bir makama layık gördü ünü de sözlerine eklemi tir. Muhaliflikleriyle 
tanınan Erzurum milletvekillerinden Durak Bey, verilen teklifin açıklanmaya 
muhtaç oldu u için Mustafa Kemal’in açıklama yapma inceli i 
gösterdi inden dolayı memnun oldu unu söylemi tir. Eski bir komitacı 
oldu unu söyleyerek, Ba kumandan yerine “Millet Ba kumandanı” 
unvanının verilmesini önermi tir. Yetki meselesi ile ilgili olarak yasa 
önerisinde Meclisin sadece “te rii” yetkisinin yazılı oldu unu, bu nedenle 
“icrai” yetkisinin de eklenmesi gerekti ini savunmu tur36.  

smi belirtilmeyen bir milletvekili ise “… Papulas ba ımda çorba 
pi irece ine Pa a Hazretleri’nin aya ı altında kalmaya razıyım. Pa a gibi 
zeki yaratılmı  bir zat bittabi muhakeme eder ki, bu Meclise rehber olan ve 
toplayan kendileridir. Pa a da kuvveti bizden Meclisten almı tır…” diyerek, 
Mustafa Kemal’e duydu u güveni ve inancı açıkça ortaya koymu tur37.  

                                                 
35 A.g.e., ikinci celse, s. 176. 
36 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci inikad, 5 A ustos 
1337 cuma, ikinci celse, s. 177-178. 
37 A.g.e., s. 178. 
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Oylama tamamlanmadan önce ilkini oldu u gibi son konu mayı da 
Sinop milletvekili Rıza Nur Bey yapmı tır. Konu masında ilk teklifi 
duydu unda heyecan içinde kaldı ını, milletin hukukunu bir ki inin eline 
verdiklerini, adeta bir Padi ah seçtiklerini dü ündü ünü söylemi tir. Pa a 
Hazretlerinin bu yetkiyi neden istedi ini hala anlamadı ını belirten Rıza 
Nur, ola anüstü bir durumda oldu undan ordu için her türlü önlemi alabilme 
yetkisinin oldu unu ve buna diyecekleri olmadı ını fakat yasama yetkisine 
dokunmasını do ru bulmadı ını ifade etmi tir. Meclisin yasama yetkisini 
kimseye vermeme konusunda hassas ve kıskanç davranmasını takdir ederek, 
bunu yapmadı ı takdirde görevinde özensiz davranmı  olaca ını ileri 
sürmü tür. Yasama yetkisi konusunda hiçbir ey talep edilmemesini arzu 
etti ini, ama ordunun takviye ve iyi yönetimi için Ba kumandana bütün 
yetkilerin verilmesini istiyor. Ayrıca Mustafa Kemal’in yasa önerisinde 
yaptı ı de i ikliklerden de memnun oldu unu bildirmi tir38.  

Meclis ikinci ba kanı Dr. Adnan Bey, yasanın oylamasının sona 
erdi ini 169 kabul, 13 ret oy aldı ını belirtmi tir. Ayrıca ret oyu verenlerin 
açık celsede güvensizlik oyu vererek, milli heyecanı azaltmalarından 
korktu unu ifade etmi tir.  

Yasa önerisinin kabul edilmesi üzerine Mustafa Kemal, kürsüye gelmi  
ve kendisine gösterdikleri güven ve inançtan ötürü te ekkür etmi tir. Hemen 
arkasından da alınması gereken bazı önemli kararlardan söz ederek bu 
konudaki önerilerini sıralamı tır. çe ve dı a kar ı Meclisin ve Vekiller 
Heyeti’nin güçlü görünmesi gerekti ini, gereksiz yere Vekiller Heyeti’ni 
ele tirmemelerini rica etmi tir. Aleni celsede Ba kumandanlık yasasının oy 
birli i ile kabul edilmesini Meclisteki birlik ve bütünlü ü göstermek 
açısından önemli oldu unu da sözlerine eklemi tir39. 

Ba komutanlık yasasının gizli celsedeki görü meleri tamamlanmı  ve 
gizli celse Meclis’in Kayseri’ye ta ınması ve genel müfetti lik kurulması 
konusundaki görü melerle devam etmi tir. Kısa bir süre sonra aleni celseye 
geçilmi tir. Bu celsede Rıza Nur ve sekiz arkada ı TBMM Ba kanı Mustafa 
Kemal’in Ba komutan seçilmesi hakkındaki yasa teklifinin hemen 
görü ülmesini ve oya sunulmasını istemi lerdir. Söz konusu yasa öyledir40:   

                                                 
38 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci içtima, 5 A ustos 
1337 cuma, ikinci celse, s. 179-180. 
39 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, altmı  ikinci inikad, 5 A ustos 
1337 cuma, birinci celse, s. 171-173. 
40 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, cilt 12, içtima 2, altmı  ikinci içtima, 5.8.1337 Cuma, 
üçüncü celse, s. 18-19. 
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“Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine 
Ba kumandanlık Tevcihi Hakkında Kanun 

 “MADDE 1.-Millet ve memleketin mukadderatına bilfiil vâzıulyed (el 
koyan) yegâne kuvveti âliye olan ve âzasından her birinin Kanuni esasi ve 
Te kilâtı Esasiye Kanunu ile hukuk ve masuniyeti te riiyesi tabiati ile mahfuz 
(korunan) ve ahsiyeti mâneviyesi Ba kumandanlı ı haiz bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kuyudu âtiye (a a ıdaki kayıtlar) ile Ba kumandanlık 
vazifei fiiliyesine kendi Reisi Mustafa Kemal Pa ayı memur eylemi tir. 

“MADDE 2.-Ba kumandan ordunun maddi ve mânevi kuvvetini âzami 
surette tezyit ve sevk ve idaresini bir kat daha tarsin (sa lamla tırma) 
hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin buna müteallik salâhiyetini 
Meclis namına fiilen istimâle (kullanma) mezundur. 

 “MADDE 3.-Mü arünileyhe balâdaki mevat ile mevdu(emanet) sıfat ve 
salâhiyet üç ay müddetle mukayyettir. Meclis lüzum gördü ü takdirde bu 
müddetin inkızasından (sona ermesinden)  evvel dahi bu sıfat ve salâhiyeti 
ref’edebilir. 

“MADDE 4.- bu kanun tarihi ne rinden itibaren meriyülicradır. 

“MADDE 5.- bu kanunun icrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi 
memurdur.”   

Bu yasanın okunmasından sonra Edirne Milletvekili eref Bey, vatanın 
kurtulu u ve milletin ba ımsızlı ını amaç edinen bu yasa önerisinin 
tartı masız kabulünü rica etmi tir. Bu öneriyi ba kan oya koymu  ve kabul 
edilmi tir. Yapılan oylamada 184 ki i oylamaya katılmı  ve oybirli i ile 
Mustafa Kemal Ba kumandan seçilmi tir. Alkı larla kürsüye gelen Mustafa 
Kemal, milletvekillerine kendisine duydukları güven ve inançtan dolayı 
te ekkür etmi tir. Ulusu ba ımsızlı a kavu turmak için elinden geleni 
yapaca ını ve bu konuda kendisine yardım etmelerini istemi tir.  Böylece 
Ba komutan sıfatıyla Mustafa Kemal’in emirleri yasa niteli i ta ıyacaktı. Bu 
yasanın kabulünden sadece üç gün sonra Ba komutan Mustafa Kemal, 
ulusun bütün varlı ı seferber ettiren Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni 
yayınlamı tır. Böylece Sakarya Sava ı öncesi, mütarekeden sonra ilk kez 
Türk ulusunun top yekûn sava a katılması ve ülkenin seferber olması 
sa lanmı tır.  

Bu yasa tartı malarına bakıldı ında genellikle yasaya iki noktadan 
ele tirinin söz konusu oldu unu görüyoruz. Bunlardan biri Ba komutan 
unvanı konusundadır. Di eri ise üç ay süreyle ve ordunun güçlendirilmesi 
konusunda TBMM’nin yetkilerinin talep edilmesidir. Ba komutanlık unvanı 
konusundaki tartı malara yakından bakıldı ında, Padi ahın vekili olarak 
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orduya ba komutanlık edilmesi gerekti ini ileri sürenler, büyük olasılıkla 
sava tan sonra eski yönetim anlayı ının aynen devamını sayanlardı. Bu 
konuda Mustafa Kemal’in görü lerini tam olarak bilmemelerine ra men, bu 
sistemin yıkılmasından da içten içe endi e edenler vardı. Bu ki iler aynı 
zamanda Meclisin açılmasıyla sadece yönetim anlayı ının de i medi ini 
aynı zamanda yeni bir devletin kurma hazırlıkları yapıldı ının da kanımca 
çok farkında de illerdi. Meclisin kendi yetkilerini bir süre için de olsa 
vermesinin ulusal egemenlik ilkesiyle ba da madı ı konusuna direnenler, 
sanki tamamen Meclisin etkisiz hale getirdi i gibi bir kanı içindedirler. Oysa 
Meclis aynen çalı aca ı gibi, olumsuz bir durumda TBMM bu yetkilerini 
tekrar alabilir. Sava  öncesi alınan önlemlerin ve hazırlıkların gizlili i ve 
ola anüstü önlemlerin alınma zorunlulu u, hem de kararların alınmasının 
günler hatta haftalar alması zaten kararın etkisini yok edecektir. Hele hele 
sava  sırasında alaca ınız önlemleri Mecliste tartı maya açmak ve karar 
çıkmasını sa lamak, yerinde ve zamanında karar almayı engelledi i için 
sava ın kazanılmasının önünde engel olacaktır. Kaldı ki böylesi bir 
sorumlulu u Mustafa Kemal tek ba ına üstüne alıyor, bu çok büyük bir 
cesaret i idir. Sava ı kaybederse büyük olasılıkla kendisi de kaybolacak, 
bedeli a ır olacaktır. 

Mustafa Kemal Nutuk’da yasa tasarısı ile ilgili görü melerin 4 
A ustos’ta ba ladı ını söylemesine ra men, hem gizli celse hem de zabıt 
ceridelerinde bu saptanamamı tır41. 5 A ustos’ta yapılan tartı malar, esasen 
daha sonra yasanın uzatılması konusundaki tartı malar göz önünde 
tutuldu unda o kadar da sert olmadı ı eklinde yorumlanabilir. 

Ba komutan unvanıyla Mustafa Kemal, 7-8 A ustos 1921 tarihinde 
Tekalifi Milliye Emirlerini yayınlayarak, tüm ulusu sava  için seferber 
etmi ti. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 23 A ustos’ta dü mana saldırı 
emrini vermi  ve 13 Eylül’de kazanılan zafer tüm ülkede bayram co kusu 
yaratmı tır. Bu sava ın ön cephesinde orduyu yöneten Ba komutan’ı cephe 
dönü ünde istasyonda kar ılayanlar ve kucaklayanlar arasında ona sert 
muhalefet eden milletvekilleri de vardı.   

Yasanın Yenilenmesi Sırasında Ya anan Tartı malar 

Sakarya Sava ı’nın kazanılması muhaliflerin bir süre için susmalarına 
neden olmu tur. Ancak, kısa süre sonra çeki meler ve grupla malar yeniden 
ba lamı tır42. Sava ın kazanılmasından duyulan sevinç ve co ku yerini, 
ordunun sava ı sürdürüp dü manı tamamen yurttan atma beklentisine 

                                                 
41 Gazi Mustafa Kemal, s. 817. 
42 Akgün, s. 202. 



 97 

dönü mü tür. Mustafa Kemal’e ba arısından dolayı hararetle sarılanlar, 
Ba komutanlık Yasası’nın ilk kez uzatılması konusu ortaya çıktı ı zaman 
ele tirilere yeniden ba lamı lardır. Bu ele tiriyi yöneltenler daha sonra ikinci 
grup olarak örgütlenecek olan muhaliflerdi. Bu muhaliflerin ba ında da hiç 
ku kusuz iki isim hep ön plana çıkmı tır. Bunlar Erzurum Milletvekili 
Hüseyin Avni Bey ve Mersin Milletvekili Selahaddin Bey’dir. Hüseyin Avni 
Bey, yasanın çıkarıldı ı oturumlarda Mecliste yoktur. Ancak 31 Ekim 1921 
tarihinde yasanın üç ay daha uzatılması konusundaki öneri Meclise geldi i 
zaman, Mustafa Kemal’in vatanın tehlikede oldu u bir zamanda görevi 
kabul etti ini, görevini layıkıyla yerine getirdi ini ve amaca ula ıldı ını 
savunarak, adının yıpratılmaması için yasanın uzatılmamasını istemi tir. 
Tekâlifi Milliye’de haksızlıklar oldu unu ileri süren Hüseyin Avni Bey, 
Meclisin yetkilerinin bir ki iye verilmesine açıkça kar ı oldu unu da ifade 
etmi tir43. Ertu rul Milletvekili Necip Bey de yasadaki Meclis yetkilerinin 
verilmesine kar ı oldu unu ama Ba komutan olarak görevi yapabilece ini 
ifade etmi tir44. Bu konuda sıklıkla ele tiri yapanlardan birisi de Mersin 
Milletvekili Selahaddin Bey’di. Yasanın ilk önerildi i zamanki görü lerini 
aynen korumu , bu kez kar ı çıkı  gerekçesinde Mustafa Kemal’in yasanın 
uzatılması için bir talebi bulunmadı ına ba lamı tır. Aynı zamanda ordunun 
neden kıpırdamadı ını, zaten sava  konusunda Meclise yeterince bilgi 
verilmedi ini belirterek, amaca ula mak için daha ne kadar bekleyeceklerini 
sormu tur45. Ancak Meclisteki genel hava, ola anüstü durumun henüz sona 
ermedi i ve dü mana son darbe vurulmadı ı bu nedenle yasanın süresinin üç 
ay daha uzatılması yönündedir.  

Yasanın üç ayda bir uzatılması sürecinde en hafif diyebilece imiz 
tartı malar ilk uzatmasında ya anmı tır. 31 Ekim 1921’de önce Mustafa 
Kemal Ba komutanlık Yasası’nın süresinin bitti ini Meclis Ba kanlı ı’na 
sunmu , arkasından da uzatılması için yasa önerisi verilmi tir. Aynı gün 
yapılan gizli oturumda konu görü ülmü  ve oya sunulmu tur. Gizli yapılan 
oylamada 152 kabul, 12 ret ve 3 çekimser oy verilmi tir46. Açık celsede oy 
çoklu uyla yasa önerisi kabul edilmi tir47.  

Ba komutanlık Yasası’nın ikinci kez üç ay daha uzatılması için 2 ubat 
1922’de gizli oturumda Çorum Milletvekili Ferid Bey ve 43 arkada ı bir 

                                                 
43 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, Yüz kinci çtima, 31 Ekim 1337 
Pazartesi, birinci celse, s. 414-417. 
44 A.g.e., s. 417-418. 
45 A.g.e., s. 420-422. 
46 A.g.e., s. 422-431. 
47 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, çtima 2, C.14, Yüz ikinci çtima, 31.10.1337, Pazartesi, 
kinci celse, s. 5-6. 
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önerge vermi lerdir. Ba kumandanın yetkilerinde hiçbir de i iklik olmadan 
aynen devamını öngören bu yasa önerisine yine en ba ta Hüseyin Avni Bey 
kar ı çıkmı tır. Bir yandan Mustafa Kemal’i övüyor gibi görünürken di er 
yandan da onun yıpranmaması için ba kalarının sorumlulu unu almamasını, 
Meclisin yetkilerini devrederek Ba komutan olarak göreve devam etmesini 
istemi tir Esasen bu görü leri ilk uzatmadaki sözleriyle hemen hemen 
aynıdır. Meclis’te bu konuda görü meler yapılırken, görü menin yeterli 
oldu u oya sunulmu  ve kabul edilmi tir. Yasanın uzatılması oy çoklu u ile 
kabul edilmi tir48.  

Yasa önerisi 4 ubat 1922 tarihinde açık yapılan oturumda 
görü ülmü tür. Karahisar-ı arki Milletvekili Mustafa Bey, ba ka bir yasa 
önerisi vermi tir. Bu önergede Meclis yetkileri söz konusu edilmeden Meclis 
adına Ba komutanlık yapması öngörülmü tür. Mersin Milletvekili 
Selahaddin Bey’in deste ine ra men Meclis’te kabul görmemi  ve yasa 
önerisi açık celsede yeniden oylanarak kabul edilmi tir49. Burada ilginç olan 
iki ey var. Birincisi artık açık celsede de Ba komutanlık Yasasına ele tiriler 
yapılmaya ba lanmı tır. kincisi de oylamanın isim tayiniyle yapılmamasıdır. 
Oysa ilk yasanın kabulünde ve ilk uzatmada oylama isim tayinine göre 
yapılmı tı. Bu nedenle olumlu olumsuz oy verenlerin tam rakamını ve kimler 
oldu unu bilemiyoruz. 

Ba komutanlık Yasası’nın uzatmaları içinde en sert tartı malar üçüncü 
kez uzatılması sırasında ya anmı tır. 4 Mayıs 1922’de yasanın üçüncü kez 
uzatılması için önerge verilmesinin ardından gizli oturuma geçilmesi önerisi 
muhalif milletvekilleri tarafından olumlu bulunmamı tı. Bu da görü melerin 
sert geçece ini gösteriyordu. Mustafa Kemal’in hasta olması nedeniyle 
katılamadı ı bu oturumda, muhalifler milletin her eyi bilmeye hakkı 
oldu unu, gizli oturumlarda önemli eylerin görü ülece ini, yoksa ahısla 
ilgili konularda gizli celseye gerek olmadı ını, bata a girerken de hesap 
sorulaca ını söyleyerek, oturumun ba ında adeta kılıçlarını çekmi lerdir. 
Lazistan Milletvekili Ziya Hur it, Trabzon Milletvekili Ali ükrü Bey gibi 
muhalif milletvekilleri ilk tepkiyi oturumun gizli yapılmasına verdiler. Bu 
görü melere çok hazırlıklı gelmi  gibi görünüyorlar. Mersin Milletvekili 
Selahattin Bey, Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey, Karahisar-ı Sahip 
Milletvekili Mehmet ükrü Bey, Trabzon Milletvekili Ali ükrü Bey, 
Malta’dan yeni dönen Sivas Milletvekili Vasıf Beyler her zamanki gibi 
Ba komutanlık Yasasının uzatılmasına kar ı çıkmı lardır. Oldukça uzun 
                                                 
48 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre. 1, Cilt 2, çtima 2, C.16, yüz elli üçüncü in’ikad, 2 

ubat 1338 Per embe, ikinci celse, s. 675-677. 
49 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, Cilt 16, çtima 2, yüz elli dördüncü içtima, 4.2.1338 
cumartesi, birinci celse, s. 202-204.  
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süren konu malarda, muhalefet etkin olmu tur. Ba komutanın yetkileri 
konusunda Meclisi kı kırtarak ve Mustafa Kemal Pa a’ya saldırarak yasanın 
uzatılmasını engellemek için u ra mı lardır. Vasıf Bey’in, cephede görevli 
Ba komutanın cephe gerisindeki ihtiyaçlarını kumanda edemedi ini, yedi 
aydır bunu gördüklerini, kıpırdayamadıklarını ve kıpırdayamayacakları 
yolundaki sözleri Meclis’te alkı larla kar ılanmı tır. Onlara göre Meclisin 
yetkileri Ba komutandan alınmalıydı. kinci ve üçüncü celseler gizli 
dördüncü celse açık olarak yapılmı tır. Tartı malardan sonra Meclis’te 
görü me ço unlu u olmadı ı gerekçesiyle görü meler 6 Mayıs’a 
ertelenmi tir50.  

4 Mayıs tarihli gizli oturumda muhalif milletvekilleri, Ba komutanlı ın 
ve Meclis ba kanlı ı görevinin her ikisinin de Mustafa Kemal de olmasından 
duydukları rahatsızlı ı dile getirmi lerdir. Orduda i lerin iyi gitmedi ini ileri 
sürerek, bunun nedeninin Meclis ba kanının Ankara’da bulunmasına 
ba lamı lardır. Esasen bu görü lerini ilk kez Mecliste söylemiyorlardı. 
Özellikle Malta’dan gelenler Meclise katıldıktan sonra Meclisteki muhalefet 
daha aktif hale gelmi ti. Hatta Milli Müdafaa Vekili Refet Pa a bile 
muhaliflerle bu konuda aynı görü ü ta ıyor ve görevinden istifasında bu 
konuyu açıkça ifade ediyordu. Meclis’te orduya kar ı bir akım yaratıldı ını 
ileri süren Mustafa Kemal, Sakarya Sava ı’ndan sonra saldırıya geçilmedi i 
için muhaliflerin ele tiri dozlarını gittikçe arttırdıklarını ifade ediyordu. 
Zaman zaman neden saldırıya geçmedikleri konusunda gizli oturumda 
açıklamalarda bulunmasına ra men muhalif milletvekillerini ikna etmek 
mümkün olmuyordu. Bir kısım muhalif, ordunun sava  gücünü kaybetti ini 
bile iddia edebiliyordu51.  

5 Mayıs tarihi itibariyle Mustafa Kemal’in görev süresi bitmi , ancak 
uzatılma henüz yapılamadı ından ordunun ba sız kalması söz konusu 
olmu tu. 4 Mayıs tarihindeki Meclis görü melerini tutanaklardan ö renen 
Mustafa Kemal, hasta yata ından kalkarak 6 Mayıs’taki görü melere 
katılmı tır. Hüseyin Avni Bey oturumun neden gizli yapıldı ını sorması 
üzerine Mustafa Kemal özel görü me yapmak istemesi oldu unu belirtmi tir. 
Mustafa Kemal yaptı ı konu masında, yasanın yenilenmemesini isteyenlerin 
hep aynı ki iler oldu unu, gereksiz bir yetkiyi sürdürme heveslisi 
olmadı ını, ancak gereksiz oldu una karar vermek için genel durumun 
askeri durumun iyice incelenip gözden geçirilmesi gerekti ini vurgulamı tır. 
Arkasından da bir önceki oturumda yapılan ele tirilere tek tek yanıt 

                                                 
50 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre 1, Cilt.3, çtima.3, 4 Mayıs 1338 Per embe, Otuz 
dokuzuncu inikat, kinci celse, s. 310-331. 
51 Gazi Mustafa Kemal, s. 845-853. 
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vermi tir. Meclisin hakkını zorla aldı ı yolundaki ele tirilere, ya amını ve 
varlı ını tehlikeye atarak Meclisin açılmasını sa layanın kendisi oldu unu 
hatırlatarak, Meclisin kendi eseri oldu unu belirtmi tir. Görü melerin açık 
yapılmasını dü manın eline koz vermek ve ulusal amaçları tehlikeye atmak 
olarak yorumlamı  ve Hüseyin Avni’nin Meclise yönelik “ulusu rezil 
edeceksiniz” “uyu uklar” sözlerini ele tirmi tir. Ama en sert ele tiriyi Sivas 
Milletvekili ve Malta’dan dönen Vasıf (Kara Vasıf) Bey’in ordunun 
“kıpırdayamadı ını ve kıpırdayamayaca ı” sözlerine yönelik yapmı tır. Bu 
konu maya bazı milletvekillerinin alkı larla destek vermesini de bir utanç 
olarak nitelendirmi tir. Dü man kar ısında ordunun ba sız kalamayaca ını 
dü ünerek, bu görevi bırakmadı ını ve bırakamayaca ını sert biçimde ifade 
etmi tir. Ele tirilen milletvekilleri, ya yanlı  anla ıldıklarını ya da 
söylemediklerini savunmu lardır. Meclis ba kanından bir önceki açık 
oturumun (4 Mayıs) tutanaklarının yayınlanmaması istenmi tir52. Arkasından 
açık celseye geçilmi tir. Yapılan oylamayla Ba komutanlık Yasası üç ay 
daha uzatılmı tır53. 177 kabul oyuna kar ılık, 11 ret ve 15 çekimser oyu 
verilmi tir.   

Ba komutanlık Yasası’nın son uzatması 20 Temmuz 1922’de 
yapılmı tır. Mustafa Kemal görev süresinin bitmesi nedeniyle yaptı ı 
konu mada ordunun maddi ve manevi ihtiyaçlarının tam anlamıyla 
sa lanmı  oldu u için Meclisin Ba komutan sıfatıyla kendine verdi i 
yetkilere artık ihtiyacı kalmadı ını belirtmi tir. Mustafa Kemal’in bu 
hamlesi kar ısında muhalifler sessiz kalmak durumunda kalmı lardır. 
Ba komutanlık Yasası da bu durumda tartı maya yol açmamı  ve 
Ba komutanlık Yasası oybirli i ile kabul edilerek, süresiz olarak 
uzatılmı tır54.  

Mustafa Kemal’in böylesine kritik bir dönemde, Büyük Taarruz 
öncesinde bu kararı alması ilginçtir. Mustafa Kemal, II. Grubun örgütlü bir 
muhalefetle Meclise istediklerini yaptırabildikleri bir dönemde, Mayıs 
ayındaki görü meleri de göz önünde tutarak bu kararı almı  olabilir. Böylece 
muhaliflerin olası giri imleri de etkisiz hale getirilmi  olacaktır. Muhalefet 
en çok Ba komutana verilen Meclis yetkilerine kar ı çıkıyordu. Bu ortadan 
kalkınca ortada ele tirecek bir durum olmayacaktır. Mustafa Kemal, 
Meclisin yetkilerine artık ihtiyacı olmadı ını ifade etmesi, II. Grubun resmen 
örgütlenmesinden hemen sonraya rastgelmi tir. Bu noktada Mustafa Kemal 
                                                 
52 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre 1, Cilt.3, çtima.3, 6 Mayıs 1338 cumartesi, kırkıncı 
inikat, birinci celse, s. 334-354. Gazi Mustafa Kemal, s. 875-883. 
53 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, Cilt 19, içtima 3, Kırkıncı çtima, 6.5.1338 Cumartesi, 
Ankara, TBMM Matbaası 1959, s. 529-530. 
54 A.g.e., Devre 1, Cilt 21, çtima 3, yetmi  yedinci içtima, 20.7.1338 Per embe, 430-435. 
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çok iyi bir taktikle Büyük Taarruz öncesi Meclisin Ba komutana güven 
tazelemesini sa lamı  ve Meclis bütünlük içinde hareket ederek içe ve dı a 
birlik mesajı vermi tir55. 

Sonuç 

Ba komutanlık Yasası ilk çıkarıldı ında çok büyük tartı malara neden 
olmamasına ra men, Mecliste her uzatılması sırasında gittikçe artan oranda 
ele tirilere neden olmu tur. Tartı malar en çok da üçüncü kez uzatılması 
sırasında olmu tur. Buradaki sert ele tirilerin ve konu maların sadece bu 
yasa ile ilgili oldu unu dü ünmek pek mantıklı gelmemektedir. Muhalefetin 
gittikçe güçlenmesi ve örgütlü hale gelmesi bu tartı malara neden oldu u 
gibi, Sakarya Sava ı’ndan yakla ık bir yıl geçmesine ra men ordunun 
saldırıya geçmemesi de bir endi eye neden olmu  olabilir. Çünkü 
Ba komutana verilen yetkilerin kötüye kullanımı konusunda Mecliste 
herhangi bir ele tiri söz konusu olmadı ına göre bu denli sert ele tirilerin 
yöneltilmesi pek de anlamlı durmamaktadır. Bir de hep aynı ki iler, hep aynı 
gerekçelerle yasanın Meclisin yetkileri ile ilgili olan kısmını ele tiri konusu 
yapmı lardır. Ba komutan’ın Meclis yetkilerine ihtiyacı olmadı ını 
açıklaması ele tirilerin de önünü kesmi tir. 

Yasa ilk kez çıkarılırken Ba komutan yerine Ba komutan Vekilli i 
önerilmi  olmasına ra men, yasanın uzatılması sırasında bu öneriler tekrar 
gündeme getirilmemi tir. Ancak Meclisin yetkilerinin bir kısmının 
Ba komutan sıfatıyla Mustafa Kemal’e devredilmesi konusunda her uzatma 
sürecinde muhaliflerin ele tiri oklarına hedef olmu tur. Te kilat-ı Esasiye’ye 
aykırı oldu unu savunarak, halkın kendilerine verdi i yetkiyi bir ba kasına 
devretmeye hakları olmadı ını ileri sürenler de vardı. Muhaliflerin 
endi elerinin nedeni Mustafa Kemal’in bu yasayı kullanarak, kendilerini 
bertaraf edece i veya bütün yönetimi kendi eline alaca ı konusundaki 
dü ünceleriydi. Bu endi eyi haklı bulmak çok mümkün de ildir. Çünkü 
Meclisin açılmasını sa layan ki inin en ba ta Mustafa Kemal oldu unu göz 
önünde tutarsak, bu endi enin yersizli i ortaya çıkacaktır. Meclis 
yetkilerinin bir ki iye devri hukuksal açıdan çok do ru olmasa bile 
ola anüstü durumun bir gere i olarak bakılırsa günün ihtiyaçlarına 
uygunlu u kabul edilebilir bir gerçektir. 

Mustafa Kemal Pa a’ya güven esasına dayanan Ba komutanlık Yasası, 
tüm ele tirilerine ra men, sava ın kazanılmasına önemli katkıları olmu  ve 
böylece çıkarılma amacına ula ılmı tır. Mustafa Kemal Ba komutan olarak 

                                                 
55 Ahmet Demirel, Birinci Meclis’te Muhalefet, 2.b., stanbul, leti im Yayınları, 1995, 
s.432-435. 
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bu yetkiyi amaç de il, araç olarak kullanmı  ve muhalefetin ele tirilerini 
bo a çıkartmı tır56. 

Ba komutanlık Yasası’nın önce Sakarya Sava ı’nın kazanılmasına ve 
daha sonra da Büyük Taarruz’la dü mana son ve kesin darbenin vurularak 
zaferin kazanılmasına çok önemli katkıları olmu tur. Bir yandan ordunun 
ihtiyaçlarının kar ılanması ve güçlendirilmesinde bütün ulusun seferber 
edilmesinin yanı sıra, sava  öncesinde ve sırasında gerekli kararların hızla 
alınması ve hemen uygulanmasının sa lanması ve do ru zamanda do ru 
kararların verilmesini sa lamı tır. Böylece kararların etkili olması 
sa lanmı tır. Bu da zafere giden yolun açılmasında önemli etkenlerden birisi 
olmu tur. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
56 Ahmet Emin Yaman, “Ba kumandanlık Kanunu”, Atatürk Yolu, Yıl 5,Cilt 3, Sayı 9, 
(Mayıs 1992), s. 110. 
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MUSTAFA KEMAL PA AYA “BA KOMUTAN” UNVANININ 
VER LMES  

 

Saime YÜCEER  

 

Giri  

Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Sava ından yenik çıkması, çok a ır 
ko ullu bir ate kes anla ması imzalaması sonucunu do urdu. Aslında söz 
konusu anla ma, sava ı sonlandırmadan daha çok yeni i gallerin 
programlandı ı bir belge niteli i ta ımaktaydı. Bu durum kısa sürede kendini 
gösterdi ve ate kesi takip eden günlerde i galler ba ladı. Üstelik de zaman 
zaman son derece a ır ko ullar içeren ate kes anla masına uyma gere i bile 
duyulmadan. Bu anlayı  içinde Yunan Ordusu, 15 Mayıs 1919’da Türklerin 
gözde kentlerinden biri olan zmir’e çıkartıldı. Ancak Yunan i gali sadece 
zmir’le sınırlı kalmadı. zmir’in i galini takip eden süreçte Yunan birlikleri, 

i gal alanını geni letmeye ba ladı. Öyle ki, 22 Haziran 1920’de ba layan 
Yunan genel taarruzu sonucunda, Osmanlı Devleti’nin ilk ba kenti olan 
Bursa da i gal edildi. gallere son vermek için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından olu turulan düzenli ordunun, Yunan kuvvetleri kar ısında 
kazandı ı ilk ba arı Birinci nönü Zaferi (10 Ocak 1921) oldu; bunu kinci 
nönü Zaferi (1 Nisan 1921) takip etti. Yunan kuvvetleri, bu yenilgilerin izini 

silmek ve Türk Ordusunu imha etmek hedefiyle 10 Temmuz 1921’de 
yeniden genel saldırıya geçti; bu sefer ki hedefi Ankara’ydı. 10–25 Temmuz 
1921 tarihleri arasında Kütahya-Eski ehir Muharebeleri adıyla anılan bir dizi 
muharebeler sonunda bu hedefe de çok yakla tı ve Türk birlikleri 
Sakarya’nın do usuna çekilmek zorunda kaldı.  

te Kurtulu  Sava ı’nın en bunalımlı sürecini olu turan bu günlerde, 
çok önemli bir devrim gerçekle tirilecektir. Mustafa Kemal Pa a’nın 
tanımlanmamı  Devlet Ba kanlı ı konumuna etkisini tartı aca ımız 
Ba komutanlık Yasası kabul edilecek; “Demokrasi öleni” olarak 

                                                 
 Prof. Dr., Uluda  Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Ö retim Üyesi. 
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nitelendirdi imiz tartı malar sonunda, Meclis oybirli i ile kendi Ba kanını, 
Ba komutanlık Makamına getirecektir.   

Bu ara tırmada ayrıca, Ba komutanlık Yasası’nın, nasıl gündeme 
geldi i, bu konudaki tartı maların içeri inin ne oldu u, muhalefet siyasi 
manevralarla neyi amaçladı gibi sorulara da yanıt aranacaktır. Kurtulu  
Sava ı sürerken, Mustafa Kemal Pa anın Ba komutanlık Makamı’na 
getirilmesi olayı, çok önemli siyasi bir devrimdir. Bu durum, mevcut hukuk 
sistemi de göz önünde bulundurularak de i ik boyutlarıyla irdelenecektir. 

Ba komutanlık Yasasının Kabul Edilmesini Hazırlayan Ko ullar  

10 Temmuz 1921’de Yunan genel saldırısı ba ladı ında; Türk Ulusu, 
henüz topyekûn bir sava a hazır hale getirilmemi ti. Bu konuda Mustafa 
Kemal Pa a, “Temmuzda Yunan ordusu saldırıya ba ladı ı zaman ulusal 
hükümetin ve mücadelenin geli imi, bizim daha genel seferberlik yapmamıza 
ve böylece ulusun bütün kaynaklarını ve araçlarını, ba ka hiçbir ey 
dü ünmeksizin, dü man kar ısında toplamaya uygun ve elveri li 
görülmemi ti…”1 diyecektir. Bunun yanında Yunan birliklerinden Bursa 
grubunun geç harekâta ba laması nedeniyle Batı Cephesi Komutanı smet 
Pa a’nın birliklerini sava a katmada tereddüt ya aması ve araç gereç 
yoksunlu u Yunan birliklerinin avantajı ele geçirmesinde etkili oldu u da bir 
gerçektir.  

Hedefi TBMM ordularını yok etmek ve Ankara’yı ele geçirmek olan 
Yunan kuvvetlerinin ilerleyi i kar ısında, sava ın Türk kuvvetlerinin 
aleyhine sonuçlanaca ının ortaya çıkması üzerine 18 Temmuz 1921’de 
Mustafa Kemal Pa a, smet Pa a’nın Eski ehir’in güneybatısında 
Karacahisar’da bulunan karargâhına gitti. O’na, Türk ordusunun, Yunan 
ordusuyla arasını açacak ekilde Sakarya’nın do usuna çekilmesini, 
kazanılan zamanda ordunun kuvvetlendirilmesi çalı malarının yürütülmesini 
bildirdi. Bu arada ileri harekâtını sürdürecek olan Yunan ordusuyla oyalama 
muharebeleri yapılacak ve dü man kuvvetleri mümkün oldu u kadar 
yıpratılacak ve yava latılacaktı. Planlanan bu stratejinin, ba arılı bir ekilde 
gerçekle tirildi i görülecektir2. 

                                                 
1 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, (1920–1927), C. II, Yayına Hazırlayanlar: 
smail Arar, Ulu  demir, Sami N. Özerdim, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 

1987, s. 812-813. Bu saldırı öncesinde orduların durumu öyleydi: Türk ordusu: Eski ehir ve 
Eski ehir Kuzeybatısındaki nönü mevziilerinde ve Kütahya Altınta  dolaylarında 
yo unla tırılmı tı. Afyonkarahisar yöresinde iki tümen; Geyve ve Menderes bölgesinde ise 
birer tümen bulunuyordu.  Yunan ordusu da Bursa’da bir ve U ak do usunda iki kolordusunu 
toplu bulunduruyordu. Menderes’te de bir tümen vardı. Age, s. 811-813. 
2 Nutuk-Söylev, s. 813. 
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Ancak Kütahya Eski ehir Muharebeleri sürecinde firar eden asker sayısı 
ciddi boyutlara ula mı tı. Birli inden kaçan binlerce asker,  i gal edilen 
toprakları terk eden sivillere katıldı. Resmi kaynaklarda, mevcut asker 
sayısının yarısına yakınının firar etti i bilgisine yer verilmektedir3. Yukarıda 
da ifade etti imiz üzere Yunan karargâhının ilk hedefi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ordularını yok etmekti. Bu hedefin gerçekle mesi için her 
eyden önce Mustafa Kemal Pa a’nın sava ı kabul etmesi gerekiyordu. Aksi 

halde Yunanistan’ın korkusu Türk ordularının genel kapsamlı bir sava ı 
kabul etmeyip geri çekilmesiydi. Böyle bir durumun gerçekle mesi halinde 
sava  uzayacaktı ve Yunan karar vericilerini bu durum korkutmaktaydı4. 
Yunanistan’ın korktu u ba ına geldi ve Mustafa Kemal Pa a uyguladı ı 
stratejiyle -kaçakların dı ında- ordunun temel unsurlarının ba arılı bir 
ekilde geri çekilmelerini sa ladı5.  

Nitekim Fevzi Çakmak 23 Temmuz tarihli gizli oturumda: “…dü man 
üç günde gelece i yere on günde geldi i için bütün malzemelerimizi 
kuvvetlerimizi muntazaman hiçbir ey da ılmaksızın Eski ehir hattına 
çekebildik. Demek ki, ordunun kurtarılması Dö er ve Seyitgazi 
mıntıkalarında yedi gün hatta geceli gündüzlü devam eden muharebeler 
sayesinde mümkün olabilmi ti. Bu muharebelerde muzaffer olamadık. Fakat 
muvaffak olduk.”6 diyecektir. 

Bu durumu, dı  kaynaklar da desteklemektedir. ngiliz Genelkurmayı 
Türk kuvvetlerinin çekilmesiyle ilgili raporunda: Türk ordularının 
Eski ehir’e çekildikleri, Türklerin kesin bir sava tan kaçındıklarının 
anla ıldı ı ve çekilmenin metotlu ve iyi bir ekilde gerçekle ti i bilgisi yer 
almaktadır. Ayrıca orduyu korumak için süvarilerin arkada bırakıldı ına da 
dikkat çekilmektedir. Yine ngiltere’nin Akdeniz Komutanlı ı’ndan, Bahriye 

                                                 
3 Bu konuda yüksek rakamlar verenler de vardır; örne in: Kılıç Ali, Kütahya Eski ehir 
Muharebesi öncesinde toplanmı  olan 80 bin askerden ancak 17 bininin kurtarılabildi ini not 
dü mektedir Atatürk’ün Sırda ı Kılıç Ali’nin Anıları, Derleyen: Hulûsi Turgut, 7. Baskı, 
Türkiye  Bankası Kültür Yayınları, stanbul 2006, s. 147.  
4 Bilal im ir, ngiliz Belgeleri ile Sakarya’dan zmir’e 1921–1922, Bilgi Yayınları, 2. Baskı, 
stanbul 1989, s. 119. 

5Mustafa Kemal Pa a, “Yunanlıların bu saldırısı üzerine yapılan ve Kütahya Eski ehir 
Muharebeleri adıyla anılan bir sıra muharebeler vardır. On be  gün sürmü tür. Ordumuz 25 
Temmuz 1921 ak amı büyük kısmıyla Sakarya do usuna çekilmi ti…” diyecektir. Nutuk, C. 
II, s. 812-813. 
6 TBMM Gizli Celse Zabıtları, 17 Mart 1337 (1922)- 25 ubat 1338 (1922), C.II, Türkiye  
Bankası Kültür Yayınları, s. 100. Bu günlerde i gal bölgelerinde katliamlar da hat safhaya 
çıkmı tı. Örne in Yunan askerleri ve Ermeni çeteleri Bursa’da köyleri basıp, evleri 
ya malayıp köylüleri katlediyorlardı. Bu konuda bkz. Tanıkların Anlatılarıyla Bursa Tarihi 
(Sözlü Tarih Ar ivi 1919–1938), Uluda  Üniversitesi Yayını, Bursa 2005. 
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Bakanlı ı’na çekilen bir ifre telgrafta Türk ordusunun, Eski ehir’den de 
ba arıyla çekildikleri, belirtilmektedir7. 

Ancak Türk birliklerinin ba arılı bir ekilde geri çekilmesi u ranılan 
yenilginin a ırlı ını ortadan kaldırmıyordu8. Celal Bayar, Mustafa Kemal 
Pa a’nın bu yenilgiyi, u ekilde nakletti ini anlatıyor, “…Bu i  bitti, smet 
muharebeyi kaybetti dedim ve cepheye hareket ettim. Benim cepheye 
geldi imi duyunca smet Pa a büyük bir tela a kapılmı … Karargâha 
girdi im zaman, hakikaten acınacak halde idi. ki gün iki gece uyumamı , 
dinlenmemi ti. Üstelik kendisini yenik sayıyor ve akıbetini dü ünüyordu. 
Gerçekten de büyük bir hata yapmı  dü manla müsavi (e it) kuvvetlerle 
dövü tü ü halde, kıtalarını zamanında sava a sokmamı  idi! Bu yüzden de 
ordu peri andı. Askerler çözülmü lerdi… Orduyu bu mevzilerden geriye 
çekmek ve bozgundan kurtarmak lazımdı. Böylece, gereken emirleri verip 
bozgunun önüne geçebildim.”9. 

Bu görü meye tanık olan Salih Bozok ise unları not dü mektedir, 
“Mustafa Kemal Pa a, Eski ehir’in güneybatısında Karacahisar 
istasyonundaki Garp Cephesi Karargâhına gitti. Önce cephe kumandanının 
moralini düzeltmek istedi ve ona hiç beklemedi i bir ekilde hitap ederek, 
‘Tebrik ederim, tebrik ederim. Deja ba arılısın!’ diyerek elini sıktı. Onu, 
karargâhtaki odasına götürdü. Orada da bu sözleri tekrar edince kumandan, 
‘Ben ne zaman güç durumda kalsam, elimden tutar, beni kaldırırsın! Fakat 
bu kez durum a ırdır’ dedi. Pa a’nın cevabı u oldu: ‘ smet, yaptı ın 
muharebe Eski ehir muharebesi de il, istiklal muharebesidir. Muhakkak 
muvaffak olacaksın!’ Sonra Harekât ubesi Müdürü Tevfik Bey’e bazı 
emirler verdi ve ‘Bu önlemleri aldıktan sonra Eski ehir’in bo altılması 
i lemine ba larsınız’ dedi.”10. 

Kütahya-Eski ehir yenilgisi sivil halkı da yakından etkilemi ti. Bu 
konuda Ali Cevat Borçbakan, “Gece sabaha kadar kapıdan arabalar geçti. 
Sabahleyin pencereden baktı ımda birçok göçmenin gelmekte oldu unu 
                                                 
7 Bilal im ir, age, s. 121, 126. 
8 Türk Ordusunun Kütahya Eski ehir Muharebelerindeki kayıpları: 121’i subay olmak üzere 
toplam 1643 ehit, 267’si subay olmak üzere toplam 4881 yaralı, 54’ü subay olmak üzere 374 
esir, 55 makineli tüfek, 18 top. Türk stiklal Harbi, C. II, Kısım: 4, s. 533, 557. 
9 smet Bozda , Bilinmeyen Atatürk Celal Bayar Anlatıyor, Truva Yayınları, stanbul 2005, s. 
28. smet Bozda , Celal Bayar’ın, Fevzi Pa anın kendisine, “…Gül gibi hazırlayıp emrine 
verdi im kıtaları sava a sokamadı ordumuzu peri an etti.” dedi ini de iddia edilmektedir. 
Age, s. 29. 
10 Atatürk’ün Sırda ı kılıç ali’nin anıları, s. 146. Anlatının devamında Salih Bozok, Mustafa 
Kemal Pa a’nın not ettirdi i emri öyle naklediyor: “Da ılan ordu, Eski ehir’in kuzey ve 
güneyinde toplandıktan sonra Sakarya’nın do usuna kadar çekilecektir.” Atatürk’ün Sırda ı 
Kılıç Ali’nin anıları, s. 147. 
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gördüm. Yüre im sızladı. Giyinerek istasyona gittim. Zavallı millet peri an 
bir halde öbek öbek oturmu lar. Bir taraftan ihtiyarlar inler, öbür tarafta 
çocuklar feryat eder. Pek acıklı olan bu durumu soru turdum, dün 
Eski ehir’den çıkmı lar.”11 diyerek bize halkın durumundan bir kesit 
sunmaktadır.  

Yukarıda yer verdi imiz alıntıdan da anla ıldı ı üzere i gal edilen ehir, 
kasaba ve köylerden halk Ankara’ya göçe ba lamı tı. Oysa bu günlerde 
Ankara da güvenli bölge olmaktan çıkmı tı. dareci kesim ailelerini 
Ankara’dan göndermek için hazırlıklara ba lamı tı. Bakanların ve önde 
gelen milletvekillerinin ailelerinin Ankara’dan ayrılmasına e lik edecek 
askeri refakatçiler hazırlandı. Bir kısmı da bütün olasılıkları zorlayarak 
Ankara’dan ayrılma yoluna gidiyordu. Mustafa Kemal Pa a’nın Büyük 
Sava ’ta Kurmay Ba kanı olan Albay (sonra General) zzettin’in (Çalı lar) 
karısı, Mustafa Kemal Pa a’ya giderek, iki çocu unun oldu unu ve 
Ankara’dan gitmek için parasının olmadı ını söylemesi üzerine O, cebindeki 
bütün parası olan 50 lirayı kendisine verdi12. Ankara da son durak olmaktan 
çıkmı ; yeni Türk devletinin merkezinden de göç ba lamı tı.   

Bu süreç, siyasi alanda da gergin geçen bir mücadeleye sahne oldu. 
Yenilginin nedenleri kadar yenilgiye neden olanlar da ortaya çıkartılmaya 
çalı ılıyordu. Meclis’te açık ve gizli olmak üzere yapılan görü melerde, 
olaylar enine boyuna konu uldu. Durumun bütün açıklı ı ile ortaya 
konuldu u ve tartı ıldı ı görü meler gizli oturumlarda gerçekle ti. 
TBMM’de, 23 Temmuz günü ilk üçü gizli olmak üzere dört oturum yapıldı. 
Adana Milletvekili Damar Arıko lu bu gizli oturum görü melerine katılan 
Fevzi Pa a’nın durumunu, “… Böyle bir tatsız günde, cra Vekilleri… Reisi 
Fevzi Pa a Meclisten Hükümet adına gizli bir celse talep etti. Derhal gizli 
celseye geçildi. Kürsüye çıkan Fevzi Pa a’nın rengi uçmu , tra  olmamı , 
kim bilir kaç gündür uykusuzluktan gözlerinin etrafı halka halka, elbisesi toz 
toprak, peri an kıyafetle söze ba ladı.”13 eklinde tasvir etmektedir.   

Fevzi Pa a söz konusu gizli celsede durumu anlatan uzun bir konu ma 
yaptı. Konu masının en dikkat çeken ve Meclisi aya a kaldıran kısmı ise, 
“Biz Ankara’da bulundukça ordu daima Ankara’yı nazarı dikkate almak 
mecburiyetindedir. Ordu Ankara’yı nazarı dikkate aldıkça dü man da 
manevrasını ona göre yapacaktır ve bizi daima bir noktaya ba layacaktır… 
Biz burada Ankara’da bulundukça ordu ba ka bir ey dü ünemeyece i 

                                                 
11 Ali Cevat Boçbakan’ın Hatıraları, Yayına Hazırlayan: Saime Yüceer, Uluda  Üniversitesi 
Yayını, Bursa 2005, s. 182. 
12 Andrew Mango, Atatürk, Türkçesi: Füsun Doruker, Sabah Kitapları, stanbul 2000, s. 308.  
13 Sabahattin Selek, Anadolu htilali, C. 2, Kasta  A. . Yayınları, stanbul 1964, s. 647. 
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için… Bakanlar Kurulu yaptı ı görü melerde Kayseri’yi uygun görmü tür… 
Hükümetin orada tesisini, ordunun harekâtı noktainazarından, daha güvenli 
oldu unu dü ünüyoruz…”14 açıklaması oldu.  

Fevzi Pa a’nın Hükümet adına yaptı ı bu açıklama, Meclis’te hararetli 
tartı malara neden oldu. Erzurum Milletvekili Mustafa Durak Bey, 
“…Bendeniz zannediyorum ki, Heyeti vekilenin verdi i bu karar yanlı tır. 
Bu orduya aksi tesir hâsıl eder. Çünkü bütün millet Ankara’da bulunuyor. 
Efendiler bendeniz dün a a ıya inmemi tim. Ba lara tuaf tuaf haberler 
geldi. te Meclisi Mebusanda toplandılar, karar ittihaz edilmi , meclis 
kaçıyormu , mebuslar kaçıyormu  gibi tuaf tuaf sözler i ittim. ehre geldim, 
birçok yerlerle temas ettim, hakikaten kuvve-i maneviye kırıktır. Büyük 
Millet Meclisi buradan gitmemelidir… Biz bu gün burada ölece iz, tam o 
gün gelmi tir. Büyük Millet Meclisi azaları birer tüfek alsınlar, burada top 
patlayıncaya kadar burada kalsın…”15 dedi. Çorum Milletvekili Ha im Bey 
buna “Ölmek kolaydır.” eklinde cevap verdi. Lehte ve aleyhte olan 
heyecanlı konu malar yapıldı16. 

Türk tarafında durum böyleyken Yunan tarafında kesin bir zafer havası 
esmekteydi. Yunan ordularının Kütahya’ya giri inin Yunanistan’da yarattı ı 
sevinç ngiltere’nin Atina Elçisi Lord Granville’nın Lord Curzon’a 
gönderdi i yazıda öyle anlatılmaktaydı: “…Kiliselerin çanları çaldı ve halk 
yı ınları alkı larla tabancalar vs. patlatarak hemen hemen bütün gece 
sokakları dola tı. Halk kitleleri sabahın erken saatlerinde iki defa 
majestelerinin elçili ini ziyaret etti ve Büyük Britanya’yla ba bakanı 
alkı ladı. Ba ka elçilikleri ziyaret etmedi. Dün sabah (19 Temmuz sabahı) 
yüz bir pare top atıldı ve Katedralde resmi ükran ayini yapıldı…”17 

 Ba komutan Papulas, basın mensuplarına, “…Küçük Asya yolları bize 
yabancı de ildir. Bu bir istila özelli i ta ımaz(!)”18 dedi. Kurmay Ba kanı 
Pallis ise, “Yunanistan artık bütün ülkeye yerle me ve Bo azların bekçisi 
olma hakkını kazanmı tır…” 19 diyerek sava  bitmeden sonucu açıkladı(!) 
                                                 
14 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.II, s. 102. 
15 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.II, s. 103.Damar Arıko lu bu konu mayı Dersim 
Milletvekili Diyap A anın yaptı ını not dü mektedir. Damar Arıko lu, Hatıralarım, stanbul 
1961, s. 235–236. Ancak Meclis Tutanakları üzerinde yaptı ımız incelemeler sonucunda, 
Diyap A anın böyle bir konu ma yaptı ı tespit edilememi tir. Bu durumda isimleri 
karı tırmı  olması kuvvetle muhtemeldir. 
16 23 Temmuz 1921 tarihli toplantı tutanakları için bkz. TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.II, s. 
99–114. 
17 Bilal im ir, age, s. 120. 
18 Zeki Sarıhan, Kurtulu  Sava ı Günlü ü, C. III, Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara 1995, 
621. 
19 Zeki Sarıhan, age, s. 622. 
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Türk vatanda ı olan Rumlarda da apayrı bir sevinç rüzgârı esmekteydi: 
U ak’tan Kütahya’ya hareket eden Yunan Kralını kar ılamak için yerli 
Rumlar, Yunan bayra ı bulamadıkları için evlerden kuma  ve çar aflar 
toplayarak büyük bir Yunan bayra ı diktiler. Kral yeni hedefin stanbul 
oldu unu söyledi. Bu hedef Ankara’nın dü mü  oldu unun(!) Kral 
tarafından pe inen kabul edilmi  oldu u anlamına geliyordu. 

Bu durum kar ısında Mustafa Kemal Pa a, uygulanacak stratejiyi ve 
yarataca ı sonuçları u ekilde anlatmaktadır: “Yunan ulusunun bütün 
gücüyle yaptı ı bu saldırı kar ısında bizim askerlik yönünden temel 
ödevimiz, ulusal sava ımın ba ından beri izledi imiz ödevdi ki; o da: ‘Her 
Yunan saldırısı kar ısında kaldıkça bu saldırıyı, direnerek ve uygun 
hareketler yaparak durdurmak ve bo a çıkartmak, yeni orduyu kurmak için 
zaman kazanmak’ diye özetlenebilir. Son dü man saldırısı kar ısında da bu 
temel ödevi gözden uzak tutmamak gerekliydi. Bu dü ünce ile 18 Temmuz 
1921 günü… smet Pa a’ya genel olarak u yönergeyi vermi tim: ‘Orduyu, 
Eski ehir kuzey ve güneyinde topladıktan sonra dü man ordusuyla araya 
büyük aralık bırakmak gerekir ki, orduyu derleyip toparlayıp 
güçlendirebilelim. Bunun için Sakarya do usuna de in çekilebilirsiniz. 
Dü man hiç durmadan ilerlerse hareket üssünden uzakla acak ve yeniden 
destek örgütleri kurmak zorunda kalacak; her halde ummadı ı birçok 
zorluklarla kar ıla acaktır. Buna kar ılık, bizim ordumuz toplu bulunacak ve 
daha elveri li ko ullar içinde olacaktır. Bu yolda hareketimizin en büyük 
sakıncası, Eski ehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topra ımızı dü mana 
bırakmaktan dolayı kamuoyunda do abilecek manevi sarsıntıdır…” 20 

Bu sıkıntılı günler aynı zamanda Mustafa Kemal Pa a’nın muhaliflerini 
de harekete geçirmi ti. Meclis’te Enver Pa a taraftarı olan güçlü bir grup 
mevcuttu. Ardahan Mebusu Hilmi Bey Meclis’te, birlikte ve uyum içinde 
hareket eden ttihatçıların sayısının 40 ki i oldu unu söyler21. Mustafa Kemal 
Pa a ve arkada ları bir taraftan dü mana kar ı mücadele ederken bir taraftan da 
ttihatçıların Anadolu’da iktidarı ele geçirme faaliyetleriyle u ra mak zorunda 

kalacaktır. Karabekir bu durumdan acı acı yakınır. Enver Pa a’nın Anadolu’ya 
girmesi için Erzurum ve Trabzon’da yo un bir ekilde çalı ıldı ı buna yardım 
için halk hükümeti kuruldu unu kaydeder. Ayrıca kendisinin Bol evik oldu u 
ve orduyu da Bol evikle tirece i söylentilerinin Ankara’dan dahi geldi ini 
söylemektedir22. 
                                                 
20 Nutuk-Söylev, s. 812–815. 
21 Sami Sabit Karaman, stiklal Mücadelesi ve Enver Pa a, Trabzon ve Kars Hatıraları, 
1921–1922, Selaloz Basımevi, zmit 1949, s. 38–39. 
22 Kazım Karabekir, stiklal Harbimiz, 2. Baskı, Merk Yayıncılık, stanbul 1988, s. 940; Sami 
Sabit Karaman, age, s. 30. 
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Enver Pa a, daha 1921 yılının ilkbaharında Halil Pa a’ya yazdı ı 8 ubat 
tarihli mektubunda, “Anadolu’nun durumu benim oraya gitmemi zorunlu 
kılmı tır. Her taraftan davet alıyorum. Anadolu’ya girmek üzere Rus 
Müslümanlarından bir kıta te kil etmek elzem. Kumandası sırf bana ait 
olacak…”23 diye yazmı tı. 

Temmuz ayına gelindi inde olu an ko ullar, ttihatçıları iktidara daha da 
yakla tırmı tı. Milli Mücadele’nin bu sıkıntılı evresinde Bol evikler de Enver 
Pa a’ya desteklerini arttırdıkları gözlemlenmektedir. Enver Pa a, Mustafa 
Kemal Pa a’ya yazdı ı 16 Temmuz 1921 tarihli mektubunda Anadolu için 
gerçekle tirdi i çalı maları sıraladıktan sonra, “... Fakat bunu da itiraf etmemiz 
lazım gelir ki, hiçbir sebebi kanuni olmayarak memleket haricine nefiy 
eklindeki arzunuza ilelebet tahammül bize hakikaten pek a ır ve sefilâne gelir. 

Mamafih vatan için imdi buna da katlanıyoruz. Binaenaleyh hariçte kalmanın 
maksadı umumimiz olan ba ta Türkiye olmak üzere kurtarmaya çalı tı ımız 
slam âlemi için faydasız ve belki de tehlikeli oldu unu hissetti imiz anda 

memlekete gelece iz. te o kadar!..”24 diyerek bu konudaki kararlılı ını, 
tehditkar bir dil kullanarak ortaya koydu unu görüyoruz.  

Olaylar bu eksende geli irken; Enver Pa a’nın, 28 Temmuz 1921’de 
Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin ile acele ve gizlice görü mek iste inde 
bulundu u bilinmektedir. te Enver Pa a, bu görü meden sonra 30 
Temmuz’da Moskova’dan ayrılmı tır. Aynı zamanda Ruslar tarafından 
Müslümanlardan olu an on bin ki ilik bir Bol evik kuvvet de Bakû’ya do ru 
yola çıkartılmı tır25. Enver Pa a, Anadolu’da ktidarı, bir hükümet darbesiyle 
ele geçirmeyi planlamaktadır26. Bu günler, Mustafa Kemal Pa a’nın liderli inin 
muhalifleri tarafından sorgulandı ı bir süreçtir ve kar ıtları bu yenilgiyi iktidarı 
ele geçirme yolunda bir fırsat olarak görmektedirler. Mustafa Kemal Pa a, 
özellikle muhalefetin, “Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor? Bu 
gidi in elbette bir sorumlusu vardır o nerededir? Onu göremiyoruz! 

                                                 
23 Türk Tarih Kurumu, Tevfik Bıyıklıo lu Ar ivi No: 134. bkz. Saime Yüceer, Ankara 
Moskova li kileri, Ekin Kitabevi, Bursa 1997, s. 214. 
24 A.F. Cebesoy, Moskova Hatıraları, Vatan Ne riyatı stanbul 1955, s. 231–235. 
25Enver Pa a'nın yanında Doktor Nazım, Doktor Yüzba ı Faik ve Hikmet (Naim Cevat'ın 
teyzesinin o lu) bulunmaktadır.  Ali Fuat Cebesoy, age,  s. 227. 
26 Enver Pa a'nın Batum'dan Trabzon Kayıkçılar Kâhyası Yahya'ya yazdı ı A ustos 1921 tarihli 
mektuptan anla ıldı ına göre Ali takma adıyla Yahya'nın tahliye ettirdi i mahkûmlar ve asker 
kaçaklarından 1000 ki iyi a an taburun ba ına geçecekti. Bu yolda Topal Osman'ı kullanarak 
güya Milli Mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya gidecekti. Daha sonra da Deli Halid'in 
ba kanlı ını yaptı ı ttihatçı gruba dayanarak hükümet darbesi yapıp iktidarı ele geçirmeyi 
planlıyordu. Saime Yüceer, age, s. 220. 
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Bugünkü acıklı ve korkunç durumun gerçek etmenini ordunun ba ında 
görmek isterdik…”27 eklindeki duru unu bize aktarmaktadır.   

Tekrar 23 Temmuz görü melerine dönersek o gün, öncelikle Edirne 
Milletvekili eref Bey’in, Meclis’ten bir heyet seçilerek cepheye 
gönderilmesine ili kin takriri okundu ve kabul edildi28. Aynı gün alınan 
di er kararlar ise öyleydi: Ankara’nın savunulması için imdiden gerekli 
askeri hazırlıkları yapmak, evrak ve a ırlı ını Kayseri’ye nakletmesi için 
Hükümete yetki vermek, Meclis, çalı malarına ara vermeden Ankara’da 
devam etmek.  

Türk kuvvetlerinin Yunan kuvvetleri kar ısında u radı ı yenilgiyi 
de erlendiren ve mevcut durumdan çıkı  yolları arayan açık ve gizli olmak 
üzere gerçekle tirilen ve 23 Temmuzda ba layıp fasılalarla 5 A ustosa kadar 
devam eden görü melerde, çe itli çözüm önerileri ortaya konuldu ve 
tartı ıldı. Sonunda Mustafa Kemal Pa a’nın Ba komutanlı a getirilmesine 
karar verildi. imdi bu süreci daha yakından de erlendirmek yerinde 
olacaktır.  

Mustafa Kemal Pa a’nın Devlet Ba kanlı ı Konumunu 
Kuvvetlendiren Devrim: Ba komutanlık Yasası 

24 Temmuzda seçilen ve cepheye gönderilen heyetin dönü ünde, 
Kütahya Eski ehir Muharebelerinde u ranılan yenilgi bir kez daha masaya 
yatırıldı. Cepheye gönderilen heyette yer alan Sinop Milletvekili Rıza Nur 
Bey, Karesi Milletvekili Vehbi Bey ve zmir Milletvekili Mahmut Esat Bey 
ortak bir rapor sunarak konuyla ilgili gizli oturumda açıklamalarda 
bulundular29. Bu açıklamalarda ön plana çıkan hususlar kısaca u ekilde 
özetlenebilir: Rıza Nur Bey öncelikle cephedeki askerlerin morallerinin çok 
yüksek oldu unu; Çekirdek bir ordunun tam anlamıyla mevcut oldu unu 
söyledikten sonra bazı birliklerin takdire ayan bir ekilde 24 saatte 84 km 
                                                 
27 Nutuk – Söylev, C. II, s. 814–815. 
28 Söz konusu takrir öyleydi: “Meclisimizin ordusuna itimadını beyan ve selâmlarını isal 
etmek üzere rüfekayı muhteremeden bir heyetin izamını teklif eylerim. 23 Temmuz 1337 
Edirne Mebusu Mehmed eref,  TBMMZabıt Ceridesi,  Devre: I, C.11, çtima: 2, Elli 
dördüncü içtima 23.7.1337 Cumartesi s. 350. Cepheye gönderilecek heyetin seçimi 24 
Temmuz günü yapıldı. Seçilen Milletvekillerinin isimleri ve aldıkları oy u ekilde idi: 
Salâhaddin Bey (Mersin) 139; Vehbi Bey (Karesi) 131; Rıza Nur Bey (Sinob) 126; Nusret 
Efendi (Erzurum.) 123; Abdülgafur Efendi (Karesi) 111; eref Bey (Edirne) 107; Durak Bey 
(Erzurum) 105; Abdullah Azmi Efendi (Eski ehir) 98; Mahmud Esad Bey ( zmir) 92; Vehbi 
Efendi (Konya) 91; Hacı Mustafa Efendi (Ankara) 86; Hüserev Bey (Trabzon) 77; Ömer Lûtfi 
Bey (Karahisarı Sahib) 70; Sırrı Bey ( zmit) 63, Mustafa A a (Dersim) 60. TBMMZabıt 
Ceridesi,  Devre: I, C.11, çtima: 2, Elli be inci içtima 24.7.1337 Pazar, s. 360. 
29TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 17 Mart 1337 (1921) – 25 ubat 1337 (1922), Türkiye  
Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı, stanbul 1999, s. 132 
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yol yürümü  olduklarına dikkat çekti. Askerlerin bir kısmının yalınayak 
oldu u; çorap ve çarı a iddetli ihtiyaç duyuldu u su ve yiyecek sıkıntısının 
hat safhada oldu u yolundaki açıklamaları da son derece dikkat çekiciydi30. 
Karesi Milletvekili Vehbi Bey ise cephedeki askerlerin dört ay (Mart, Nisan, 
Mayıs ve Temmuz) maa  alamadıklarını, askerlerin %80’ninin elbisesinin 
olmadı ını, bazılarının elbiselerinin eskidi ini bazılarının ise evlerinden 
geldikleri elbiselerle sava tıklarını belirtmi tir. Sonra çadırlarının 
olmadı ını, bir a aç gölgesi dahi bulunmadı ını, sabahtan ak ama kadar 
güne in altında susuz ve korumasız kaldıklarını dile getirmi  ve Maliye 
Bakanını suçlamı tır. lginç bir detay olarak tütün olmadı ını ve temin 
edilmesi gere ine de her iki mebus da önemle dikkat çekmi tir31. zmir 
Milletvekili Mahmut Esat Bey ise, bundan önce söylenenlere ilave olarak 
asker gereksinimine de inmi  ve komutanların verdi i bilgilere dayanarak 
20 bin askere ihtiyaç oldu unu söylemi tir. Ayrıca Eski ehir Kütahya 
Muharebeleri’nin bir subay muharebesi oldu una ve subayların %30’unun 
kaybedildi ine de dikkat çekerek orduda subay ihtiyacının da acil boyutlara 
ula tı ı sorununu özellikle vurgulamı tır32. 

2 A ustos tarihli Meclis’in gizli oturumunda gerçekle en ve yukarıda 
bir kesitini verdi imiz konu malarda, bu yenilginin sorumluları olarak Milli 
Savunma Bakanlı ı, Maliye Bakanlı ı ve Genelkurmay Ba kanlı ı’nın 
suçlandı ı, açık bir ekilde gözlemlenmektedir. Di er taraftan Mustafa 
Kemal Pa a’nın orduların ba ına geçerek sava ı bizzat yönetmesi fikri ve bu 
fikrin ço unluk tarafından kabul gördü ünün anla ılması, yine bu 
görü melerde ortaya çıkmı  ve bu yönde Meclis’te kuvvetli bir irade 
belirmi tir33.    

Mustafa Kemal Pa a’nın, Türk Ordusunun ba ına geçmesini 
isteyenlerin ço unlu u, dü üncelerinde samimiydiler. O’na büyük bir güven 
besliyorlardı. Aynı fikirde olan muhalif kısmın niyetini ise Mustafa Kemal 
Pa a: “Bozguna u ramı  bir ordunun komutanı olarak benim de ahsiyetim 
bozguna u rasın istiyorlardı.” ekilde de erlendirmektedir. Ama belki de 
onlar da bu i i -“Ba komutan Vekili” olmak ko uluyla- Mustafa Kemal 
Pa a’nın ba araca ına o sıkıntılı süreçte gerçekten inanmı  olabilirler… 

Bu iki grubun dı ında bir de üçüncü grup vardı ki, onlarda Mustafa 
Kemal Pa a’nın, imdiden yıpratılmamasını son çare olarak ileriye 
sürülmesini istiyorlardı. Bunlar, durumun o kadar vahim olmadı ı, henüz 

                                                 
30 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, s. 133. 
31 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, s. 138–139. 
32 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, s. 142–143. 
33 Bu konu malar için bkz. TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II,  s. 132–144. 
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son kozların oynanaca ı noktaya gelinmedi i nedeniyle Mustafa Kemal’in 
yıpranmasını istemedikleri için orduların ba ına geçmesine sıcak 
bakmıyorlardı34. 

Bu dü üncede olanlardan biri olan ve gizli oturum görü melerinde söz 
alan Sivas Milletvekili Taki Efendi, “…bendenizce Pa a Hazretlerini ve 
milleti müdafaa için bilfiil Ba kumandan veya vekil unvanı verilmesin. imdi 
nasıl yapıyorsa yine öyle yapsın. Ba kumandanlık unvanını almasın. Ordu 
geri çekildi. Eski ehir dü man eline geçti. Buna millet ne diyecek? Millet 
bilirsiniz ki her eye bir kulp takar. Bu ahlak hepimizde vardır. imdi Pa a 
Hazretleri Eski ehir’in sukutunda Ba kumandan idi. Fakat tali-i harp planca 
Eski ehir sukut etti. Ne hata varsa Mustafa Kemal Pa a’nın ete ine 
çıkılacak. Ha Mustafa Kemal Pa a öyle etti, böyle etti. Filan memleketi 
verdi, filan memleketi de verecek, öyle olmu , karpuz içinde altınlar gelmi  
diyerek lekelenecek. n allah olmaz. ayet olursa ba kalarımıza olsun. Fakat 
Mustafa Kemal Pa a bu milletin alemdarıdır. Cenabıhaktan temenni ederim 
olmaz. Bu lekeler ba ka kumandanlara sürülsün. Mustafa Kemal Pa a’ya 
olmasın. u kadar var ki, ben de bildi imi söyleyeyim, Pa a Hz. bizim 
hakikaten Ba kumandanımızdır. Ona isnat edilecek herhangi bir ey Meclise 
sirayet edecek. Bütün millete sirayet edecek…”35 diyecektir. 

Genel olarak yukarıda belirtti imiz üzere ‘Mustafa Kemal Pa a’nın 
orduların ba ına geçmesi iste inin’ ilk defa 2 A ustosta, Meclis kürsüsünden 
ifade edildi ini görüyoruz. Söz konusu tarihte gerçekle en Meclis Gizli 
Oturumunda, cepheye giden heyetten ilk konu mayı yapan Rıza Nur, “ smet 
Pa a Hazretlerini fevkalade seven ve çok hürmet eden bir adamım. Bunun 
için bir ey demiyorum. Hakikaten fevkalade faziletli ve meziyetlidir. Fakat 
bir ey var. Fevkalade zamanlarda fevkalade i ler ve fevkalade gayret 
lazım… imdi benim hatırıma geliyor ki, bizim muhterem Reisimiz tam bu 
i in ehlidir. Onun gibi iyi kumandanımız yoktur…” 36 diyerek dolaylı olarak 
da olsa bu konuya i aret etti. 

Bu konuyu yani Mustafa Kemal Pa a’nın Ba komutanlı a getirilmesini 
açık olarak ifade eden ilk ki i ise Rıza Nur’dan sonra söz alan Vehbi Bey 
oldu. O, “Ba ta Reis Pa a Hazretleri Ba kumandanlı ı üslenmek ko uluyla 
hepimiz de lazım gelen i lerle görevlendirilmek ve kayıtsız ko ulsuz kabul 
artıyla memleketin içinde yeni bir hayat, yeni bir faaliyet vücuda getirerek, 

                                                 
34 Nutuk- Söylev, s. 815.  
35 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 168. 
36TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 137. 
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bendeniz kaniim ki, bu yabancı dü mana bir ayda tamamıyla haddini 
bildiririz, terbiye ederiz…”37 dedi.  

2 A ustos görü melerinde, Mustafa Kemal Pa a’nın Ba komutanlı a 
getirilmesi dü üncesinin sesli olarak ifade edilmesinin önemi çok büyüktü. 
Zira Ba komutanlık, o güne kadar padi ahın sahip oldu u bir yetkiydi. 
Birinci Me rutiyetten itibaren de anayasal güvence altına alınmı tı. 1876 
Anayasasının 7. maddesine göre Ba komutan padi ahtı. Bu ba lamda 
padi ah, kara ve deniz kuvvetlerinin komutanı unvanını ta ıyordu ve 
görevleri arasında askeri harekâtın icrası da bulunmaktaydı38. 

Meclis’te, imdiye kadar padi ahların uhdesinde olan “Ba komutan” 
unvanının Mustafa Kemal Pa a’ya, verilmesine yönelik kuvvetli bir irade 
ortaya çıkmı tı. Bu duruma kar ı olan muhalefet, bu yolda alınacak kararın 
önüne geçmek için kar ı bir hamle gerçekle tirdi. 4 A ustosta yapılan açık 
oturumda yine cepheden gelen heyette bulunan muhalefete mensup 
milletvekillerinin öncülü ünde ülkenin çe itli bölgelerinde genel 
müfetti liklerin kurulmasına ve yetkilerine ili kin bir kanun teklifinde 
bulunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek ve ola anüstü 
yetkilerle donatılacak müfetti lerin görevlendirilmesine dair hazırlanan bu 
teklifin, muhalefete mensup milletvekillerinin, Mustafa Kemal Pa a’ya 
“Ba komutan” unvanının verilmesi yönünde, Meclis’te ortaya çıkan 
iradeden duydukları rahatsızlıkla ilintili oldu unu dü ünüyoruz. 

 On iki maddeden olu an söz konusu teklifin 2. maddesinde adı geçen 
merkezler öyle sıralanmı tı: (A) zmit, Bolu, Zonguldak, Bilecik, Eski ehir, 
(B) Karahisarı Sahib, Konya, Aksaray, Silifke, (C) Ankara, Çorum, Yozgat,  
(Ç) Kayseri, Ni de, Kır ehir, (D) Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Aydın, 
Mente e, (E) Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, (F) Kângırı, Kastamonu, 
Sinop.39 Bu bölgelerde olu turulacak müfetti likler ola anüstü yetkilerle 

                                                 
37 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, s. 142. 
38 “Madde 7.- Vükelânın azil ve nasbı ve rütbe menasıp tevcihi ve ni an itası ve eyalâtı 
mümtazenin eraiti imtiyazlerine tevfikan icrayı tevcihatı ve meskûkat darbı ve hutbelerde 
nâmının zikri ve düveli ecnebiye ile muahedat akdi ve harb ve sulh ilânı ve kuvvei berriye ve 
bahriyenin kumandası ve harekâtı askeriye ve ahkâmı eriye ve kanuniyenin icrası ve devairi 
idarenin muamelâtına müteallik nizamnamelerin tanzimi ve mücazaatı kanuniyenin tahfifi ve 
affı ve Meclisi Umuminin akt ve tatili ve ledeliktiza Heyeti Mebusanın azası yeniden intihap 
olunmak art ile feshi hukuku mukaddese-i Padi ahi cümlesindendir.” 
http://www.anayasa.gen.tr/1876ke.htm 
39 Bu teklifin orijinal metni u ekilde idi: “Cepheye gitmi  olan heyetin, memleketin muhtelif 
mıntakalarında müfetti i umumilikler ihdas edilmesine dair teklifi:  Madde 1. — cabatı ahval 
dolayısiyle berveçhiâti menatıka muvakkaten Büyük Millet Meclisince müntehap birer 
müfetti i umumi izam olunur. Madde 2. — atidir: Manatıki mezkûre berveçhi  (A) zmit, Bolu, 
Zonguldak, Bilecik, Eski ehr, (B) Karahisarı Sahib, Konya, Aksaray, Silifke, (P) Antalya, 
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donatılacaktı. Örne in teklifin 4. maddesinde genel müfetti ler bulundukları 
görevde askeri, idari ve adli bütün ubeleri denetleyerek; halkın hukukunu 
koruma ve ortaya çıkan kanaate göre gerekenleri en yakın istiklal 
mahkemesine tevdi ederler deniliyordu. 7. maddesinde ise her genel 
müfetti in bölgesindeki, bütün askeri, siyasi ve adli memurlar, o müfetti in 
emirlerini yerine getirmeye mecburdur hükmü yer alıyordu. Teklifte, bu 
emirler anayasaya aykırı olursa ne olacak? Verilen emirler denetime tabi 
olacak mı? Bu müfetti ler kime kar ı sorumlu olacaklar? Gibi soruların 
kar ılı ı bulunmuyordu. 

Bu teklif kar ısında Ertu rul (Bilecik) Milletvekili Mustafa Kemal 
(Güney), “Bu evvelâ Lâyiha Encümenine ve sonra da Dâhiliye Encümenine 
gitsin, burada do rudan do ruya müzakere edilecek bir ey de ildir. Burada 
müzakere edilecek kanun de ildir, encümenlere gitsin. …bir müfetti  bir 
hâkimi azledecek, tayin edecek. Müfetti e böyle bir yetki verilemez. 
Binaenaleyh, bu evvelâ Lâyiha Encümenine verilsin. Ondan sonra Dâhiliye 
Encümenine gitsin, tetkik edildikten sonra buraya gelsin…”40 itirazında 
bulundu ama oylamayı engelleyemedi.  

Söz konusu teklifin ilk maddesinin kabul edilmesi üzerine oylamanın 
tamamlanmasını önlemek için ba ka bir konunun görü ülmesi iste iyle gizli 
oturum talep edildi. tirazlara ra men bu istek kabul edilerek gizli oturuma 
geçildi. Bu kar ı atakla, teklifin yasala masının önü alınmı  oldu. Aynı gün 
gerçekle en gizli oturumda Muhalefet moda tabirle bu defa da B planını 
uygulamaya koyacaktır. Muhalif kanadın liderlerinden olan Mersin 
                                                                                                                   
sparta, Burdur, Denizli, Aydın, Mente e, (T) Kastamonu, Kângırı, Sinob, (S) Samsun, 

Amasya, Tokad, Sivas, (C) Ankara, Çorum, Yozgad, (Ç) Kayseri, Ni de, Kır ehir. Madde 3. 
— Müfetti i umumilerin vazifeleri, memleketin menabii maddiye ve mâneviyesini müdafaai 
memleket icabatma hüsnüsuretle tevcih esbabını temin etmektir. Madde 4. — Müfetti i 
umumiler bulundukları vazifelerde askerî, mülki ve adlî bütün uabatı idariyeyi tefti , halkın 
hukukunu siyanet ve hâsıl etti i kanaate göre icabedenleri en yakın istiklâl mahkemesine tevdi 
ederler. Madde 5. — stiklâl mahkemeleri, müfetti i umumiler tarafından tevdi olunan hukuku 
ahsiyeden gayri bütün umuru rüyet ederler. Madde 6. — Müfetti i umumiler, muhaberatını 

vekâletler ile icra eyler ve her on be  günde Büyük Millet Meclisi Riyasetine bir rapor ita 
ederler. Madde 7. — Her müfetti i umuminin mıntıkasındaki, bütün memurini mülkiye, 
askeriye ve adliye o müfetti in emirlerini infaza mecburdur. Madde 8. — Müfetti i umumiler, 
mıntıkalarındaki memurinden azil ve tebdili icab edenleri, devairi aidesine i ar eder. On be  
gün zarfında devairi aidesi bir karar ittihazına ve cevap itasına mecburdur. Cevabın 
ademivürudunda o memurun elini i ten çektirir. Madde 9. — Müfetti i umumilerin hususi 
ifreleri ve maiyetlerinde iki er kâtip ve miktarı kâfi jandarma bulunur. Madde 10. — Devri 

tefti  münasebetiyle harcırah verilmez. Ancak, vesaiti nakliye ücreti ita edilir. Madde 11. — 
bu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi Heyeti Vekilesi memurdur. Madde 12. — bu 

kanun tarihi ne rinden muteberdir.”  TBMM Zabıt Ceridesi,  Devre: I, çtima: 2, C. 12, 
Altmı  birinci içtima 4.8.1337, s. 3–4. 
40  TBMM Zabıt Ceridesi, C. 12, s. 3–4. 
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Milletvekili Selahattin Bey Mustafa Kemal Pa a’nın “Ba komutan Vekili” 
sıfatıyla orduların ba ına geçmesini, dile getirecektir. O, 4 A ustos 1921 
tarihli gizli oturumda, “Efendiler bizi zafere ula tıracak ki i kimdir? Kim ise 
o ki i zaferi gerçekle tirmek için vekil tayin edilir. Milli Meclis adına 
çalı acak olan bu ki inin seçilmesi lazımdır. Yalnız unu dü ünüyorum; 
bugünün en büyük illeti ve en büyük tehlikesi, milletin en büyük i i kayıtsız 
bütün yetkileri kullanacak demektir. Zannederim ki, Beyefendinin ( stanbul 
Milletvekili Ahmet Ferit Beyi kastediyor.) söylemek istedikleri nokta budur. 
Herhangi ki i ise milletin bütün kuvvetini alsın ve bizi muzaffer etsin. 
Binaenaleyh bir Ba kumandan vekili istiyoruz ve bu olmalıdır…”41 diyerek 
Mustafa Kemal Pa a’nın “Ba komutan Vekili” unvanıyla orduları idare 
etmesi görü ünü ortaya attı.  

Bu görü e kar ı Aydın Milletvekili Dr. Mazhar Bey Mustafa Kemal 
Pa a’ya Ba komutan unvanının verilmesini savundu ve “…mevkiinden, 
isminden, öhretinden faydalanılan bir ki iyi örne in Meclis Ba kanını 
Ba kumandan mevkiine getirmek, nasıl ki daha ilk zamanlarda meydanda 
hiçbir ey yokken, Yunan yeni i gale ba ladı ı zaman halk ruhunda nasıl bir 
heyecan duymu  ise ve Pa anın etrafında toplanarak varlık göstermi  ise bu 
halk bu son mütarekenin ilk vurdu u darbenin verdi i tesirlerle zor durumda 
kalmı tır. …Fikrimi açık söylüyorum. Biri kumanda meselesi ki, Mustafa 
Kemal Pa a’nın onuru, yeri, öhreti itibarıyla halk artık Mustafa Kemal 
Pa a her eyi eline almı tır diyebilir. Bütün meclis karargâhını cepheye 
kaldırmı , öyle yapıyormu  böyle yapıyormu  der. …biz evvelâ kumanda 
meselesini halledelim.”42 dedi.  

te Mustafa Kemal Pa a’yı destekleyenlerle O’na muhalif olanlar 
arasındaki tartı malar yetki kısmı ile “Ba komutan” ve “Ba komutan Vekili” 
unvanları üzerinde gerçekle ecektir43. Bu tartı malar üzerine, Meclis’in 
                                                 
41 Konu masının devamını öyle sürdürdü: “…Bunun kim olması meselesi var. Bittabi iki ık 
hatıra gelebilir. imdiye kadar idare edenlerin oldu u gibi do rudan do ruya 
Ba kumandanlık vekâletine vazıülyed’ olarak bir karargâh ile bu harbi idare etmesidir ve 
önünde engel olacak bir ey bulunmasın. kinci ekil, sava  durumuna meclisin el koyması ve 
reis vekili sıfatı ile vekil tayin etti i ki inin, meclisin reisidir ki, kumandayı idare etmesidir. 
Bu eklen daha yüksektir. Bir kere memleketin maddî, manevî bütün kuvvetlerinde meseleye 
ne kadar büyük kuvvetle sarıldı ı hakkında kanaat olu mu  olacak ve bundan dolayı emniyet 
ve büyük bir arzuyla çabuk davranılacaktır… Mümkün mertebe milletin kuvvetini bir araya 
toplamak üzere bütün kuvvetimizi hükümetin ba ında bulunan ki iye sınırsız yetki ile verelim. 
Hükümetin ba ındaki ki i kim ise onun arkasından millet yürüsün. Soru cevap yok, sonra 
neticeye göre bunu de erlendiririz.” TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 159. 
42 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 162. 
43 Hükümeti ele tiren konu malardan birini de Karesi Milletvekili Basri Bey yaptı ve 
“…Maazallah Yunan kumandanının bu Büyük Millet Meclisinde icrayı hükümet etmesini 
görmek bizim için en büyük bedbahtlıktır. Ankara bir memleket de il, bir toprak de il ba lı 
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iradesine uygun olarak, Mustafa Kemal Pa a, Ba komutanlık görevini kabul 
etmesiyle ilgili yasa teklifini hazırladı ve Meclise sundu. Teklif aynen 
öyleydi44:  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Ba kanlı ına, 

Meclis sayın üyelerinin genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine 
Ba komutanlı ı kabul ediyorum. Bu görevi kendi üzerime almaktan do acak 
yararların çarçabuk elde edilebilmesi, ordunun maddi ve manevi gücünün en 
kısa zamanda arttırılıp peki tirilmesi ve yönteminin bir kat daha 
sa lamla tırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerini eylemli 
olarak kullanmak ko uluyla üzerime alıyorum. Ya adı ım sürece, ulusal 
egemenli e en gerçek bir hizmet edici oldu umu, ulusa bir kez daha 
göstermek için, bu yetkinin üç ay gibi kısa bir süre ile sınırlandırılmasını 
ayrıca dilerim. 

                                                                  4 A ustos 1921 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanı Mustafa Kemal 

Teklifin okunması üzerine Meclis’ten te ekkür ederiz sesleri yükseldi. 
Ancak herkes aynı memnuniyeti payla mıyordu. Daha önce de 
vurguladı ımız gibi Meclisin ezici ço unlu u Kemal Pa a’nın ordunun 
ba ına geçmesini istiyordu. Ama söz konusu ço unlu un bir kısmı; O’nun 
bu görevi,  “Ba komutan Vekili” sıfatıyla yapmasını istiyordu. Bunlardan 
Mersin Milletvekili Selahaddin Bey, söz aldı ve konu masına: “Efendim; bu 

                                                                                                                   
ba ına bir tarihtir. Hâlbuki hükümeti dinledi imiz zaman beyanatı sırasında eser-i zaaf 
gösteriyor. Orduda müthi  bir iman görüyoruz, hükümette maalesef zaaf görüyoruz. Kati 
teminatı versin geriyi de il ileriyi dü ünsün ve behemahal kâfiri ataca ına dair teminat 
versin. …senelerden beri zafer yüzü görmeyen bu millete biraz zafer yüzü gösterin, emin 
olunuz ki, bundan sonra vuku bulacak her türlü tehlike kar ısında bugün hiçbir zafere nail 
olmamı  iken cihanın yapamadı ı bir inkılâba nail olan, mükemmel bir ordu meydana getiren 
bu millet ne e-i zafere malik olduktan sonra daha büyük i ler görür.” dedi. TBMM Gizli 
Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 160. 
44 Bu metnin orijinali: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine 
Meclis azayı kiramının umumi surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine Ba kumandanlı ı 
kabul ediyorum. Bu vazifeyi ahsen deruhte etmekten tahassul edecek fevaidi azamî süratle 
istihsal edebilmek ve ordunun maddî ve manevî kuvvetini azamî surette tezyid ve ikmâl ve 
sevk u idaresini bir kat daha tarsin için Türkiye Büyük Millet Meclisinin haiz oldu u 
salahiyet-i me ruayı fiilen istimal etmek artiyle bu vazifeyi deruhde ediyorum. Müddet-i 
ömrümde hâkimiyet-i milleyenin ve me ruiyetin en sadık bir hizmetkârı oldu umu nazar-ı 
millette bir defa daha teyit için bu salahiyetin üç ay gibi kısa bir müddetle takyid edilmesini 
ayrıca taleb ederim. 4 A ustos 1337 Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal.” 
TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 164.  
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teklif hususunda bendeniz bazı maruzatta bulunaca ım. “Ba kumandan” 
unvanı yerine “Ba kumandan Vekili” denmesidir…”45 dedi.  

Bunun üzerine Mustafa Kemal Pa a, “…ben kendileriyle hem fikir 
olamayaca ım. Bizde bir Padi ah, bir de Ba kumandan Vekili kullanılmı  ve 
yıpranmı  bir kelimedir. Bu böyle dü ünüldü ü gibi Yüce Meclis do rudan 
do ruya orada ( stanbul’da) kumandan Vekili olur. Binaenaleyh yüce 
heyetinizin Ba kumandan tayin edece i, ki iye ba kumandan vekili deriz… 
Padi ah çıkar, ben böyle bir vekil tayin etmedim derse, ... Binaenaleyh 
Ba kumandan vekili dedi iniz zaman bunun tesiri azalır. Ba kumandan 
vekili eskiden kullanılmı  ve daima ho  görülmemi  olan bir unvan ile bu 
görevi yerine getiremem. Vekil sıfatıyla yapamam.” dedi. 

Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey, “… Meclisin bütün yetkisinden 
kasd olunan ey nedir?” diye sordu ve devam etti “Bundan bendeniz bir ey 
anlayamadım. Zaten bütün yetkileri üzerinde ta ıyan kıymetli Ba kan o 
yetkiyi kullanmaya esasen yetkilidir. Bunun için meclisten ikinci bir yetki 
alma a lüzum yoktur. Bendeniz ondan bunu anlıyorum ki, bu üç ay zarfında 
meclis yoktur. Yani meclis bu üç ay zarfında üslenmi  oldu u her türlü 
i lerin, bütün sorumlulu u üzerlerine alarak bunu tatbik edecektir. Yoksa 
meclis yine görevine devam edecek ve kendileri de görevine devam edecek, 
bu görevin büyüklü ü ile mütenasip yetkiyi istedikleri gibi kullanma a 
mecburdur. E er bu tarz varsa varit de ildir. Çünkü bu de erli ki iye 
kumandanlı ın bütün yetkisini zaten Yüce Meclis verecektir… Bendeniz 
anlayamadı ım u teklif hakkında aydınlatılırsam minnettar olurum.”46. 
dedi. 

                                                 
45 Konu masının devamında “ kisi aynı eydir. Bendenizce bu Ba kumandanlık Meclis-i 
Âlinin hüviyet-i maneviyesi ve ahsiyet-i maneviyesidir. stanbul’da bizi bugün takviye ve 
tehyiç eden, yarın takbih ve tehdit edecek eller vardır. Siyaset-i devletin vaziyeti devam 
etmiyebilirse, bilmiyorum, yanlı  orada bir meclis-i müessesan toplanması imkânı vücut 
bulursa Anadolu’da yekdi erini kırdıran bir ekli vücuda gelebilir. Bırakın harici, en ziyade 
dâhile kar ı haiz-i tesir olur… Fakat bunda bir fark vardır ki Büyük Millet Meclisi kendi 
ahsında idame etmek hususundaki mevcudiyetinin alâmet-i farikası berdevam olmakla 

beraber bu hukukunu vekili marifetiyle istimal eder ve bu noktainazar, hiçbir ey 
bozulmamakla beraber müfsitlerin deliklerini tıkamı  olur zannederim. Meclis Reis-i Âlisi de 
kelime farkıdır. Bu kelime bir zatın erefine bir naklise getirmez. Fakat bethahların efkâr ve 
telkinatının u runa geçer. Faide-i dafiayı ben mühim faide addederim. Pa a Hazretleri 
Meclisin Reisidir. Derhal bir karar ita… leh ve aleyhte bütün Meclisin salâhiyeti 
dahilindedir. Bu kelime fenalı ı mânidir. Bir karar verilebilir. Benim teklifim de 
zannediyorum ki, yeni vesileler ihdas eder. Bethahların aleyhimize yürüyebilmesi için yeni 
vesileler ihdası ile bu memlekette yeni eyler çıkabilir. Ba kumandanlık vekâletini deruhte 
buyuracak zat dendi i zaman mutlaka bir padi ah manası anla ılır.” dedi.  TBMM Gizli 
Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 164.  
46 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 165.  
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Bunun üzerine Mustafa Kemal Pa a, teklifinde Meclisi i levsiz hale 
getirecek herhangi bir imanın dahi olmadı ını; kendisinin sınırlı bir yetki 
istedi ini söyledi ve “Yalnız ordunun maddi ve manevi kuvvetini arttırmak 
ve tamamlamada ve ordunun sevk ve idaresini sa lamla tırmada lüzumlu 
görülecek konuları Ba kumandanlı ın derhal yapmasıdır. Bunun için Yüce 
Meclisiniz çok önemli i lerini ve sakin bir halde devam etmesi gereken 
zamanda böyle sabahtan ak ama kadar gizli görü mede acaba Müdafaa-i 
Milliye çalı ıyor mu, ben yapaca ım ben sorumluyum. Arkada larımızın 
içinde gerekli gördü üm ki ileri görevlendirece im. Bilmem filan askere 
alma kalemini tefti  ettirmek için hissedersem Yüce Meclisinize gelip bana 
be  arkada  seçin diyece im. Yoksa meclisin kanun yapma yetkisini, genel 
yetkilerini, varlı ını zerre kadar i lemez hale getirecek taraf hayalime 
gelmemi tir. tiraf etmek lâzımdır ki bu yetki büyük bir yetkidir. Meclisin 
yetkisidir ki, bana veriyor. Binaenaleyh üç aydan sonra herhalde ya 
yenilersiniz veya iptal edersiniz. Böyle bir yetki vermek do ru de ildir. 
Bunun için üç ay gibi kısa bir zaman ile sınırlandırınız. Ordunun sevk ve 
idaresi öyle görü melerle, tartı malarla olmaz.”47 dedi.  

Bu konu manın arkasından Tokat Mebusu Mustafa Bey, sorunun 
aydınlı a kavu tu unu ve görü melerin yeterli oldu unu belirterek teklifin 
oylanmasını istedi. Mustafa Bey’in teklifi oya sunuldu ancak kabul edilmedi. 
Bunun üzerine teklifin görü ülmesine devam edildi. Mustafa Kemal Pa a’ya 
“Ba komutan” unvanının verilmesine kar ı çıkanları iki grupta 
de erlendirebiliriz. Birinci grup: Belki Padi aha de il ama Padi ahlık 
makamına ba lı olanlar ve Ba komutanlı ın Padi aha ait oldu unu tanımaya 
devam edenlerden olu uyordu. kinci grubu olu turan ttihatçılar, yetki 
kısmından da rahatsızdılar ama daha çok unvan kısmına takılmı lardı; bir 
taraftan o günlerde Enver Pa a’nın Anadolu’ya geçmesi gündemdeydi; 
Enver Pa a’ya verilmi  unvandan daha yükse inin Mustafa Kemal Pa a’ya 
verilmesini onaylamıyorlardı. Bundan daha önemli bir husus ise bu grubun, 
“Ba komutanlık Devrimi”nin rejim sorunuyla ilgili oldu unu sezmi  
olmasıydı.  

Yukarıda yer verdi imiz iki grubun muhalefeti üzerine unvan 
tartı masına devam edildi. Rize Milletvekili Abidin Bey söz aldı ve “De erli 
arkada lar, kıymetli Ba kanımız Ba kumandanlı ı nereden aldı? Tabii 
Meclisimizden. Bunun için ben de Ba kumandan denilmesi taraftarıyım. 
Niçin? Çünkü arkada lar mücadelelerimizde bazen stanbul’u tutma a 
mecbur veyahut o suretle gittik. Yaptı ımız düzeltmeler gerek hilâfet 
kuvvetinin yapmak istedi i ey ve gerekse bizim istedi imiz halife ve padi ah 

                                                 
47 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 166. 
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namını sürdük. Binaenaleyh vekil olunca bir ahın vekili oldu u ortaya 
çıkacak. Bence öyle. Kanaatim böyledir. (Gürültüler) Binaenaleyh bu çok 
görülmesin. Ne kadar büyütülür, ne kadar kuvvetli olursa daha büyük bir 
ereftir. Binaenaleyh Ba kumandanlık unvanıyla isimlendirilmesini arzu 

ederim”48 dedi. 

Edirne Milletvekili eref Bey ise uzun konu masında özet olarak,  
“…Nihayet milli arzu eklinde bu i in ba ına bir gücün geçmesini istedik. 
Ba ka bir mesele için de il, vatanı kurtarmak için, dü mana kar ı gelmekten 
ba ka bir ey de il, u halde buna herkes çare arıyor. Buna bir çare ararken 
imdi orada çarpı an Müslüman hukukunu savunan ordumuzun daha metin 

bir elde bulunmasını arzu ettik. Milli davayı meydana getiren yüce heyetiniz 
idi. Fakat milli davanın tamamen sanca ı ve bayra ı olan Pa a Hazretleri 
Birinci Dünya Sava ı zamanında bütün ngilizleri u runa katmı , meziyet-i 
askeriyesini bütün cihana ispat etmi  bir Anafarta yaratmı  bir adamdır… 
Pa a Hazretleri yalnız orduyu sevk ve idare etmek için istiyorum diyor. Ben 
asker olmadı ım halde nefsimi Pa a Hazretlerinin yerine koyarak, bugün 
ordu öyle eyler ister ki, harpte öyle eyler olur ki sürat-i intikal ve sürat-i 
icrai derhal yapmak lazımdır…” 49 

“Bu ordumuzun Mehmetçiklerin bu mukaddes vatanı müdafaa etmek 
üzere hazır bulundu unu söylediler. Yalnız kumanda heyetinde vahdet 
olmadı ı ortaya çıktı. Çelik bir el lâzımdır. Cenabıhakka yüzbin ükür 
edelim ki bu çelik kumandaya, bu kuvvetli pazuya malik bütün dima ı 
memleketin selâmetine ve bu davayı millinin neticelenmesi için çalı an, 
hayatını bekamızın meydana gelmesine vakfetmi  olan bu zat mevcuttur. 
…biz bir Napolyon mu yaratıyoruz? Dü ündüm ki hayır. Pa anın bütün 
ruhunu vicdanını bildi im için milli iradenin hizmetkârı olmak, bu 
memleketin Padi ahı olmaktan hayırlıdır, (kanaatini ta ımaktadırlar.) 
Kendilerinin ilk sözleri daima milli iradenin egemen kılınmasıdır… 
Ta ıdıkları ruh itibariyle diktatörlü e do ru gidemezler…”50 dedi.     

                                                 
48 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 166. 
49 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 166. 
50 eref Bey, konu masının devamında unları söyledi: “Ordunun sevk ve idaresi için bizden 
yetki istiyor. Ordu milli ordudur. Ordunun kumandası do rudan do ruya meclisin elindedir. 
Siz imdi birini kendinize vekil tayin ediyorsunuz ve diyorsunuz ki: Sen gideceksin, sen bizim 
keskin kalbimiz olacaksın, bu haklı davamızı bu haklı meselemizi halledeceksin. Evet, 
halledeceksin, amma sen karargâhını kurdu un yerden ayrılmaman lâzım gelir. Meclise 
gelerek Efendiler ne buyuruyorsunuz deyinceye kadar dü man gelir… Aranızdan hükkâm 
tayin etti imiz halde yurdumuzu, ırzımızı, namusumuzu kurtarmak için gönderdi imiz 
Mehmetçiklerimizin ba ına reisimizi koyarken bu yetkiyi sınırlandırmanın manası olmadı ı 
kanaatindeyim...”TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 167. 
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Karahisar Milletvekili Hulusi Bey, öneriye kar ı çıkan konu masında 
“Ben memleketin u zor zamanında cidden çelik gibi kararlarla bu i i 
yapmak üzere, bu i i üslendiklerinden Reis Pa a Hazretlerini ne kadar tebrik 
edersem azdır…”51 dedikten sonra konu masının “ama” kısmında, “Pa a 
Hazretleri üç arkada  istedi kâfi gelmedi on arkada  talep etti ve 
gönderdiler. Meclisin bilfarz nisab-ı ekseriyeti kalmadı. Hadisatı nereye 
götürdüler? Ekseriyet oluncaya kadar meclis kapanmı tır. Pa a Hazretleri 
samimi hissiyatı efkâra vakıf olmakla beraber onun için yüz bin misal var, 
onun için pek korkarız ki milli iradenin pek nâçiz bir hâdimi olan Pa a 
Hazretlerini olaylar ba ka bir mecraya do ru çevirmesin. Öyle olaylar olur 
ki kar ı koyamaz. Tarih gözümüzün önünde meclisin yetkileri hususundaki 
isteklerini sınırlı bir ekilde kabul etmelerini anlarım. Meclisin devamlı 
inikadı (toplanması) hiçbir suretle zarar görmeyece ine ve herhangi bir i  
için Pa a Hazretleri birisini bir yere gönderecekleri vakit, sahip oldu u 
yetkiyle kalk git dememeli. Seçimi meclis yapmalıdır. çimizde kaç ki i var. 
Rica ederim efendiler, i i nazarı dikkate almalarını bütün arkada lara teklif 
ediyorum. Tarih bir tekerrürden ibarettir… Allah göstermesin. Allah 
esirgesin Pa a Hz. aramızdan eksildi i zaman bu Meclisi Âlide 
bulundurmalıdır. Meclisi hiçbir vakit bir ahısta bulundurmamalıdır.”52 
dedi. 

Bu konu ma üzerine Mustafa Kemal Pa a söz alarak, “Hulusi Bey 
arkada ımızın söyledi i sözlerin tamamı oldukça önemli ve mantıklıdır. 
Onun için çok dikkatle ve önemle dikkate almak gerekir. Bahsettikleri eyleri 
yapmak için, yapmı  zannında bulunanlar için zannederim ki meclisten yetki 
almaya lüzum yoktur. Binaenaleyh bu verilen görev güven üzerine 
kurulabilir. Reisinize güveniniz yoksa gerçekten böyle bir yetki vermek 
sakıncalıdır. Ordunun sevk ve idaresini kapsamak üzere istiyorum. Fakat 
geni  ve kapsamlıdır. stiklâl Mahkemesi azalı ı için, icap ederse, karara 
mahal bırakmadan ben lüzum görürsem derhal üç arkada  gönderece im. 
Yüce Meclisinizin seçimine sunmayaca ım. Zira Yüce Meclisin seçimine 
sunmak seri çıkmıyor görüyoruz. Kaç günden beri olmuyor. Binaenaleyh 
bunu böyle yapmayaca ım. Derhal stiklal Mahkemesine gönderece im. 
Mesele dü ünmeye de er çok dü ününüz.”53. dedi.  

Mustafa Kemal’in, bu söylemiyle aynı zamanda demokratik bir içeri e 
de vurgu yaptı ını görüyoruz. Gerçekten de tarihte diktatörlüklerini ilan 
edenlerin bazıları sandıktan çıkmı tır ama diktatörlü ünü, Meclis kararıyla 

                                                 
51 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 167–168. 
52 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 167–168. 
53 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 168. 
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ilan eden hiçbir diktatörü, tarih kaydetmemi tir. Milli Mücadele yıllarında 
zaman zaman Meclisi kapatma önerileri gelmi  ama kendisi bu önerilere 
sıcak bakmamı tır. Anayasalı rejimin ba ladı ı 1876’dan 1920 yılına kadar 
Meclisin sürekli bir ekilde varlı ı sa lanamamı tır; bu dönemin büyük 
kısmı Meclissiz bir ekilde ya anmı tır. Türk tarihinde ilk defa Atatürk 
Döneminde, anayasalı ve Meclisli kesintisiz bir dönem ya anmı tır ki, bunu 
da Türk Siyasal ya amının bu alandaki ilk ba arısı olarak not dü mek 
gerekir.    

Bu kısa de erlendirmeden sonra tekrar gizli oturum görü melerine 
dönersek; Mustafa Kemal’in yukarıdaki konu ması üzerine Bolu Milletvekili 
Tunalı Hilmi Bey, “Di er arkada lar gibi bana da gelen endi eler u 
dakikada bence bertaraf olmu tur. n allah reylerimizde hüsnü isabete 
cümlemiz mazhar oluruz.”54. dedi.    

Kanun teklifini destekleyen uzun bir konu ma yapan Burdur 
Milletvekili Veliddin Bey ise “…Pa a Hazretlerinin askeriyeye ait bütün 
istedikleri yetkiyi vermekte sakınca yoktur ve verilmezse tamamıyla i  
görülmü  olamaz.”55 dedi. 

Tekrar söz alan Mersin Milletvekili Selahattin Bey Ba komutan 
unvanının verilmesine kar ı çıkan bir konu ma daha yaptıktan sonra 
“Ba kumandan, dün de arz etmi tim; Meclisin ahsiyet-i maneviyesidir. Bu 
namı bir arkada ımıza, bizzat vermek istiyoruz. Ne için ben bütün hukukumu 
feda edeyim?” 56 dedi. 

Sırrı Bey, “Ba kumandan demekte ne mahzur görürsünüz?”  57 diye 
sordu. 

                                                 
54 Tunalı Hilmi konu masının devamında unları söyledi: “Arkada lar meclisi en derin 
hissiyatla mütehassıs olarak tebrik ediyorum. Zira burada mevzuu deh etli bir surette cüreti 
medeniye göstererek beyanı mütalaa eden arkada lar bulunuyor. Hatıraları vardır. Fakat bu 
ak amki bu hatıraların hepsinin fevkine çıkmı tır. Çünkü meclisin gösterdi i bu derin cüret-i 
medeniye hakikaten istinad edilecek yıkılmaz bir istinadgâhtır. u halde sözü uzatmaksızın iki 
cümleye müsaade buyurunuz. Hayatımın dalgalı hayatımın belki bu üç ay zarfında ey Pa a 
sen meclisin salahiyetine tecavüz et belki benden çok ya lı arkada larınız vardır. Belki birkaç 
asır göstermi  derecesindedir. u halde müsaade buyurunuz meclis namına Reis Pa anın 
Ba kumandan Pa anın alnından öperek ne tabirler varsa hepsini az görürüm. Pa a Hz. 
kalben, ruhen tetkik edelim. Bu meclisin salahiyetine tecavüz et. Hazreti Ömer’e söyleyen o 
Arabinin sözünü hatırlıyorum. Cenabıhak bize ve yanımızda bulunan Pa aya hüsnü isabetler 
nasip etsin.” TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 168. 
55 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 168. 
56 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 170–171. 
57 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 170–171. 
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Selahattin Bey (Devamla) “Bu bir takdir meselesidir. Asıl kendileri 
bizim hukukumuzu, Ba kumandanlık görevinde, Ba kumandan Vekili sıfatı 
ile kullanmada tamamen yetki sahibidirler. Ortada bir kelime farkı kalıyor. 
Yani hâkimiyet-i milliyeyi, kudret-i milliyeyi efrad-ı millete saklamak 
istiyorum. Onun Ba kumandanlı ı altında millet i ini gördürmek istiyorum. 
Nasıl ki bir hat komiseri bir milleti (Gürültüler) Bu bundan ibarettir ve bu 
bir tabir farkıdır ve benim kendi kanaatimdir.”58. 

Bunun üzerine söz alan Mustafa Kemal Pa a, “Efendim Selahattin Bey 
biraderimiz bazı mütalaalar beyan ettiler. Bunlardan birincisi; Genelkurmay 
Ba kanı veya Ba kumandan Vekili unvanıyla görevini yapsın. Bendeniz 
zannediyorum ki, bu teklifi karargâh te kilinden ibarettir ki bu zaten 
mevcuttur. Genelkurmay Ba kanı olan ki i ark cephesinin, Garp cephesinin 
her tarafına gider, harekât idare eder. Ba kumandan burada oturur ve 
buradan idare eder diye bir ey olamaz. Ben, sürekli smet Pa a’nın 
karargâhına mı gidip oturaca ım? Belki daha geri gidece im. Amaç 
harekâtın sorumlulu unu üzerine alıp, harekâtı sevk ve idaredir. 
Genelkurmay Ba kanı Pa a Hazretleri genel durumdan Yüce Heyetinize 
kar ı sorumludur. Yani Pa a Hazretleri, harekâtın genelinin en iyi ekilde 
sevk ve idaresinden zaten sorumludur ve bu hususta Yüce Heyetiniz 
tarafından kendisine yetki de verilmi tir. Onun karargâhı da vardır, te kilatı 
da vardır. Harekâtı da serbesttir. Binaenaleyh bir ekil yoktur. E er bana 
Ba kumandan demekle, bu ko ula ba lı olarak görev yaptırmak istiyorsanız, 
bundan hiçbir fayda sa lamak mümkün de ildir. Çünkü Pa a Hazretleri 
bela an mabela  zaten yapmaktadır...”59.  

“…Yetki meselesine gelince: Ben bu tekliflerimle Yüce Meclisinizden 
fazla bir ey istedi imi dü ünmüyorum.  Selahattin Bey bu kayıt fazladır 
buyurdular. Hâlbuki ben bunu kendi görü  ve yorumları gibi 
de erlendiremem. Binaenaleyh Ba kumandan Vekili, Padi ah Vekilidir; 
zatı ahanenin Vekilidir. Ba kumandan zatı ahanedir. Ba kumandan Vekili 
demek zatı ahanenin vekili demektir. Ba kumandan vekili zatı ahanenin 
vekili ise, ben de aynı eyi sizden istiyece im. Ba kumandan Vekili Kara ve 
Deniz kuvvetlerinin Ba kumandan vekilidir. Bütün o yetkiyi bana 
vereceksiniz. Hem ben Ba kumandan olaca ım. Yüce Meclisin 
Ba kumandanı olmak noktainazarından ben ancak o zaman Yüce Meclisiniz 
adına görevi yerine getirebilirim… Yeni bir önlem almaya lüzum yoktur. 
Zaten Beyefendi buyuruyorlar ki, herhalde detaylı bir ara tırma 
yapmı lardır. Di er arkada larıyla beraber heyecana dü melerine lüzum 

                                                 
58 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, S. 171. 
59 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, S. 171–172. 
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yoktur. Ben de tabii aynı kanaatteyim. Büyük bir tehlike vardır; fakat büyük 
bir felaket ba ımıza gelmi  de ildir… Bir cihet vardır: Dü man behemal 
Ankara’nın batısında yenilgiye u ratılmalıdır ve tabii biz kuvvetimizle bu 
amacı elde etme e çalı aca ız ve çalı ıyoruz… Ben zannediyorum ki bunu 
hiç kimse inkâr edemez…”60  

“Biz böyle zayıf vaziyete dü ünce talyanlar, Fransızlar bize dirsek 
göstermeyecekler mi? ngilizler bundan faydalanma yoluna giderlerse buna 
ne yapalım... Benim kanaatimce bu i  on be  günde nihayet bulmalıdır ve 
unu bilmeliyiz ki askerlerimiz Yunanı çok tepelemi tir, askerimiz çok 

kahramanlık göstermi tir. Gırtlak gırtla a askerimiz harp etmi tir. Yetkili 
bir ki i dedi ki, Çanakkale’de bulundum, bütün Birinci Dünya Sava ı’nın 
safhalarında bulundum. Bu harp hepsinden müthi ti. Yapılan muharebelerde 
askerin gösterdi i yi itlik ve kahramanlıklar fevkaladedir.”61 dedi. 

Görü meler bir sonuca ula madan ve ula aca ı da ufukta görünmezken 
tadil teklifleri geldi i bir anda, Sinop Milletvekili Rıza Nur ve sekiz 
arkada ı62 tarafından Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi okundu. 
Kanun teklifi u maddelerden olu maktaydı63: 

Madde 1.- Millet ve memleketin kaderine el koyan tek yüce kuvvet olan 
ve her bir üyesinin Kanun-ı Esasi ve Te kilât-ı Esasiye kanunu ile hukuk ve 
yasama dokunulmazlı ı do al olarak saklı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi a a ıdaki ko ullarla Ba komutanlık fiili görevini kendi Ba kanı 
Mustafa Kemal Pa aya vermi tir.  

Madde 2.- Ba komutan ordunun maddi ve manevi kuvvetini en üst 
düzeyde arttırmak; sevk ve idaresini bir kat daha sa lamla tırmak hususunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bununla ilgili yetkisini Meclis adına fiili 
olarak kullanmaya izinlidir.   

Madde 3.- Adı geçen ki iye yukarıdaki ko ullar ile emanet edilmi  olan 
unvan ve yetkiler, üç ay süreyle geçerlidir. Meclis lüzum gördü ü takdirde 
bu sürenin sona ermesinden önce dahi bu unvan ve yetkiyi sona erdirebilir.  

Dördüncü ve be inci maddelerde ise sırasıyla kanunun, yayımlandı ı 
tarihten itibaren geçerli oldu u ve uygulanmasından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin sorumlu olaca ı hususları yer almaktaydı.  

                                                 
60 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 171–172. 
61 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 173. 
62 Teklife imza atan di er milletvekillerinin isimleri: Hilmi (Ankara), Hüsrev Sami 
(Eski ehir), Hamdi (Biga), emsettin (Ankara), Ahmet (Yozgat), Hacı ükrü (Diyarbakır), 
Muhiddin (Bursa), Hamdi (Trabzon).  
63 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 5.8.1337, s. 174. 
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Yukarıdaki kanun teklifi üzerine en uzun konu malardan birini yapan 
Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi Bey, “…Felaket takip etti i, geri 
çekilmeler devam etti i takdirde Meclisinizin yetkisi hangi orduya 
dayanarak bize kanunları icra ettirir? Yetkilerimizin geçerli olması için 
ordumuzun galip olması lâzımdır ve ba arımızın en büyük sebeplerinden 
birisi Mustafa Kemal Pa a’nın ahsında ortaya çıkmı tır. Memleketi, milleti 
zafere ula tırmak için elimizde bulunan en kıymetli kudreti, bir terazinin bir 
gözüne koymalıyız. Arkada lar benim fikrim budur ve bunu teklif 
ediyorum”64 dedi. Birkaç kısa konu madan sonra oylamaya sunulan teklifin 
birinci maddesi hariç di er maddeleri kabul edildi65. 

Bu sonuç üzerine Mustafa Kemal Pa a söz aldı ve “…Dü üncemde 
aldanmıyorsam Yüce Meclisi kararsızlı a sevk eden nokta, yasama ve 
yürütme hukukunu bir ki iye vermi  olmaktan do acak sakıncalardır. 
Meclisin bu noktayı büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle nazarı dikkate 
almasından ben ahsen fevkalade memnunum. Çünkü hiç birimizin ahsı söz 
konusu de ildir. Fakat ahıslar söz konusu olunca bu Yüce Meclisi olu turan 
ki ilerden ben de bir fert olmam nedeniyle, benim için dahi her hangi bir 
yetki, kanuni ve me ru bir unvana sahip olabilmem mutlaka Yüce Meclisin 
varlı ına ba lıdır. Meclisin varlı ına, herhangi bir ekil ve surette taarruz 
edilirse ona mensup olmakla sahip oldu um bütün unvanlar ve yetkiler tabii 
kendili inden sona erer ve bundan sonra yapılacak i ler do al olarak 
milletin arzusuna ve iradesine temas etmez ve tabii ki, milletçe kabul 
olunmaz. Binaenaleyh zatıâlinizce endi eye neden olan nokta, benim esasen 
korunması için hayatımı adamak mecburiyetinde oldu um bir noktadır. 
Onun için ben de bu noktanın, yapılacak kanunlarda açık olmasını 
ehemmiyetle dü ündüm.”66   

 “Di er bir nokta daha vardır. Herhangi birimize böyle bir yetki 
verirsek, o ki i bu yetkisine dayanarak milletvekillerinden herhangi biri 
hakkında keyfî, kanuni muamele yapabilir mi? Tabi ki bu da dü ünülemez. 
Fakat bunu da ortadan (kaldırmaya yönelik) kayıt ve artı dikkate almak 
lâzımdır. imdi izin verirseniz, geceki takririmi bazı maddeler halinde bir 
proje olarak yüce heyetinize takdim ediyorum. Onun üzerine görü me ve 
tartı ma yapılabilir.”67  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine 
Ba komutanlık Unvanının Verilmesine Dair Kanun.  

                                                 
64 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 175. 
65 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 175–176. 
66 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, S. 176 
67 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 176. 
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Madde 1.- Millet ve memleketin kaderine fiilen egemen tek yüce kuvvet 
olan ve üyelerinden her birinin Kanun-ı Esasi ve Te kilât-ı Esasiye Kanunu 
ile hukuk ve yasama dokunulmazlı ı do al olarak saklı olan ve korunan; 
manevi ahsiyeti Ba kumandanlı ı haiz bulunan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi a a ıdaki kayıtla Ba kumandanlık fiili göreviyle kendi Ba kanı 
Mustafa Kemal Pa a’yı vazifelendirmi tir68. Görüldü ü üzere eski metne 
“Manevi ahsiyeti Ba kumandanlı ı haiz bulunan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi” cümlesi eklenerek muhalefetin talepleri kar ılanmaya çalı ılmı tır 

Bunun üzerine Eski ehir Milletvekili Emin Bey, “…Memleketi 
Yunandan, dü mandan kurtarıp da böyle bir müddet için kendisi diktatör 
olarak icrayı faaliyet ederse, ben bunda memleket için fayda oldu unu 
dü ünürüm. Hatta bendeniz, Padi ahlıktan yüksek bir makam olsa dahi 
veririm…”69 dedi. 

“Ba komutanlık Devrimi”nin tartı ıldı ı oturumlarda uzun konu malar 
yapan Erzurum Milletvekili Mustafa Durak Bey yeni bir teklifte bulundu ve 
“Bendeniz bir teklif sunaca ım, bilmem kabul buyrulur mu? Pa a 
Hazretlerine Millet Ba kumandanı diyelim, bu unvanı verelim. Bendeniz 
böyle teklif ediyorum”70. dedi. 

Edirne Milletvekili eref Bey, “… Bu gün iki yüz kilometre ötede bir 
dü man var. Onun kar ısında Yüce Meclis, kesin ve sert bir önlem almak 
zorundadır… Ordunun ba ına çelik bir el ve görür bir göz, i ler bir dima  
koysun... Tek yüce kuvvet olan meclisin yasama kuvveti, kanun gücüyle 
korunmu tur…  Meclis Ba kumandanlı ı kendi Ba kanı olan ki iye vermekle 
me rutiyet hayatına girmi tir. Fakat millet yasama görevini kimseye 
veremez. Maddeye ‘Kanun-ı Esasi ile yürürlükteki kanunlar dairesinde 
yerine getirilsin’ ilâvesini teklif ederim… Milletler daima hükümdar ile 
çarpı mı tır… Büyük Millet Meclisi Te kilat-ı Esasiye Kanunu yapmı , 
Hükümdarı atmı , egemenli ini eline almı  ve milli iradenin egemen 
oldu unu kanıtlamı tır... Ba kumandan olmak üzere dü manı atmak artıyla 
u belayı ba ımızdan ataca ına iman etti im Pa a Hazretleri, tabiidir ki, 

milletin bütün maddi ve manevi kuvvetinden istifade edecektir. Etmezse 
ba ka türlü sevk ve idare edemez. Ancak milli egemenli e aykırı bir olay 
meydana gelmesin. Genel arzu da budur. Pa a’nın da arzusu budur. 
Mademki iki tarafın tam bir samimiyetle bu durumu halletmesi lazımdır. u 
arz etti im hususun yani ‘Kanun-ı Esasi ve uygulamada olan kanun 

                                                 
68 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 5.8.1337, s. 176. 
69 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 176–177. 
70 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 176–177. 



 127

hükümlerine uygun olmak ko uluyla’ kaydının ilavesini rica ediyorum…”71 
dedi. Bu konu manın arkasından Rıza Nur da bir konu ma yaptı72. 

Gizli Oturumda Ba kan, Ba komutanlı ın Mustafa Kemal Pa a’ya 
verilmesine dair kanun teklifini oylamaya sundu. Oylamaya 183 ki i katıldı. 
169 kabul oyuna kar ı 13 hayır oyu çıktı. Az da olsa hayır oylarının milli 
heyecanı azaltaca ına dikkat çekildi. Bu uyarının açık oturumda kar ılık 
buldu unu görece iz73.  

Oylamadan sonra çok kısa bir konu ma yapan Mustafa Kemal Pa a, 
“Arkada lar Meclisi Âlinin Ba kumandanlık görevini yürütmek üzere 
bendenizi memur buyurdu unuzdan ve bu nedenle ortaya çıkan güven ve 
emniyete tamamen te ekkür ederim ve bütün varlı ımla bu emniyet ve 
güvene layık oldu umu az zamanda gösterme e, in allah, muvaffak 
olaca ım.”74 dedi ve açık oturuma geçildi. 

Gizli oturumda gerçekle en uzun tartı malardan sonra kabul edilen 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine 
Ba kumandanlık Tevcihi Hakkında Kanun”75 teklifinin açık oturumda 
okunması üzerine Edirne Milletvekili eref Bey, “Vatanın kurtarılması ve 
milletin ba ımsızlı ını amaç edinen bu kanunun tartı ılmaksızın kabulünü 
arkada lardan rica ederim. (Alkı lar)” teklifinde bulundu. Ba kan, 

                                                 
71 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 178. 
72 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 179–180. 
73 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 180. 
74 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. II, 4.8.1337, s. 180. 
75 Oya sunulan kanun teklifinin orijinal tam metini: “T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
âtideki teklifi kanuninin müstacelen müzakeresini ve tâyini esami ile reye vaz'ını teklif eyleriz. 
Dr. Rıza Nur (Sinob), emseddin (Ankara), Hilmi (Ankara), Ahmed (Yozgad), Hüsrev Sami 
(Eski ehir), Hacı ükrü (Diyarbekir), Hamdi (Biga), Muhiddin Baha (Bursa), Hamdi 
(Trabzon). Madde 1. — Millet ve memleketin mukadderatına bilfiil vâzıulyed yegâne kuvveti 
âliye olan ve âzasından her birinin Kanunu Esasi ve Te kilâtı Esasiye Kanunu ile hukuk ve 
masuniyeti te riiyesi tabiati ile mahfuz ve ahsiyeti mâneviyesi Ba kumandanlı ı haiz bulunan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kuyudu âtiye ile Ba kumandanlık vazifei fiiliyesine kendi Reisi 
Mustafa Kemal Pa ayı memur eylemi tir. Madde 2. — Ba kumandan ordunun maddi ve 
mânevi kuvvetini âzami surette tezyit ve sevk ve idaresini bir kat daha tarsin hususunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna Müteallik salâhiyetini Meclis namına fiilen istimale 
mezundur. Madde 3. — Mü arünileyhe balâdaki mevat ile mevdu sıfat ve salâhiyet üç ay 
müddetle mukayyettir. Meclis lüzum gördü ü takdirde bu müddetin inkızasından evvel dahi bu 
sıfat ve salâhiyeti ref'edebilir. Madde 4. — i bu kanun tarihi ne rinden itibaren 
meriyülicradır. Madde 5. — i bu kanunun icrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi memurdur.” 
TBMM Zabıt Ceridesi, C.12, Devre: 1, çtima: 2,  Altmı  ikinci içtima, 5.8.1337, s. 18-19. 



 128

“Kanunun tartı ılmaksızın ve görü ülmeksizin kabulünü arzu buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. (Kabul, sesleri) Kabul edilmi tir..”76 dedi. 

Bundan sonra isim isim oylar tespit edildi Ba kan sonucu u ekilde 
açıkladı: “Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa a 
Hazretlerine Ba kumandanlık unvanının verilmesine dair olan kanun 
isimlerin belirlenmesiyle oya sunuldu u zaman (184) ki i oylamaya katılmı  
ve (184) ki i de ittifak halinde kabul oyu vermi tir ve bu suretle kanun kabul 
edilmi tir. ( iddetli alkı lar)”77 dedi. Yukarıda da vurguladı ımız üzere gizli 
oturumdaki oylama sonucu üzerine dikkat çekilen husus açık oturumda göz 
önünde bulundurulmu ; bu oylamada fire vermeksizin katılanların hepsi 
kabul oyu vermi tir.  

Oylama sonucunun açıklanması üzerine Yozgat Milletvekili Süleyman 
Sırrı Bey, “Pa a Hazretlerinin ba arıları için bir dua edilmesini teklif 
ediyorum.”78 dedi.  Bu iste in arkasından Mustafa Kemal Pa a Meclis 
genelinin alkı ları arasında kürsüye geldi ve u konu mayı yaptı:  

“Muhterem arkada lar; Yüce Meclisin manevi ahsiyetinde tecelli eden 
ve içinde saklı olan Ba kumandanlık görevini fiilen yerine getirmek üzere 
bendenizi memur etmi  oldu unuzdan dolayı arzı te ekkür ederim. Bu unvan 
Yüce Heyetinizin hakkımdaki güven ve emniyetinin açık bir delili 
oldu undan dolayı benim için pek kıymetli bir iltifattır ve bu mükâfatın 
hayatımın en kıymetli mükâfatı olaca ını arz ederim. Binaenaleyh bu tevcihe 
layık olmak için bütün varlı ımı gayeniz dairesinde sarf etmekten bir dakika 
bile sakınmayaca ımı ve bunda tereddüt etmeyece imi dü ünmenizi ve kabul 
buyurmanızı rica ederim. Efendiler zavallı milletimizi esir etmek isteyen 
dü manları Allahın yardımıyla mutlaka yenece imize dair olan emniyet ve 
güvenim bir dakika olsun sarsılmamı tır. Bu dakikada bu mutlak inancımı 
Yüce Heyetinize kar ı, bütün millete kar ı ve bütün dünyaya kar ı ilân 
ederim. Bu mutlak inancımın gerçekle mesi için tek ihtiyaç duyulan bir ey 
varsa o da, Yüce Heyetinizin beni koruması ve milletimizin bana daima 
yardım etmesidir. Gerek Yüce Heyetinizden ve gerek büyük ve efkatli 
milletimden daima büyük bir efkat ve korumaya nail olaca ıma dair olan 

                                                 
76 Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanı Mustafa Kemal Pa a’ya Ba komutanlık yetkisi 
veren kanuna kabul oyu veren milletvekillerinin tam listesi için bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, 
Devre: I, C. 12,  çtima: 2 Altmı  ikinci içtima 5.8.1337, s. 21–22. 
77 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: I, C.12,  çtima: 2 Altmı  ikinci içtima 5. 8. 1337 Cuma, s. 
19. 
78 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: I, C.12,  çtima: 2 Altmı  ikinci içtima 5. 8. 1337 Cuma, s. 
19. 
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emniyetim büyüktür. Binaenaleyh Yüce Heyetinizden aldı ım feyzile bu 
dakikadan itibaren Ba kumandanlık fiili görevine ba lıyorum.” 79 

Mustafa Kemal Pa a’nın konu ması son buldu unda Tunalı Hilmi, 
“Kemal Yeri Milletin kalbidir, ruhudur. Ya asın Pa a, ya asın Millet.” 
diyerek karardan memnuniyetini co kulu bir ekilde dile getirdi. Bundan 
sonra eriye Vekili Mustafa Fehmi Efendi tarafından Mustafa Kemal 
Pa a’nın ba arılı olması için bir dua okundu80. 

te kabul edili  sürecini geni  bir ekilde vermeye çalı tı ımız 
Ba komutanlık Yasası Türkiye Cumhuriyetinin kurulu  döneminde 
gerçekle tirilen çok önemli bir devrim olarak tanımlanmayı hak etmektedir. 
Bu olay, aynı zamanda akademik dünyada hak etti i yeri alamayan örtülü 
kalmı  bir devrimdir. Ba komutanlık unvanı devlet ba kanlarına verilen bir 
unvandır. 5 A ustos tarihine kadar bu unvan saklı tutulmu tur. Meclis 
Ba kanlı ı yetkileri arasında olmadı ı gibi 1921 Anayasasında da yer 
almamı tır.  

1921 Anayasasının 9. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ba kanı Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından seçilir ve bir seçim 
dönemi boyunca Meclis Ba kanı olarak görev yapar denildikten sonra 
yetkileri öyle sıralanmı tır: Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanı sıfatıyla, 
Meclis adına imza atma ve Bakanlar Kurulu kararlarını onaylamaya 
yetkilidir. Bakanlar Kurulu kendi içlerinden birini Ba kan seçerler. Ancak 
Büyük Millet Meclisi Ba kanı Bakanlar Kurulunun da do al ba kanıdır81.  

Görüldü ü üzere burada ordulara komuta etme yetkisi yok. Ancak 
Devlet Ba kanına tanınabilecek bazı yetkilere yer verilmi ; ama devlet 
ba kanı tanımı yer almıyor. Anayasal hüküm olmayan kanunen yürütülen 
Ba komutanlık yetkisi 1924 Anayasasında yer alacaktır. Söz konusu 
Anayasanın 40. Maddesinde: “Ba komutanlık, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin yüce varlı ından ayrılmaz ve Cumhurba kanı tarafından temsil 
olunur82 eklinde yer alarak anayasal hüküm haline getirilecektir. 1924 

                                                 
79 TBMM Zabıt Ceridesi, C.12, Devre: 1, çtima: 2,  Altmı  ikinci içtima 5.8.1337 Cuma, 
s.19. Sadele tirerek yukarıda yer verdi imiz Mustafa Kemal Pa anın konu ması, Mebusların 
çok kuvvetli alkı larıyla sık sık kesildi. Kuvvetli alkı lar arasında, Allah zafer versin, Allah 
muvaffakiyetler ihsan buyursun, dua ve ya asın millet sesleri yükseldi. Ayrıca bu konu manın 
arkasından eriye Vekili Mustafa Fehmi Efendi tarafından bir dua okundu. 
80 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 1 çtima: 2, C.12, , s. 20. 
81 http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa21.htm 
82 http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm. Cumhuriyet Döneminde yapılan di er 
anayasalarda ise u ekilde geçmektedir. 1961 Anayasası Madde 110- Ba komutanlık, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlı ından ayrılmaz ve Cumhurba kanı tarafından 
temsil olunur. http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm. 1982 Anayasası Madde 104-(b)-
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Anayasasına kadar 5 A ustos 1921 tarihinde kabul edilmi  olan 
Ba komutanlık Yasası, 31 Ekim 1921’de, 5 Kasım 1921 tarihinden itibaren 3 
ay süreyle uzatılmasını isteyen kanun teklifi kabul edilmi tir83. 4 ubatta, 5 

ubat 1922’den itibaren üç ay daha uzatılmasına karar verilmi tir84. Yine söz 
konusu kanunun uzatılmasıyla ilgili olarak Mustafa Kemal Pa a’nın 
rahatsızlı ı nedeniyle katılamadı ı 4 Mayısta gerçekle en görü mede, 
muhalefetin liderlerinden Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey, “Biz 
dü tü ümüz u vaziyet dolayısiyle Mehmedci in kalbinde de ya ıyan Büyük 
Millet Meclisi’nin ruhunun bir timsalini göstermek zarureti vardı. Maalesef 
ki Yunanlılar gibi Padi ahımız - ki, bugün artık ahsının nispeti kalmamı tır 
- stanbul'da Yunanlılarla hareket ediyordu. Bu zaruret dolayısıyla ona 
ebih bir vaziyet almak için Büyük Millet Meclisi’nin ahsiyeti mâneviyesini 

temsil etmek, neferin kalbinde Meclisin ruhunu ya atmak için Reisimize 
Ba kumandanlık rütbesini tevcih ederek orduya göndermi tik… Pa a 
Hazretleri Mecliste hazır olsaydılar kendilerinden burada açıktan 
soracaktım. ‘Acaba Büyük Millet Meclisi’nin kendilerine vâki olan bu 
tevcihinin artık devamına lüzum var mıdır?’ Ben kendi kanaatimce artık 
buna lüzum kalmamı tır diyorum. Heyeti Celilenin, ekseriyetin kararı benim 
bu fikrimi tashih edecektir. Var mı? Yok mu? Neticei âra (oylar) belli 
edecektir...”85 dedikten sonra kanunun devamına lüzum kalmadı ına 
inandı ını söyledi.  Konu malardan sonra kanunun oya sunulması için 
Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni ve Mersin Milletvekili Selahattin 
Beylerin de içinde bulundu u muhalif 15 milletvekili bir teklif verdi.  
Ço unluk sa lanamadı ı için oylama 6 Mayısa bırakıldı86. Mustafa Kemal 
Pa a bu toplantı ile ilgili olarak “Mecliste muhalifler, benim 
Ba komutanlıkta kalmamı istemiyorlar… Ordu, Meclisin oyu belli oldu u 
dakikalardan sonra komutansız kalmı tı. Genelkurmay Ba kanı ile Bakanlar 
Kurulu da çekilecek olursa ülkenin genel yönetiminde dü ünülmeye de er 
a ır bir bunalımın do masından kaçınılamazdı. Onun için, gerek 
Genelkurmay Ba kanına gereke Bakanlar Kurulu üyelerine, daha yirmi dört 
saat, güçlü e dayanmalarını ve beklemelerini rica ettim. Ülkenin ve genel 
amacın yüksek çıkarı için, ben de Ba komutanlık görevini sürdürmeye karar 
                                                                                                                   
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ba komutanlı ını temsil 
etmek. http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa 82.htm. 
83TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: I, çtima: 2, C. 14, Yüz ikinci çtima, 31. 10. 1337 Pazartesi, 
s. 6. 
84 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: I, çtima: 2, C. 16, Yüz ikinci çtima, 04. 02. 1338 
Cumartesi, s. 202. 
85 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: I, çtima: 3, C. 19, Yüz ikinci çtima, 04. 05. 1338 
Per embe, s. 520. 
86 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: I, çtima: 3, C. 19, Yüz ikinci çtima, 04. 05. 1338 
Per embe, s. 521–522. 
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verdim ve bunu Bakanlar Kurulu’na da bildirdim.”87 demektedir. Mustafa 
Kemal Pa a, 5 Mayısta, konuya ili kin olarak Batı Cephesi Komutanı smet 
Pa a’ya Mecliste’ki durumu anlatan ifreli bir telgraf göndermi tir. Bu 
telgrafı, evket Süreyya Aydemir Meclisi da ıtma iste i olarak yorumlar. 
Oysa kendisinin de yer verdi i telgrafta böyle yorumlanmasına yol açacak 
bir ima dahi bulunmamaktadır. smet Pa a’nın verdi i cevapta da aynı ey 
söz konusudur; Meclisteki muhalefetin tutumu kar ısında alınacak tedbirler 
konusunda smet Pa a’nın da görü ü sorulmu tur; O da Ba komutanlık 
Yasası’nın yetki kısmında ısrarcı olunmamasını önermi tir. Durum bundan 
ibarettir88. 

  6 Mayısta Ba komutanlık Yasası’nın tekrar 5 Mayıstan itibaren 3 ay 
süreyle uzatılmasını isteyen kanun teklifinin oylamasına 203 ki i katıldı ve 
11 ret, 15 çekimser oya kar ı 177 evet oyu ile kanun kabul edildi89.  

Yasanın tekrar uzatılması için 20 Temmuz 1922 tarihinde yapılan 
görü melerde söz alan Mustafa Kemal Pa a Ba komutanlık Yasası’nın, Milli 
Mücadele’nin en bunalımlı sürecinde çıktı ını söyledikten sonra “Yüce 
Meclis… kanuna ilâve etti i bir özel madde ile milli iradenin, kendi 
iradesinin önemli bir kısmını bana vererek beni, zaferin elde edilmesiyle 
görevlendirmi ti. Efendiler, dünyada hiçbir Meclis yoktur ki, iki ko ulun 
gerçekle mi  olmasına kanaat getirmedikçe böyle bir yetkiyi kendi iste iyle 
herhangi bir kimseye versin. O ko ullardan birisi; ola anüstü ve istisnai bir 
durumun var oldu unu do ru bir ekilde tespit etmek. kincisi; kendisine 
yetki verilecek kimse hakkında üphe ve tereddütten uzak ve en büyük 
emniyet ve güvenin ortaya çıktı ını görmü  olmaktır. Yüce Meclisiniz 5 
A ustos'ta bu kanunu ittifak halinde kabul etmekle her iki noktayı ispat etmi  
ve meydana çıkarmı  oldu. Birinci noktadan dolayı Yüce Heyetinizi takdir 
ediyor ve kutluyorum. kinci nokta ki, hakkımda en büyük emniyet ve güveni 
ifade eder,  bundan dolayı da Yüce Heyetinize bütün samimiyetimle te ekkür 
ediyorum. Ancak bu yetki bana ordunun maddi ve manevi kuvvetini 
yükseltmek ve sevk ve idaresini sa lamla tırmak için verilmi ti. Büyük bir 
kıvanç ve memnuniyetle söylemek isterim ki, bugün ordumuzun manevi 
kuvveti en yüksek derecededir. Ordumuzun maddi kuvveti de ola anüstü 
hiçbir önleme ihtiyaç göstermeyecek bir durumda olup milli amacımıza tam 
bir güvenle ula tıracak dereceye yükselmi tir. Bu sebeple artık böyle bir 
yetkiyi devam ettirmeye gerek ve ihtiyaç kalmadı ı dü üncesindeyim. Bugün 
                                                 
87 Nutuk, II, s. 873. 
88 Söz konusu telgraflar için bkz. evket Süreyya Aydemir, kinci Adam smet nönü, C. I, 2. 
Baskı, Remzi Kitabevi, stanbul 1968, 199-201.  
89 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: I, çtima: 3, C. 19, Kırkıncı çtima, 06. 05. 1338 Cumartesi, 
s. 528. 
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sona erdi ini görmekle memnun oldu umuz bu ihtiyacın in allah bundan 
sonra da tekrar ortaya çıktı ını görmemekle mutlu olaca ız,…”90 dedi.  

                                                 
90 Mustafa Kemal Pa a yukarıda yer verdi imiz konu masının devamında “…Efendiler milli 
egemenli in kayıtsız ko ulsuz millette oldu unu saptayan ve ifade eden Te kilâtı Esasiye 
Kanunu hükmünce bugünkü Ba komutanlık Makamı dahi geçicidir. Ba komutanlık sıfat ve 
yetkisi do rudan do ruya Yüce Meclisinizin manevi ahsiyetinde saklı olan böyle bir 
makamın; olaylar gere i geçici olarak olu turdu unuz bu makam, olsa olsa Misakı Millîmizin 
ta ıdı ı ruh ile beraber olarak kesin sonuca ula aca ımız güne kadar devam eder. Yüce 
Meclisinizin ilk içtima günlerinde kabul etti i bir esas vardır ki, o esas milli gelenekler ve 
kutsal dinimizi tamamen koruma altında bulundurur. imdiye kadar oldu u gibi bundan 
sonra da o esasa uygun olarak hareket ederek mutlu sonuca güven içinde ula aca ımıza 
üphe yoktur. O gün kıymetli zmir'imiz, güzel Bursa'mız, makam Hilâfet ve Saltanat olan 
stanbul'umuz, Trakya'mız Anavatana katılmı  olacaktır. O mesut gün geldi inde bütün 

milletle beraber Yüce Heyetiniz ve ben de Yüce Heyetiniz içinde bir birey ve bir üye olarak 
elbette en büyük mutlulukları idrak ederek gururlanaca ız. Efendiler; Ba kanlık 
Makamınızda bulunmakla kıvanç duyan ben o gün iki kere mesud olaca ım. kinci saadetimi 
temin edecek olan husus, benim bundan üç sene evvel kutsal davamıza ba ladı ımız gün 
bulundu um yere geri dönebilmek olana ına sahip olmak olacaktır. (Alkı lar) Gerçekten 
sînei millette serbest bir ferdi millet olmak kadar dünyada bahtiyarlık yoktur… kalb ve 
vicdanında mânevi ve mukaddes nazlardan ba ka zevk ta ımayan insanlar için ne kadar 
yüksek olursa olsun, maddi makamların hiçbir kıymeti yoktur. Sözlerime son verirken 
görü ülecek kanunda bu yetkinin hükümsüz bırakılmasını nazarı dikkatte bulundurmanızı rica 
ederim. ( iddetli ve sürekli alkı lar)” Efendiler milli egemenli in kayıtsız ko ulsuz millette 
oldu unu saptayan ve ifade eden Te kilâtı Esasiye Kanunu hükmünce bugünkü Ba komutanlık 
Makamı dahi geçicidir. Ba komutanlık sıfat ve yetkisi do rudan do ruya Yüce Meclisinizin 
manevi ahsiyetinde saklı olan böyle bir makamın; olaylar gere i geçici olarak 
olu turdu unuz bu makam, olsa olsa Misakı Millîmizin ta ıdı ı ruh ile beraber olarak kesin 
sonuca ula aca ımız güne kadar devam eder. Yüce Meclisinizin ilk içtima günlerinde kabul 
etti i bir esas vardır ki, o esas milli gelenekler ve kutsal dinimizi tamamen koruma altında 
bulundurur. imdiye kadar oldu u gibi bundan sonra da o esasa uygun olarak hareket ederek 
mutlu sonuca güven içinde ula aca ımıza üphe yoktur. O gün kıymetli zmir'imiz, güzel 
Bursa'mız, makam Hilâfet ve Saltanat olan stanbul'umuz, Trakya'mız Anavatana katılmı  
olacaktır. O mesut gün geldi inde bütün milletle beraber Yüce Heyetiniz ve ben de Yüce 
Heyetiniz içinde bir birey ve bir üye olarak elbette en büyük mutlulukları idrak ederek 
gururlanaca ız. Efendiler; Ba kanlık Makamınızda bulunmakla kıvanç duyan ben o gün iki 
kere mesud olaca ım. kinci saadetimi temin edecek olan husus, benim bundan üç sene evvel 
kutsal davamıza ba ladı ımız gün bulundu um yere geri dönebilmek olana ına sahip olmak 
olacaktır. (Alkı lar) Gerçekten sînei millette serbest bir ferdi millet olmak kadar dünyada 
bahtiyarlık yoktur… kalb ve vicdanında mânevi ve mukaddes nazlardan ba ka zevk ta ımayan 
insanlar için ne kadar yüksek olursa olsun, maddi makamların hiçbir kıymeti yoktur. 
Sözlerime son verirken görü ülecek kanunda bu yetkinin hükümsüz bırakılmasını nazarı 
dikkatte bulundurmanızı rica ederim. ( iddetli ve sürekli alkı lar)” Görüldü ü üzere Büyük 
Taarruz öncesinde Mustafa Kemal Pa a, Meclis’te bulunan farklı dü üncedeki 
milletvekillerinin ruhuna hitap eden birle tirici siyasi açıdan da mükemmel bir konu ma 
yapmı tı. TBMM Zabıt Ceridesi Devre: 1 C. 21 çtima Senesi: 3 Yetmi  Yedinci çtima 
20.7.1338, s. 430- 431. 
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Bu konu ma üzerine söz alan stanbul Milletvekili Ali Rıza Bey, 
durumla ilgili önemli saptamalar yaptı ve “Efendiler, milletin ruhundan 
do an ve milli ihtiyaçları idrak eden ahsiyetlerin haricinde kalanların bu 
gibi ola anüstü yetkileri, daima milletlerin zararlarına kullandıkları yakın 
ve uzak tarihte gerçekle mi  olaylarla sabit olmu  bulunmasına ra men 
Pa a Hazretlerinin bu geni  yetkiyi kullanmakta gösterdikleri kıskançlık, 
milli tarihteki önemli yerini o kadar yükseltmi tir ki, bunun derecesini takdir 
etmeye gücüm yetmez.”91 dedi. Bunu takip eden ve Mutafa Kemal Pa a’nın 
duru unu takdirle kar ılayan konu malardan sonra kanunun süresiz 
uzatılması ittifak halinde kabul edilmi tir92. Meclis bu kararı, Mustafa Kemal 
Pa a’nın oylamadan önce yaptı ı konu mada, kendisine verilen 
Ba komutanlık yetkisinin kesin zaferin gerçekle ece i güne kadar devam 
edece ini söylemi  olmasına ra men vermi tir. Bu durum, yani Meclisin 
Mustafa Kemal Pa a’nın Ba komutanlık yetkisini süresiz uzatması, bunun 
mevcut ola anüstü ko ullara ba lı bir görev olmadı ını göstermesi 
bakımından önemle vurgulanması gereken bir durumdur.  

Sonuç 

Kütahya Eski ehir Muharebeleri’nde u ranılan yenilgi ve Yunan 
kuvvetlerinin Ankara önlerine kadar ilerlemesi, Ba komutanlık Yasasını 
gündeme getirdi. Mecliste Mustafa Kemal Pa a’nın orduların ba ına geçmesi 
yolunda genel bir istek belirdi. Ancak unvan ve yetki konusunda görü  
ayrılı ı çıktı ve Meclis, iktidar-muhalefet mücadelesine sahne oldu. 
Muhalefet, Mustafa Kemal Pa a’nın “Ba komutan Vekili” unvanıyla 
ordulara komuta etmesini istiyordu ve yetki konusunda da çekinceleri vardı. 
Mustafa Kemal Pa a’yı destekleyenler ise “Ba komutan” unvanının 
verilmemesi durumunda istenilen amaca ula ılamayaca ını savunuyorlardı.  

Bu durum kar ısında muhalifler, moda tabirle B planını uygulamaya 
koydular ve Mustafa Kemal Pa a’nın gücünü sınırlandırmak; kontrolü kendi 
ellerine almak için “Bölge Müfetti li i” projesini ortaya attılar. Buna göre 
yedi bölgede müfetti lik olu turulacaktı. Bu bölgelere, yasama, yürütme ve 
yargı yetkisi olan Meclis tarafından seçilecek müfetti ler atanacaktı. Bu 
proje, Mustafa Kemal Pa a’nın “Ba komutan” olmasını destekleyenler 
tarafından demokratik bir u ra  sonucunda engellendi.  

Bundan sonraki mücadele unvan ve yetki konusunda ya andı. 
Muhalifler, “Ba komutan Vekili” unvanının verilmesi konusunda ısrar 
                                                 
91 TBMM Zabıt Ceridesi Devre: 1 C. 21 çtima Senesi: 3 Yetmi  Yedinci çtima 20. 7. 1338, 
s. 431.  
92 Kanunun uzatılması görü meleri için bkz. TBMM Zabıt Ceridesi Devre: 1 C. 21, çtima 
Senesi: 3 Yetmi  Yedinci çtima 20.7.1338, s. 430-435. 
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etmeye devam ettiler ama Meclise bunu da kabul ettiremediler. 5 A ustos 
1921 tarihinde Meclis oy birli i ile Mustafa Kemal Pa a’ya “Ba komutan” 
unvanını verdi. Bu siyasi ve askeri boyutu olan çok önemli bir devrimdi. 

öyle ki, o güne kadar bu unvanın tek sahibi padi ahtı. Yani devlet 
ba kanıydı. Aslında muhalefet Ba komutanlık yetkisiyle Devlet Ba kanlı ı 
arasındaki ba lantıyı i in ba ında sezdi ve bu konudaki muhalefetini sonuna 
kadar sürdürdü. Gerçekten de bu unvanın Meclis tarafından Mustafa Kemal 
Pa a’ya verilmesi, O’nun tanımlanmamı  Devlet Ba kanlı ı konumunu 
peki tirdi. Ba langıçta bu unvan ve yetki kendisinin iste i üzerine üç aylık 
bir süre için verilmi ti; ama süre bitimlerinde Meclis tarafından her 
defasında uzatıldı ve “Büyük Taarruz” öncesinde de süresiz uzatıldı. Bu 
durum, yani Mustafa Kemal Pa a’nın Ba komutanlık görevinin süresiz 
uzatılması, henüz “Büyük Zafer” kazanılmamı  olmasına ra men Meclisin 
kendi Ba kanına duydu u güveni ve O’nu algılayı  eklini de ortaya 
koymaktaydı.  

Mustafa Kemal Pa a’ya verilen “Ba komutan” unvanı, 1924 
Anayasasına kadar yasayla verilmi  bir yetki olmaya devam etti. Bu tarihten 
itibaren ise Ba komutanlık Cumhurba kanı tarafından temsil edilen anayasal 
bir hüküm haline dönü tü. 
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TÜRK ST KLÂL HARB NDE B R DÖNÜM NOKTASI: 
SAKARYA MEYDAN MUHAREBES  

(Askerî Yönden Kısa Bir De erlendirme) 
 

Zekeriya TÜRKMEN* 

 

Giri  

Türk stiklâl Harbi di er bir ifadeyle Kurtulu  Sava ı’nın en önemli 
dönüm noktalarından birisi olan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk ulusu 
için bir ölüm-kalım sava ı olarak tarihe geçmi tir. Mare al Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, Kurtulu  Sava ı süresince iki büyük meydan muharebesi 
kazanmı tır. Bunlar; bizzat kendisinin planlarını hazırlayıp kazandı ı 
Sakarya Meydan Muharebesi ile Ba komutan Meydan Muharebesi’dir.  

Sakarya Meydan Muharebesi, Kuva-yı Milliye’den düzenli orduya 
geçi te düzenli ordunun rü tünü ispatladı ı bir büyük muharebedir. Bu 
muharebe ile Türk ordularının kendilerinden teknik ve sayıca üstün dü man 
kuvvetleri kar ısında icra ettikleri taktik geri çekilme manevrası sona ermi ; 
stratejik savunma planı uygulamaya konulmu tur.  

Bu sava tan kısa bir süre önce TBMM’ye sunulan Ba komutanlık 
Kanunu 5 A ustos 1921 tarihinde yasala mı  ve Mustafa Kemal Pa a’ya üç 
aylık bir süre için Ba komutanlık yetkisi verilmi tir. Bu göreve geli inin 
hemen ardından harekete geçen Ba komutan Mustafa Kemal Pa a, 7/8 
A ustos 1921’de birbirini takip eden on emirden olu an Tekâlif-i Milliye 
Emirlerini yayınlayarak topyekün harp için ilk adımı atmı tır.  

Yunan Genelkurmayı, Kütahya-Eski ehir Muharebeleri’nden (10-24 
Temmuz 1921) sonra, Sakarya Nehri’nin do usuna çekilen Türk ordusuna 
son darbeyi indirmek amacıyla hazırlıklarını tamamlayıp harekete geçmi tir. 
Bu arada Türk ordusu da kesin sonuçlu bir meydan sava ı için tüm 
birliklerini Sakarya’nın do usunda 100 km. geni li inde bir cephe hattında 
toplamı tır.  

 

                                                 
* Dr. Ö . Kd. Albay, Kuleli Askeri Lisesi, Çengelköy- STANBUL. 
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Harekât Bölgesi 

Harekât yapılan bölgenin arazi yapısı; kuzeyde Kuzey Anadolu kenar 
da ları; batıda ç Anadolu batı e i i; güneyde Batı ve Orta Toroslar, do uda 
Kızılırmak'la çevrelenmi  olan alandır. Di er bir tarifle, Bozda ’a kadar 
Kuzey Anadolu kenar da ları-Bozda  (1371)-Türkmen da ı-Elmalı da ı-
lbudak da ı-Kocatepe (1903)-Sultan da ları-Ak ehir do usunda Bulgar 

da ı-Cihanbeyli yaylası-Bozda  (1107)-Pa a da ı-Kızılırmak’ın çevreledi i 
alandır. Bu da  eridinin çevreledi i bölge yayla ve yüksek ovalar eklinde 
düzlüklerden ibarettir. ç Anadolu’nun batısında Sakarya Nehri’nin 
kaynaklarının bulundu u Altınta -Bayat yaylası ile Afyon Ovası ve 
Eski ehir Ovası gibi düzlükler vardır. Ayrıca harekât alanında Seyitgazi, 
Emirda , Çubuk, Ankara, Haymana ve Cihanbeyli Ovaları mevcuttur.  

Bölgede Eski ehir ili (Sivrihisar, Seyitgazi, Mihalıççık ve merkez 
ilçeleri), Afyonkarahisar ili (Bolvadin, Emirda , Sincanlı, Sandıklı, Çivril, 
Dinar ve Merkez ilçeleri) ve Ankara ili (Ankara merkez, Aya , Beypazarı, 
Balâ, Polatlı, Çubuk, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Kızılcahamam ilçeleri) 
bulunmaktadır. 

Harekât bölgesindeki Sakarya Nehri’nin kolları ile Porsuk, Ankara Çayı 
ve Ilıcaözü deresinin açmı  oldu u vadi ve çöküntüler, yapılacak harekâtın 
cinsini seçmede önemli rol oynamı tır. 

Sakarya, 790 km uzunlu undadır ve asıl kayna ı Çifteler’in 6 km 
güneyinde bulunan Belpınar bölgesidir. Nehir, Seyitgazi civarından gelen 
Seyitsu, Bardakçı ve Sarısu ile Çifteler do usunda birle erek Sakarya adını 
alır. Çifteler’den itibaren Be köprü mevkiine kadar do u istikametinde 
aktıktan sonra Be köprü civarında Ilıcaözü (Göksu) deresini alır ve kuzey 
istikametinde akar. Beylikköprü’nün kuzeyinde batıdan gelen Porsuk ve 
do udan gelen Ankara Çayı’nı aldıktan sonra batı istikametinde akar. 
Sündiken da larının kuzeyinden batıya do ru uzun bir yol katederek, 
Osmaneli (Bilecik)’den itibaren kuzeye dönüp, sırasıyla Göynük, Göksu ve 
Mudurnu dereleri ile birle ip Karasu’da Karadeniz’e dökülür. 

Askerî Durum 

Türk Ordusu 

Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde, Ba komutan Mustafa Kemal 
Pa a’nın emriyle Türk Milleti topyekün harp prensibinden hareketle bütün 
yokluk ve yoksullu a ra men ordusunu donatıp seferber hale getirmeye 
gayret etmi tir.  
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Kütahya-Eski ehir Muharebelerinden sonra, insan gücünün 1/2’ini, 
silah gücünün de 1/10’unu kaybetmi  olan Batı Cephesi Komutanlı ı, 
birliklerine 18 Temmuz 1921 tarihinde verdi i bir emirle Sakarya Nehri’nin 
gerisine çekilme emrini vermi ti.  

A ustos ortalarına do ru yapılan yeni düzenlemeye göre Türk 
ordusunun konu  ve kurulu  durumu öyledir: 

Ba komutan; Mustafa Kemal Pa a, Genelkurmay Ba kanı Fevzi Pa a, 
Ba komutanlık karargâhı Ankara’dadır.  

Batı Cephesi Komutanlı ı, Yunan taarruzuna kar ı, kuvvetlerini 
Sakarya nehri do usunda yedi grup (kolordu kar ılı ı) halinde 
mevzilendirmi  ve düzenlemi tir. Komutanı Mirliva smet Bey ( NÖNÜ)’dir 
ve karargâh merkezi Ankara-Polatlı arasında Alagöz çevresinde 
bulunmaktadır. 

1 nci Grup; Komutanı Albay zzettin (Org. ÇALI LAR) 1 nci Piyade 
Tümeni, 1 nci Süvari Tümeni ve grup ba lı birlikleriyle Mihalıççık 
bölgesinde,  

2 nci Grup; Komutanı Albay Selahattin (Tümg. AD L) birlikleri, 5 nci, 
6 ncı, 9 ncu Piyade Tümenleri ve Mürettep Tümen ile grup ba lı birlikleri, 
karargâhı Ak ehir de,  

3 ncü Grup; Komutanı Kur. Alb. Mehmet Arif, Birlikleri 3 ncü Kafkas 
Tümeni, 24 ncü Tümen, 41 nci Tümen ve grup ba lı birlikleri, karargâhı 
Basriköy’de,  

4 ncü Grup; Komutanı Alb. Kemalettin Sami (Korg. GÖKÇE) Birlikleri 
5 nci Kafkas Tümeni, 7 nci Tümen, 61 nci Tümen ve grup ba lı birlikleri, 
karargâhı eyhali’de,  

5 nci Grup; Komutanı Alb. Fahrettin (Org. ALTAY) Birlikleri 2 nci, 14 
ncü Süvari Tümenleri ile 4 ncü Süvari Tugayı ve ba lı birlikleri, karargâhı 
Emirda ’da,  

12 nci Grup; Komutanı Alb. Halit (Tümg. KAR IALAN) Birlikleri 8 
nci, 11 nci, 57 nci Piyade Tümenleri ve grup ba lı birlikleri, karargâhı 
Yenimehmetli’de,  

htiyat Grubu; Komutanı Mirliva Yusuf zzet Pa a (Tümg. MET) 
Birlikleri 4 ncü, 23 ncü Piyade Tümenleri, karargâhı Zir (Yenikent)’dedir.  

Bu yedi gruptan ba ka Garp Cephesi Komutanlı ı emrinde 15 nci 
Tümen (Haymana) ile 3 ncü Süvari Tümeni (Aya ) mevcuttu. Mürettep 
Kolorduya ba lı 17 nci Piyade Tümeni ise Batı Cephesi Komutanlı ı emrine 
girmek üzere Geyve’den hareket ettirilmi ti.  
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Buna göre Batı cephesi birlikleri 1 nci ve 5 nci Gruplarıyla Do ano lu-
Beylikahır-Kaymaz-Mahmudiye-Çifteler-Hüsrevpa a Hanı genel hattında 
örtme görevinde, 2 nci Grup (5 nci Tümen hariç) Afyon-Sandıklı-Dinar 
hattında, di er gruplar Sakarya Nehri do usunda savunma mevzilerde 
bulunuyordu. 

3-23 A ustos 1921’de Batı Cephesi Komutanlı ı’nın genel kuvveti 
öyleydi: 6855 subay, 122.086 er/erba , 63.416 tüfek, 824 a ır makineli 

tüfek, 344 hafif makineli tüfek ve 181 top. Bu kuvvetten Sakarya Meydan 
Muharebesi’ne katılanların sayısı; 5401 subay, 96.326 er/erba , 54.572 tüfek, 
825 makineli tüfek ve 169 toptan ibarettir.  

Yunan Ordusu 

Yunan Kara Kuvvetleri 16 tümenden olu an be  kolordu ve bir süvari 
tugayından kurulmu tu. Bunlardan iki kolordu (be  tümen) Rumeli ve 
Yunanistan’da, üç kolordu (11 tümen ve bir süvari tugayı) Anadolu’da 
bulunmaktaydı. Yunan ordusunun konu  ve kurulu u öyleydi: 

Ba komutan; Kral Konstantin, Genelkurmay Ba kanı; Korgeneral 
Victor Dusmanis, Ba komutanlık karargâhı ve ba lı birlikleri zmir ve 
civarındadır. Küçük Asya Ordusu; Korgeneral Papulas'ın emrinde ve 
karargâhı Eski ehir’de, 1 nci Kolordu; 1 nci, 2 nci, 12 nci Tümen'le, kolordu 
ba lı birlikleri karargâhı Eski ehir’de, 2 nci Kolordu; 5 nci, 9 ncu, 13 ncü 
Tümenlerle kolordu ba lı birlikleri, karargâhı Seyitgazi’de, 3 ncü Kolordu; 3 
ncü, 7 nci, 10 ncu Tümenlerle kolordu ba lı birlikleri, karargâhı 
Eski ehir’dedir. Güney Tümenler Grubu; 4 ncü ve 9 ncu Tümenler, Afyon 
ve scehisar dolaylarındadır. Ancak geçici olarak kurulmu  ve sonradan 
kaldırılmı tır. 

Yunan ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi’nden önceki günlerde 
Anadolu’daki kuvveti öyleydi: 5500 subay, 178.000 er/erba , 75.000 tüfek, 
2084 hafif makineli tüfek, 684 a ır makineli tüfek, 368 eritli top, 18 uçak. 
Bu kuvvetden Sakarya Muharebelerine 3780 subay, 120.000 er/erba ın 
katıldı ı anla ılmı tır. 

Harekât Planı 

Sakarya Nehri’nin do usuna çekilen Türk ordusu yakla ık 100 km.ye 
varan cephe geni li i ve 25 km yakın bir derinlik içinde, arazinin önemli 
noktalarına yerle erek ve Sakarya’yı bir engel olarak önüne alarak, 
savunmayı oynak olarak idare etme kararını almı tır. Bu sava a kadar 
savunmalar; orduların bir hat üzerinde yerle tirilmesi, bu hatta ba arılı 
olmazsa geride ba ka bir hatta çekinilmesi biçiminde cereyan etmi ti. Ancak, 
Ba komutan Mustafa Kemal Pa a 26 A ustos 1921 günü “Hattı müdafaa 
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yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrini vermi ti. 
Böylece savunmada hat takti i bırakılarak, çekilme olsa bile birliklerin 
tutunabildikleri ilk yerde savunmaya devam etmeleri yani geni  alan 
savunması yaparak dü manı durdurmaları sa lanmı tır.  

Sakarya Meydan Muharebesinin Safhaları 

Birinci Safha (14–22 A USTOS 1921) 

Bu safha, Yunan ordusunun Sakarya mevzileri ile temas etmek için 
yaptı ı ileri harekât kısmını içerir.  

14 A ustos 1921 günü Yunan 3ncü kolordusu hazırlanan plan gere i 
Porsuk vadisinin kuzey ve güneyinden hareketle taarruza geçti. Sakarya’nın 
güneyindeki zayıf Türk süvari kuvvetlerini atarak ileri harekâta devam 
ettiler. 16 A ustos ak amına kadar Mihaliççık-Sivrihisar do u hattına ula an 
Yunanlılar, 18 A ustos ak amı Haymana genel do rultusunda ku atma 
yapmak amacıyla Sivrihisar’dan itibaren güneye do ru çark etmeye 
ba ladılar. Aslında Yunan kuvvetleri güneye kaydıkça hedeften uzakla ıyor; 
Türk kuvvetlerinin manevra alanına giriyorlardı. 21 A ustos tarihinde 
Sakarya’yı geçen Yunan birlikleri Mangalda ı genel do rultusunda 
ilerlemeye ba ladılar. 8 tümenden olu an Yunan birliklerinin Türk savunma 
mevzilerine güney kanattan Haymana-Ankara genel mihverinde bir ku atma 
manevrası uygulayacakları tespit edilmi ti.  

kinci Safha (23–30 A USTOS 1921) 

Bu safha Yunan ordusunun Sakarya do usunda bulunan Türk 
kuvvetlerine taarruzu ve güney kanattan ku atma te ebbüsünü içermektedir.  

22-23 A ustos ak amı Yunan kolorduları Türk örtme birliklerinden 
sonra Türk ileri mevzilerini de atarak, dokuz günde 120 km.lik zor bir 
yakla ma harekâtını bitirip Türk savunma mevzilerinin kar ısına dikilmi , 
ertesi gün yapaca ı taarruza hazır hale gelmi ti ve 23 A ustos 1921 sabahı 
22 gün geceli ve gündüzlü devam edecek meydan muharebelerinden birisi 
ba lamı tır.  

23 A ustos günü erken saatlerde Mangalda ı civarında Türk ve Yunan 
birlikleri muharebeye tutu mu lar; ö leden sonra ya an iddetli ya mur ve 
mevzilerimize do ru esen fırtına birliklerimizin hareket kabiliyetini 
azaltmı tır.  

24 A ustos günü Beylikköprü muharebesi yapılmı tır. Polatlı’nın 14 
km. güneybatısından Beylikköprü’den taarruza geçen Yunanlılar bölgedeki 
Türk kuvvetlerinin geri çekilmesine neden olmu lardır. Batı Cephesi 
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komutanlı ı her ne pahasına olursa olsun gece de muharebe edilerek 
dü manın Sakarya’nın batısına atılması emrini yazık ki yerine getiremedi. 

25 A ustos günü Türbetepe’de gö üs gö üse yapılan muharebede Türk 
birlikleri geri çekilmek durumunda kalmı sa da takviye birliklerin gelmesi 
ile Türbetepe tekrar elimize geçmi tir.  

26 A ustos günü dü manın, Türk kuvvetlerini güneyden ku atma ve 
cepheden yarma hareketi cephedeki Türk kuvvetlerinin direni iyle mevzii 
ba arılardan öte gidemedi. te Ba komutan Mustafa Kemal Pa a, o gün 
tarihe geçecek olan emrini verdi: “Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa 
vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karı  topra ı, vatanda  kanıyla 
ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için büyük küçük her birlik bulundu u 
mevziden atılabilir. Fakat, büyük küçük her birlik tutunabildi i ilk yerde 
dü manı cephe kurup sava a devam eder. Yanındaki birli in çekilmeye 
mecbur oldu unu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulundu u mevzide 
sonuna kadar dayanmaya ve kar ı koymaya mecburdur.”  

27/28 A ustos tarihlerinde Yunan birliklerinin taarruzları Çalda ı 
taraflarında geri püskürtüldü. 30 A ustos’a kadar bu bölgede çatı malar 
devam etti. 

Üçüncü Safha (31 A USTOS–6 EYLÜL 1921) 

Bu safha Yunanlıların, Haymana istikametinde cephemizi yarma 
giri imi olarak adlandırılabilir. Sakarya Meydan Muharebesi’nin en kanlı ve 
en çetin çarpı maları bu dönemde, cephenin orta kesiminde devam etmi tir.  

31 A ustos’ta Yunan ordusu 1 ve 3 ncü kolorduların sıklet merkezine 
yüklenerek cepheyi yarmaya te ebbüs etti ve Çalda ı’nı ele geçirerek önemli 
bir ba arı kazandı.  

1 Eylül’de General Papulas’ın emriyle 3ncü Yunan kolordusu 
Polatlı’ya, 1nci kolordusu Çalda ı’na, 2nci kolordusu da Kızılkoyun-
Güzelcekale çizgisine yüklendi. Ba komutanlık sava ın Ankara’ya intikal 
etmesi durumunda Meclisin Kayseri’ye ta ınması konusunu da bir tedbir 
olarak ileri sürdü ve bir takım hazırlıklara giri ildi. Nitekim bu durum 
Ankara’da bir bozgun havasının esmesine de neden oldu.  

2 Eylül’de Papulas, Polatlı ve Kızılkoyun-Güzelcekaya çizgisinde 
durduruldu unu görünce, hedefi olan Ankara’ya bir an önce ula maktan 
vazgeçerek birliklerine iki günlük bir dinlenme verdi.  

4 Eylül’de Yunan uçakları Eskipolatlı köyü dolaylarında mevzii 
ba arılar elde ettiler.  
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5 Eylül sabahı Türk Genelkurmayı Yunan saldırı gücünün tükendi ini 
anlayınca, kuzey kanattan saldırıya geçti.  

6 Eylül günü Türk birlikleri genel bir saldırı hazırlı ı içerisinde idi. 

Dördüncü Safha (7–13 EYLÜL 1921) 

Bu safha, Yunanlıların Sakarya batısına çekili i ve Türk kar ı taarruzu 
olarak adlandırılabilir. 

10 Eylül günü Duatepe ve Beylikköprü gibi önemli mevkilerin Türk 
birliklerinin denetimine geçmesi Türk askerinin moralini yükseltmi ti. 
Sakarya nehrindeki tüm geçitlerin Türk birliklerinin eline geçmesi halinde 
bu durum Yunanlılar için tam bir hezimete neden olacaktı.  

12 Eylül günü Ba komutanlık beklenen kar ı taarruz ve takip emrini 
vererek Yunanlıların bozguna u ratılıp yok edilmesini istedi. Cephe 
komutanlı ının emriyle Mürettep tümenin yaptı ı taarruzlar ba arılı oldu. 
Demiryolu güneyinden taarruz eden 1nci tümen Yunanlıların elindeki 
Kartaltepe’yi ele geçirdi. 23ncü Türk tümeni de Karatepe’yi aldı. Türk 
Genelkurmayının, Yunan ordusunu Sakarya üzerindeki köprüleri 
kullanmasına imkân vermeden Sakarya do usuna imha etmek hedefini 
güden ve özellikle kuzey kanattan yapılan taarruzda, kar ı taarruz için yeterli 
kuvvet üstünlü ü sa lanamadı ından, ancak sınırlı ba arılar elde edildi.  

12-13 Eylül gecesi tamamen Sakarya batısına ta ınan Yunanlılar, 22 
Eylül’e kadar da Afyon-Seyitgazi-Eski ehir hattına çekilip bu hatta 
tutunmu tur. Bundan sonra da takip harekâtı ba lamı tır.  

Be inci Safha (14 EYLÜL–10 EK M 1921) 

Bu safha Yunanlıların çekilme ve Türklerin takip harekâtı olarak 
adlandırılabilir. 

Üç hafta süren Meydan Muharebesi sonunda her çe it cephane ve 
özellikle topçu mühimmatı çok azalmı , gece ve gündüz durmadan 
muharebe eden subay ve erler çok yorgun dü mü , birlikler önemli kayba 
u ramı tı. Ayrıca grup ve tümenler seyyar bir ekilde kullanıldı ından 
bunlara bir çekidüzen vermek için grup te kilâtı ve bazı tümenler 
la vedilerek, yeniden dört piyade kolordusu ile Kocaeli Grubu, bir süvari 
kolordusu te kili faaliyetine giri ilmi ti. 

Türk ordusu uzun süren bir savunmadan sonra kar ı taarruza geçmi  
fakat Yunan kuvvetleri tamamen ma lup edilememi ti. Çekilen dü manı 
bütün ordu ile takibe devam etmek lazımdı. Ancak Batı Cephesi Kuvvetleri 
büyük çapta stratejik bir takip için gerekli güç ve olanaklara sahip de ildi. 
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Böyle bir durum içinde dü manın çekilmesini zorla tırmak için, cephenin 
sa  ve sol kanatlarından paralel takip için görevlendirilmi  bulunan süvari 
takımlarının piyade birlikleriyle desteklenerek takibin yapılması, cepheden 
de uygun görülecek kuvvetlerden meydana getirilecek müfrezelerle temasın 
korunması hareketlerine giri ildi. 

Kuzey ve özellikle güney kanattan yapılan takip, Yunan kuvvetleri 
üzerinde etkili oluyor fakat Eski ehir veya Afyon bölgesinde yapılacak bir 
meydan muharebesinde büyük önemi olan cephane ve mühimmat durumu 
nedeniyle Batı Cephesi Komutanlı ı, bütün ordu ile muharebe temasından 
sakınıyordu. 

Stratejik durumu sebebiyle taraflar Afyon bölgesine çok önem 
verdiklerinden, Afyon kuzeydo usundaki arazi kesiminde, Afyon 
bölgesindeki 6 ncı Tümen’i de emrine alan 5 nci Süvari Grup Komutanı 
Fahrettin Pa a kuvvetleriyle General Kondilis kuvvetleri arasında Afyon 
Sava ları ba ladı. 1 Ekim 1921’de ba layan Güzelim Da ı Muharebeleri, 8 
Ekim gününe kadar devam etmi  ve 8 Ekim’de Afyon’a kuzeydo udan 
hakim Kozviran sırtları-Güzelim da ı genel hattının Yunanlıların eline 
geçmesiyle sonuçlanmı tı. 

14 A ustos 1921’den 10 Ekim 1921’e kadar devam eden takip harekâtı 
sonucunda, taraflardan birinin di eri üzerinde üstünlük sa layacak bir 
durumu kalmamı  gibiydi. ki ordu da yorulmu tu ve kayıplar vermi ti. 
Di er yönden Ekimin yarısına gelinmi  ve so uklar ba lamı tı. Bununla 
beraber Türk ordusu, Yunan ordusunu savunma mevzilerine iyice 
yerle meden Afyon’dan kuzeye do ru yapılacak bir taarruzla kuzeye atarak 
imha etmek için ciddi hazırlıklara giri tiyse de olanakların çok kısıtlı olması 
sebebiyle kısa sürede vazgeçildi. Böylece 10 Ekim 1921’den itibaren her iki 
ordu kar ılıklı savunma düzeni içine girerek tahkimat i lerine hız verdiler.  

imdi sıra Türk ordusuna gelmi ti. Ancak yurdu kurtaracak kesin bir 
taarruz için gerekli personel, silah, araç-gereç ve di er ihtiyaçları sa lamak 
için 26 A ustos 1922 gününe kadar on buçuk ay daha beklemek gerekecekti. 

Sonuç 

Askerî Sonuçlar 

1. Sakarya Zaferi’yle inisiyatif Türk ordusuna geçmi tir. Sakarya 
Muharebeleri, Türk ordusunun moralini ne kadar yükseltmi  ise Yunan 
ordusunun moralini de o derece kırmı tır. 

2. Önce Sakarya do usu, sonra da Afyon-Eski ehir hattına kadar olan 
vatan parçası Yunanlılardan temizlenmi tir. 
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3. Taktik açıdan de erlendirildi inde, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 
25 km derinlikte yapılmı  bir satıh (alan) muharebesi oldu u görülmektedir. 
“Hat Takti i” mazide kalmı tır. 

4. Sakarya Meydan Muharebesi sonucu, askeri harekât yön 
de i tirmi tir. Kurtulu  Sava ı’nda, Sakarya Muharebesi sonuna kadar 
stratejik savunma yapılmı , Sakarya’dan sonra stratejik taarruza dönü  
olmu tur. Sakarya’da mevzii savunması yapılmı tır. Yunan ordusu stratejik 
saldırı yapma gücünü yitirmi tir. 

5. Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz (26 A ustos 1922) ve Ba komutanlık 
Muharebesi (30 A ustos 1922) için gerekli olan hazırlıkların yapılmasına 
zaman kazandırmı tır. 

6. Vefa duygusu ile dolu olan Türk milleti Sakarya Zaferi’nden sonra 
Ba komutan Mustafa Kemal Pa a’ya TBMM tarafından Gazi unvanı ve 
Mare al rütbesini vermi tir. (19 Eylül 1921).  

7. Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Türk ordusunun zayiatı; 5.713 
ehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 14.258 kayıp olmak üzere toplam 

49.289’dur. Yunan ordusunun zayiatı ise; 3.758 ölü, 18.955 yaralı, 354 kayıp 
olmak üzere toplam 23.007’dir. 

Siyasî Sonuçlar 

1. Sakarya Zaferi’nden kısa bir süre sonra, 13 Ekim 1921 günü 
Sovyetlerin aracılı ıyla Ankara Hükümeti ile Güney Kafkas Cumhuriyetleri 
arasında Kars Antla ması imzalanmı tır. Bu antla mayla; Azerbaycan, 
Gürcistan ve Ermenistan, Moskova Antla ması’nı kendileri için de geçerli 
saymı lardır. Böylece Türkiye’nin do u sınırı güvenlik altına alınmı tır. 

2. Fransa, Sakarya Zaferi’nden sonra bekle-gör tutumunu bırakarak 
tilaf devletlerinden kopmu  ve TBMM Hükümeti ile 20 Ekim 1921 Ankara 

Antla ması’nı imzalamı tı. Bu antla ma ile Fransa tarafından TBMM 
Hükümeti ve Hatay- skenderun dı ında bugünkü güney sınırımız tanınmı tır. 
Fransızlar Güney Anadolu topraklarından çekilmi tir. Güney Cephesi 
güvenlik altına alındı ından oradaki birliklerimiz de Batı Cephesi’ne 
kaydırılmı tır. 

3. Batı Anadolu’daki Yunan egemenli ini hiç bir zaman 
kabullenemeyen talyanlar ise Sakarya Zaferi’nden sonra Güney Ege ve 
Akdeniz bölgelerinde tutunamayacaklarını anlamı lardır. 1921 yılı sonuna 
kadar i gal ettikleri yerleri bo altmı lar, böylece hukukça olmasa bile fiili 
olarak talyanlar da bizimle sava ı bitirmi lerdir. 
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4. Sakarya Zaferi ngiltere’yi de Ankara’yı tanımaya zorlamı  ve 23 
Ekim 1921 günü “Tutsakların Serbest Bırakılması Antla ması” yapılmı tır. 
Antla maya göre; ngilizler ellerinde bulunan Birinci Dünya Sava ı tutsa ı 
Türk komutanları ile Malta Adası'na sürdükleri Türk devlet adamları ve 
aydınlarını, Türkler de Mustafa Kemal Pa a’nın emriyle tutuklu bulunan 
Anadolu'daki ngiliz uyrukluları serbest bırakacaktı. 

5. Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazanması, Yunan 
dı  politikalarında da köklü de i ikliklere neden olmu tur. Sakarya’dan 
sonra, Yunanlıların "Ankara’nın alınması" ve “Büyük Bizans’ın Kurulması” 
gibi dü leri Sakarya’nın bulanık sularına gömülecektir. Hatta Batı 
Anadolu’daki isteklerini bile unutmu  görünüp, bu kez yerli Rumların 
kuraca ı ba ımsız bir “ yonya Devleti” görü üne a ırlık vermi ler, 
Avrupa’da da bu görü e destek sa lamak istemi lerdi. 

Dünya Harp Tarihinin en uzun meydan muharebesi olan Sakarya 
Sava ı, Türk stiklal Sava ı Tarihi’ne “Subay Muharebesi” olarak geçmi tir. 
Bu büyük zaferin 90’ıncı yıldönümünde ba ta ebedi Ba komutan Mare al 
Gazi Mustafa Kemal Pa a olmak üzere di er bütün ehit ve kahramanları bir 
kez daha en derin saygıyla anarken, onların temellerini attıkları Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin sonsuza kadar ya ayaca ına olan inancımızı bir kez 
daha tekrarlıyoruz. Saygılarımla. 
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TARTI MA 

Oturum Ba kanı Prof Dr. Metin AYI I I: kinci oturum 
konu maları sona ermi tir. imdi bu oturumun soru ve cevap kısmına 
geçiyoruz. zzet hocama söz vermek istiyorum. Buyurun Hocam.  

Prof. Dr. zzet ÖZTOPRAK: Bildirileri dinledim. Yararlandım. Ben 
bir hususu da belirtmek istiyorum sorudan önce. Mustafa Kemal 21 Mayıs 
1919’da stanbul’a çekti i en önemli telgrafta unu söyler. Millet tek yumruk 
olup bir partinin birli ini ittihat etmi tir. O anda Anadolu’ya geçtikten sonra 
gerçek niyetinin ne oldu uyla ilgili en önemli belge odur. Onun için 
diyorum. O milli egemenlik konusunda o denli samimi ve hassas, onu 
biliyoruz ve onun Meclis açıldıktan sonra verdi i önerge, 5 maddeliktir. 
Büyük Millet Meclisi’nin üstünde hiçbir güç ve kuvvet yok diyor. Peki, 
egemenlik konusunda o denli hassas olan ve bunu o denli önemseyen bir 
lider, kalkıp o yetkiyi Meclisin üzerinde de olsa alma konusunda ısrar etmesi 
nasıl açıklanabilir?  

Prof. Dr. Saime YÜCEER: Neden aldı, çünkü Mecliste karar çıkmıyor 
diyor Mustafa Kemal. “Efendiler, Ordu müzakerelerle münaka alarla idare 
edilmez” diyor. kincisi de ilk gösterdi im belgede dikkatinizi çekmi tir. 4 
A ustos’ta Ola anüstü Müfetti lik kurulması için tasarı hazırlıyorlar ki zaten 
o kurulduktan sonra inisiyatifi elinden kaçıracak Mustafa Kemal. 

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN: Konu ma sırasında geçen tasarı 
kavramına açıklık getirmek istiyorum. Mustafa Kemal milletvekili olarak 
verdiyse tekliftir. E er hükümet tarafından veriliyorsa bir tasarı eklindedir. 
Hukuk dilinde hatırlatmak için söyledim. imdi ben iki noktayı iki hocama 
da belirtmek istiyorum. Bu Ba komutanlı ın devlet ba kanlı ı oldu u 
konusunun biraz abartılmı  oldu unu dü ünüyorum. Çünkü 3 ayrı devlet 
ba kanı olmaz diye dü ünüyorum. Mustafa Kemal’in bunu devlet 
ba kanlı ına bir ön hazırlık gibi kendisinin kafasından geçirdi i söyleniyor 
ama muhalefetin Mustafa Kemal’e onun devlet ba kanlı ı yolunu açacak 
ekilde oldu unu dü ünmüyorum. kincisi Mustafa Kemal Ba komutanlık 

ifadesinde ısrar etmesinin sebebi acaba Enver Pa a’nın zamanında 
Ba komutan vekilli inin üstüne çıkma gayreti olarak dü ünebilir miyiz? 
Çünkü aynı anda Batum civarında Anadolu’ya girmek için fırsat kolluyor. 
Te ekkürler 

Prof. Dr. Saime YÜCEER: Ben te ekkür ederim. Enver Pa a’nın, 
zaten ona da de inecektim bildirimde. Metnimi okuyacaksınız. Çok ciddi 
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hazırlıkları var, hatta 16 Temmuz ne tesadüftür, 16 Temmuz 1921’de 
Mustafa Kemal’e bir mektup gönderiyor. Diyor ki imdiye kadar 
engellediniz ama bundan sonra diyor girmem gerekirse girece iz, hatta 
tehdit cümlesi kullanıyor, i te o kadar diyor. Yani zaten orada dedim ya 23 
Temmuzla 5 A ustos arasında Mustafa Kemal’in liderli i tartı maya 
açılıyor. Muhalefet de Mustafa Kemal’i ala a ı etmek için çok ciddi bir 
takip içinde, ben öyle dü ünüyorum. 7 Müfetti li in kurulması, çünkü 
Meclis buralara müfetti  seçecek dolayısıyla Mustafa Kemal liderlik 
konumunu inisiyatifini elinden kaçıracak. unda bende size katılmıyorum 
hocam. lk düzeltmeniz için te ekkür ediyorum yani Ba komutanlık olarak 
dü ünmemi tir diye. Zaten diyor Mustafa Kemal. Diyor ki Ba komutan 
Vekili deyince Padi ah vekili anla ılır diyor. Padi ah kavramı ve 
Ba komutan Vekili çok kullanılmı  ve çok yıpranmı tır diyor. Yani Mustafa 
Kemal ve Mustafa Kemal’in yanındakiler. Arkada lar da söyledi. 3 grup var. 
Bir Mustafa Kemal’i destekleyenler var. Çok bilinçli bu, diyorlar ki onlar 
Ba komutanlık verilsin. Selahattin Bey’in temsil etti i grup ki o dönemde 
ttihat Terakki kırk ki i hatta doksan ki iye çıkmı  Mecliste. O takipler 

hazırlanıyor. Karabekir yakınıyor bundan diyor ki, beni Bol evik ilan ettiler, 
Enver Pa a iktidarı ele geçirmek için hatta bin ki ilik Trabzon’da bir milis 
kuvveti hazırlanmı . Cebesoy’a söyledi ine göre Moskova’da on bin ki ilik 
bir kuvvet hazırlanmı , Enver Pa a’nın emrine verilmi . Benim ATASE 
Ba kanlı ı’nda tespit etti im belgeler bunlar ve Batum’a gelmi , Batum’da 
bekliyor Enver Pa a. Ama Mustafa Kemal gerçekten Ba komutanlı ı üç ay 
süre ile istiyor, ama Ba komutanlık yetkisinin verilmesi altı yüz yılda ilk 
defa padi ah dı ında birisine Ba komutanlık yetkisi veriliyor. Tabiki 
devrimdir. Siz de aynı eyi dü ünüyorsunuz ama hocam bu sizin 
dü ündü ünüzden daha önemli. Ben bir devrim olarak dü ünüyorum. 

Prof. Dr. Mehmet AH NGÖZ: Sorunun devamı olarak olayın bir 
siyasi boyutu var, hükümet var. Hükümete bakıyorsunuz hiç Osmanlı 
Hükümeti de il. Osmanlı Hükümeti’nde Nazır, Nezaret gibi kavramlar 
varken Ankara Hükümeti’nde Vekil ve Vekâlet olarak geçiyor. Bunu nasıl 
izah edersiniz?  

Prof. Dr. Saime YÜCEER: Çok özür dilerim hocam öyle demedim 
ben. 1876 Anayasası’nda Ba komutan Padi ah. Ben unu söylüyorum 23 
Nisan 1920’den itibaren yeni Türk Devleti kurulmu . Bu devletin Osmanlı 
Devleti’yle ilgisi yok. Ama Meclis içinde Osmanlılı ı destekleyen eyler 
var.  

Prof Dr. Metin AYI I I: 1921 Anayasası’na geçici bir gözle 
bakılıyor. Mustafa Kemal de öyle bakıyor. Evet, ama dü üncesi böyle de il. 
Durum normalle ince Kanun-u Esasiye’ye geçilecektir, diyor. Mustafa 
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Kemal hem stanbul Hükümeti ile u ra ıyor hem Ankara’da muhaliflerle 
u ra ıyor. Hem de dı  dünya ile u ra ıyor. Nutuk’u açıp okudu unuz zaman 
bu sıkıntıları görüyorsunuz. 23 Nisan önemli bir tarihtir ama bu arada Kazım 
Karabekir dahi güvence istemi tir. Yani Cumhuriyet mi ilan edeceksiniz 
demeye getiriyor. Yani bu ince noktalara tek taraflı bakmamak gerekir. Yani 
bir devlet nasıl kuruluyor? Hemen olmamı  bu i ler, çok zor olmu . Bundan 
sonraki oturumlarda önemli tebli ler var. Orada göreceksiniz. Sakarya 
Sava ı nasıl yapıldı? Parasız, pulsuz desteksiz mi? O istihbarat örgütleri ne i  
yapıyorlardı? Bu kadar malzeme nereden sa lanıyordu? Bu lojistik destek 
olmadan bunların yapılması mümkün de il. Bu sava ı yalnızca askeri açıdan 
incelemek bence do ru de il. Yani i in çok derinlemesine incelenmesi 
lazım. imdi üçüncü oturuma, yani yemek oturumuna geçiyorum. Çok 
te ekkür ediyorum. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

S YASAL ve SOSYAL YÖNLER YLE  
SAKARYA MEYDAN MUHAREBES  

 

Oturum Ba kanı: Prof. Dr. S. Esin DER NSU DAYI: De erli 
misafirlerimiz ve sevgili Haymanalılar, Haymana’ya ilk defa geliyorum ve 
böyle bir organizasyonda bulunmaktan da büyük bir gurur duyuyorum. 
Dolayısıyla Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Temuçin Faik ERTAN 
Bey’e ve Belediye Ba kanına, eme i geçen herkese özellikle te ekkür etmek 
istiyorum. Sabah çok güzel konu malar oldu. Konulara farklı açılardan 
bakıldı. Ben bir konuya biraz açıklık getirmek istiyorum. Sayın Abbas 
Güçlü, Haymanalı olması nedeniyle olaya farklı bir boyuttan baktı. Ben 
olayı hiç böyle dü ünmemi tim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Dedi ki 
Anadolu’nun her tarafından zmir’in, Aydın’ın i galini protesto etmek için 
gönderilen telgraflar, yapılan mitingler nedeniyle, buralara sahip çıkıldı ı 
için zmir Belediye Ba kanlı ı’nın Türkiye’ye bir te ekkür turu yapması 
gerekti ini öne sürdü. De i ik bir görü tü. Bence güzel olur. nsanlar 
arasında bir kayna maya, ihtiyacımız oldu u bir dönemde aslında çok da iyi 
olur. Birkaç örnek vermek istiyorum. Do u Anadolu’da Milli Mücadele 
döneminde çıkan bir Albayrak gazetesi var. Albayrak gazetesinde, zmir, 
Aydın, Adana, Mara , Urfa illerinin i galine duyulan tepkiler dile 
getiriliyordu. Gazetenin ba lı ının altında çıkan dört mısralık bir kli e var. 
Orada öyle deniyor: “Vatan tubasında mukaddes bir dal arki Anadolu.  
slam oca ı ellere de irmez canan kuca ı. Adana, Urfa’yı unutmak muhaf. 

Hatırdan çıkar mı? Mara  illeri”. Bu 2 Kasım 1919 tarihinden itibaren 
gazetede böyle bir ba lık, gazetenin ismi altında yer alıyor. 1 Kasım 1920 
tarihinden itibaren de “Hatırdan çıkar mı? Mara  illeri”nin yerine “Hatırdan 
çıkar mı? Aydın illeri” ifadesi yer alıyor. Bu konuda da bir çalı mam 
olmu tu, benim naçizane. Erzurum’da Ilıca kaplıcaları var. Aynen 
Haymana’da oldu u gibi Kâzım Karabekir Pa a bütün bu bölge 15. Kolordu 
Komutanlı ı kapsama alanı içinde. Bu kaplıcalardan birisine Aydın ismini 
veriyor. Birisine Mara  ismini veriyor. Erzurum’da Kö k denilen içinde de 
kö k olan güzel bir aile bahçesi var. Osmanlı döneminden kalan bir kö k. 
Oraya Aydın bahçesi adını veriyor. Daha ilginç Trabzon’da Aydın Caddesi, 
ondan sonra Van’da Aydın caddesi, özel pullar çıkarılıyor, yani bu ekilde 
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bir payla ım söz konusu. zmir’in, Aydın’ın, Adana’nın, Urfa’nın i gali 
üzerine nasıl protesto telgrafları çekiliyorsa, zaferler kazanıldı ında I. ve II. 
nönü, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz gibi zaferlerin arkasından bu sefer 

tebrik telgrafları çekiliyor. enlikler, zafer alayları yapılıyor. Dolayısıyla 
böyle bir payla ım söz konusu. E er böyle bir ey olursa siz de öncülük 
ederseniz çok güzel bir hizmet etmi  olursunuz. Bunu özellikle belirtmek 
istedim.  Bir de yine sabah de inilen bir konuydu. Ona da biraz açıklık 
getirmek gerekiyor sanıyorum. Bu protesto telgrafları ya da daha sonra 
zaferlerin kazanılmasından duyulan sevinçle ya anılanların, yapılan 
enliklerin tebrik talgraflarının çok oldu unu biliyoruz. Bunların çoklu unun 

bir ba ka nedeni de aslında Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri bizim bildi imiz 
isimleri altı, yedi tane de il. Mesela Vilayeti arki Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti dedi imiz zaman, Vilayeti arkiye altı vilayette dedi imiz 
Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Sivas, Elazı , yani altı il bugünkü 
dü ündü ümüz. Bunların ilçelerini dü ünün. Köylerini, te kilatlarını baya ı 
geni  bir alan. Aydın vilayeti diyoruz. Aydın, Denizli, Mu la, Manisa ve 
zmir illerini kapsıyor. Bunların ilçelerini köylerini dü ündü ünüz zaman 

baya ı geni . Dolayısıyla oralardan gönderilen telgraflarda o boyutta çok 
oluyor.  Trabzon Vilayeti dedi imiz zaman Muhafaza-ı Hukuk Cemiyeti, 
Trabzon, Gümü hane, Giresun, Ordu, Rize’yi kapsıyor. Dolayısıyla bunların 
te kilatlanması ordan gelen tebrik, telgraflar bunların yo unlu unu arttırıyor. 
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SAKARYA SAVA I GÜNLER NDE ANADOLU 
 

Haluk SELV  

 

Giri  

1921 yılı Milli Mücadele hareketinin dönüm noktasıdır. Bu 
de erlendirmemizi isabetli kılan en önemli geli me üphesiz ki bu yıl 
içerisinde cereyan eden Sakarya Sava ı ve bunun sonunda elde edilen 
ba arılardır. 1919 yılı ba ından itibaren ba layan i gallere kar ı Türk 
Milleti’nin gösterdi i direni  hareketi 1920 yılı ortalarından itibaren planlı 
ve düzenli hale dönü mü , Sarıkamı  ve Kars’ın Ermeni i galinden 
kurtarılmasından sonra Antep, Urfa, Mara  ve Adana’nın kurtulu u 
gerçekle mi , 1921 yılı ba larındaki nönü sava larından sonra talya i gal 
etti i bölgeleri terk etmek zorunda kalmı tır. Do u ve Güney cephelerindeki 
bu geli meler tabii olarak Yunan i galine kar ı düzenli bir ekilde 
yapılanmaya ba layan Batı Cephesi’ni daha rahat hareket eder hale getirmi , 
lojistik ve psikolojik olarak bir rahatlama sa lamı tır. 

Bütün bu geli melere ve avantajlı duruma ra men Türk Ordusunun, 
ngiltere destekli i galci Yunan birliklerine kar ı bir ba arı elde etmesi kolay 

olmamı tır. Zira yakla ık on yıldan beri sava  içerisinde bulunan Anadolu 
insanı artık her yönüyle bitkindir, hem ekonomik olarak hem de ruhen bitkin 
bir Anadolu tablosu görünmektedir. Bu yılgınlı a bir de stanbul 
Hükümeti’nin ve i gal kuvvetlerinin propagandaları eklenince insanları 
cepheye ve tekrar sava a yöneltmek kolay olmamı tır. Bu yönüyle Milli 
Mücadele içinde 1921 yılı kar ılıklı olarak propaganda eylemlerinin en 
yo un oldu u dönemlerden birisidir diyebiliriz. Gazeteler ve beyannameler 
bu propagandaların yapıldı ı en önemli araçlar olmu tur. 

Bu propagandalar sonunda Anadolu’da çıkan isyanlar 1921 yılında da 
devam etmi , Sakarya Sava ı günlerinde bir taraftan Yunan ordusuyla 
çarpı ılırken di er taraftan da içeride bu isyan hareketlerine kar ı sert 
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tedbirler alınmı tır. Sava  günlerinde stiklal Mahkemeleri yo un bir ekilde 
çalı makta, özellikle 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kar ı 
çıkan isyanların davaları ile ilgilenmektedirler. 

Yine asker firarileri bu dönemin en önemli dâhili hadiselerindendir. 
Anadolu bir taraftan her eyiyle ordusuna yardım ederken bazı 
olumsuzluklar da ya anmı tır. Asker firarları her sava  döneminin ya anan 
bir olgusudur ve bu olumsuz davranı  Sakarya Sava ı günlerinde de 
görülmü tür. Ancak bunların sayısı kısıtlı görünmektedir. Bu çerçevede 
Hıyanet-i Vataniye Kanunu etkin bir ekilde uygulanmı tır. 

Sakarya Sava ı günlerinde Anadolu’da ya anan en önemli hadiselerden 
birisi de üphesiz ki, daha çok Karadeniz bölgesinde etkin olan Pontusçuluk 
cereyanıdır. Anadolu’da bir Pontus Rum Devleti kurmayı ve daha sonra bu 
devleti Büyük Yunanistan ile birle tirmeyi hedefleyen Karadeniz Rumları, 
Yunanistan’ın da destek ve propagandası ile harekete geçmi ler, özellikle 
Trabzon ve Giresun metropolitleri bu hareketlere destek vermi lerdir. 
TBMM sava  günlerinde bu yapılanmaya kar ı etkin bir ekilde mücadele 
etmekte Merkez Ordusu Nureddin Pa a’nın idaresinde çalı maktadır. 

Sakarya Sava ı günlerinde Rumlar, Yunan maktulleri için stanbul’da 
bir ruhani ayin yapmak istemi ler, fakat patrikhane bunu Ankara’nın 
i galinden sonraya bırakmı tır.93 Samsun Metropolithanesi’nde yakalanan 
casuslara gereken ceza verilmi 94, Amasya’da memleketin istiklal 
mücahedesinde bulundu u sırada vatana ihanet eden asker firarisi ve onlara 
yataklık edenler (Rumlar) hakkında gerekli kararlar alınmı tır.95 Trabzon ve 
Samsun çevresindeki Rumların Anadolu’nun farklı yerlerine sevk edilmeleri 
de yine sava  günlerinde mümkün olmu tur96. Amasya’da Pontus hülyaları 
ile Türk topraklarında fesat çıkarmaya çalı anlar birer birer cezalarını 
çekmi lerdir.97 Anadolu içerisindeki Rum faaliyetlerine kar ı alınan tedbirler 
Sakarya Sava ı ba arısını bir kat daha de erli kılmaktadır. 

Bu Rum olayları yanında asayi sizlik de devam etmektedir. Keskin’de 
on iki ki ilik bir e kıya çetesi postanın önünü keserek soygun yapıp 
kaçmı tır. Anadolu’nun farklı bölgelerinde bu tür e kıyalık eylemleri sava  
boyunca sürmü tür.98 Özellikle i galden kurtarılan bölgelerde yeniden 

                                                 
93 Hâkimiyet-i Milliye, 19 Eylül 1921; Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, c. 
3, Ankara, 1990; Mesut Çapa, Pontus Meselesi, Trabzon, 2001. 
94 Hâkimiyet-i Milliye, 13 Eylül 1921. 
95 Hâkimiyet-i Milliye, 7 Eylül 1921. 
96 Hâkimiyet-i Milliye, 23 A ustos 1921. 
97 Hâkimiyet-i Milliye, 15 Eylül 1921. 
98 Hâkimiyet-i Milliye 24 A ustos 1921. 
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yapılanma çalı maları ve yönetici atamaları sürdü ü için asayi sizlik bu 
bölgelerde etkindir. Ayrıca Adana, Antep ve Urfa çevresi Ermeni ve Asuri 
çetelerinin faaliyetlerine ve Türk köylerini yakmalarına sahne olmu tur.99 

Rum ve Pontus faaliyetleri dı ında Çerkezlik cereyanı da yine sava  
günlerinde gündeme gelen bir hadisedir. Çerkes Teavün Cemiyeti’nin bu 
günlerde Türklerden ayrılarak ba ımsız bir Çerkez Devleti kuraca ı ayiaları 
çıkmı , Çerkes Teavün Cemiyeti yaptı ı bir açıklama ile Çerkezlik namına 
bazı iddiaların haberlerde görüldü ünü ifade ederek bu iddiaları ileri 
sürenlerin hiçbirinin Çerkezlikle ilgisi olmadı ını, Çerkezlerin Halifeye ve 
Osmanlı Hükümeti’ne ba lı olduklarını ve hiçbir suretle istiklal dü üncesi 
ta ımadıklarını ilan etmi lerdir ve bu gibi hareketleri nefretle kınadıklarını 
bildirmi lerdir.100 Çerkez Pa alar (Mü ir Fuad Pa a, Ahmed Fevzi Pa a ve 
di er Çerkes muteberanı) stanbul’da bir kongre akdederek Yunanistan’a 
giden zmit eski mutasarrıfı brahim’i lanetlemi ler ve Çerkezlerin hain 
olamayacaklarını ilan etmi lerdir.101 

Yine Sakarya Sava ı günlerinde dikkate de er di er bir geli me e itim 
alanındaki faaliyetlerdir. Ankara’da toplanan Maarif Kongresi ve bu 
kongrede etkin e itim için alınan kararlar dikkat çekicidir. Mustafa Kemal 
Pa a’nın önderli inde toplanan bu kongre ve bu kongrede alınan kararlar 
gelecek hakkında liderin kendisine olan güvenini gösterdi i gibi yeni 
dönemin e itim üzerine in a edilece ini de ortaya koymaktadır. Belki de bu 
kongre dünya sava  tarihinde bir ilki de göstermektedir. Var olma 
mücadelesi veren bir milletin e itime bu kadar önem vermesi ilgi çekicidir. 
Sava  günlerindeki e itim faaliyetlerine verece imiz birkaç örnek bu ilgiyi 
daha da artırmaktadır: 

Sivas’ta bir vatanda  bir bina satın alarak ibdidai mektep yapmaya karar 
vermi tir. Orduya çok yardımda bulunan Necip A a, Konya Mekteb-i Sanayi 
talebesi ihtiyaçları için otuz lira ba ı lamı tır. 12 Eylül 1921 tarihli 
gazetelere göre, Konya’da bütün mektepler tedrisata ba lamı tır. Bartın 
Kazası’nda yeni bir idadi mektebi açılarak e itime ba lamı tır. 1921 yılı 
e itim ö retim döneminde stanbul Darülmuallimin’den mezun olan 6 efendi 
Giresun Livası’nın köy mekteplerine tayin edilmi tir.102 Bu örneklerin 
sayısını artırmak mümkündür. 

 

                                                 
99 Hâkimiyet-i Milliye 7 Eylül 1921. 
100 Hâkimiyet-i Milliye, 25 A ustos 1921. 
101 Hâkimiyet-i Milliye, 21 A ustos 1921. 
102 Hâkimiyet-i Milliye, 8Eylül–15 Eylül 1921. 
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Mitingler ve Telgraflar 

Sava  günlerinde Anadolu’nun dü man i galinden kurtarılmı  olan 
ehirlerinde yeniden yapılanmalar ve idari düzenlemeler de devam 

etmektedir. Ayrıca ziraatın geli mesi için bazı tedbirler alındı ve bu amaçla 
ktisat Vekâleti muhtaç çiftçilere zirai aletler da ıttı. Bunun yanında 

milletvekilleri ehir ehir dola arak orduya yardım ve destek için düzenlenen 
mitinglere katıldılar. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey Bolu’da bu yönde 
çalı malar gerçekle tirmi , Mehmet Akif Ersoy ve Yozgat Mebusu Bahri 
Bey bizzat cephede yer almı lardır.103 

Anadolu’nun ve Türk ordusunun 1921 yılındaki durumu göz önüne 
alındı ında halkın deste inin genel bir harp için ne kadar zorunlu oldu u da 
açıkça görülmektedir. Bu amaçla sava  öncesi yayınlanan Tekalif-i Milliye 
Emirleri’nin uygulanması sava  günlerinde de devam etmi tir. Anadolu halkı 
sava  öncesinde ve sonrasında ayaktadır. Özellikle ehirlerde te kilatlarını 
hala sürdürdükleri görülen müdafaa-i hukuk cemiyetleri, geni  katılımlı 
mitingler düzenleyerek cepheye deste i artırmaya çalı mı lar ve orduyla 
halkın bütünle mesini temin etmi lerdir. Sava  günlerinde hemen hemen 
bütün Anadolu ehirleri ve kasabaları bu eylemi gerçekle tirmi lerdir. 
Özellikle stiklal Yolu olarak tanımladı ımız nebolu-Ankara hattının bu 
yönde daha aktif oldu u, Kastamonu, nebolu, Çankırı, Ankara ehirlerinin 
daha farklı bir ruhla hareket etti i görülmektedir. Cephenin tam gerisinde 
bulunan Konya’yı dola an Vali Galip Pa a, Ak ehir ahalisinin son derece 
heyecanlı ve müteyakkız oldu unu, her eye hazır olduklarını, Ilgın, 
Kadınhanı’nı dola tı ını yeis ve fütur görülmedi ini bilakis halkı son derece 
himmetli ve gayretli gördü ünü ifade ediyordu104.  

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin 24 A ustos 1921 tarihli haberine göre, 
“Bütün Anadolu Galeyan çinde”dir. “Halkımız, Müslüman dü manı 
Yunanlılara kar ı cihad-ı ekber halinde mücadele talep ediyor. Bütün 
Anadolu kasabaları Büyük Millet Meclisi’ne, Ba kumandanlı a ve matbuata 
müracaat ederek bir kitle halinde dü manın üzerine atılacaklarını 
bildirmektedirler.” deniyor, Kastamonu’dan gelen u telgraf okuyuculara 
aktarılıyordu: 

“Son ve kati kararımız: Zafer istiyoruz, diyorlar. 
“Bugün (22 A ustos) Kastamonu’nun kadın, çocuk, ihtiyar bütün 

ahalisi Nasrullah Camii-i erifi meydanında toplanmı  hazır bulunan on 
binlerce ki inin hayatına heyecanlarına tercüman olan nutuklardan sonra u 
kararlar ittihaz olunmu tur: 

                                                 
103 Haluk Selvi, gal ve Protesto: zmir’in gali le lgili Protesto Telgrafları, stanbul, 2006. 
104 Hâkimiyet-i Milliye, 23 A ustos 1921. 
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1- Kastamonu halkı kahraman ordumuzun vazifesini ifa etti ine ve 
edece ine inayet-i hakkla nihayet muzaffer olaca ına emindir. 

2- Kastamonu ahalisi ordumuz dü mana son ve kati muzafferiyeti ihraz 
edinceye kadar her türlü fedakarlıkları ihtiyar edece ine bir kere daha ahd 
ve peyman eder. 

3- Silah altına ça ırılan evladlarımız cephedeki karde leri yanında 
harp etmek üzere köylerinden kasabalarından ko a ko a gelmekte ve sevine 
sevine cepheye gitmektedirler. Kastamonu ahalisi muzafferiyet-i katiyenin 
herhalde temini için icabında kadınları, çocuklarıyla beraber bunları takip 
ve dü mana kar ı gitmeye amadedirler. 

4- Ordunun yiyecek ve giyece i ile silah cebhanesini hadd-i azamide 
temin için hepimiz bütün varımızı fedaya hazırız. 

5- Kahraman askerlerimizin memleketlerinde bıraktıkları evlad ve 
iyallerinin her türlü esbab-ı istirahatlarının teminine son derece sarf-ı 
gayret olundu unun icab edenlere tebli ini rica ederiz. 

6- Kastamonu ahalisi bütün memleketin de aynı hiss ve halette 
bulundu undan emin olarak arzumuz dahilinde tam ve kamil istiklal ve 
hürriyetimizi mutmain bir sulh akdine kadar silahını elinden bırakmamaya 
bir kere daha ahd eder ve bu ahd ve peymanın bütün cihana ilanını 
hükümetten talep eder. 

7- Maksat camilerimizi ahura kalb etmek, genç kızlarımızın ırzını hetk 
eylemek, kadın ihtiyar çocuk demeyerek önüne gelen her din karde imizi 
kılınçtan geçirmek, saçı bitmemi  yavrucuklarımızı analarının karnını 
de mek suretiyle parçalamak, köyleri yakmak, köylünün mal ve mülkünü 
gasb etmek gibi mezalim ve enayiin hergün bin türlüsünü irtikap eden 
Yunanlıların bu hareketleri damarlarımızdaki her kan damlasını sönmez bir 
ate  haline getirmekte, kalblerimizdeki intikam duygusunu kükreyerek 
ta acak bir dereceye getirmektedir. Bu mezalimi medeniyete kar ı sesimizin 
bütün kuvvetiyle protesto eder ve bu protestomuzun ne r ve ilanını 
hükümetimizden rica ederiz.  

8- Son ve kati kararımız: zafer istiyoruz. Bunun için her eyi yapaca ız. 

Müdafaa-i Hukuk Reisi Ziyaeddin, Belediye Reisi Tevfik, Miting Heyeti 
Reisi Müftü Nuri”.105 

Buna benzer telgraflar o kadar fazla idi ki, her gün TBMM’ye onlarca 
telgraf geliyor ve bunların cevapları yazılıyordu. Burada yalnızca bu 
telgrafların listelerini vermeyi, telgrafların gazetelere yansıyan kısımlarından 
bazılarının örneklerini tebli imizin ekler bölümünde vermeyi uygun gördük: 

 
                                                 
105 Hâkimiyet-i Milliye 24 A ustos 1921. 
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Mitingin 
Yapıldı ı Tarih 

Yer Telgraftaki imzalar ve mitingin özelli i 

10 A ustos 1921 Bolu Sava  öncesi ilk mitinglerdendir. 
13 A ustos Siirt Do unun harbe hazır oldu u ifade edilmektedir. 
17 A ustos Bolu Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey konu tu, bu 

mitinge Düzce Gençler Birli i de katıldı. 
17 A ustos Elazı  Orduya yardım için bir iane tertip edilmi tir. 
23 A ustos Ni de  Cami-i kebirde halk ordu için dua etmi tir. 
29 A ustos Of Ordu için her türlü fedakârlı a hazır olundu u Of 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından 
bildirilmi tir. 

19 A ustos Gürün Mitingde orduya destek yemini edildi. 
19 A ustos Van Telgrafta da her türlü fedakârlı ın yapılaca ı 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından ifade 
ediliyordu. 

19 A ustos Akhisar Be  bin ki ilik bir miting yapılarak hudutların 
Misak-ı Milli dâhilinde tahdidi ve Anadolu’nun 
dü man i galinden kurtarılması için bütün ruhuyla 
çalı ılaca ına dair yemin edildi. Toplantıyı 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti düzenledi. 

20 A ustos  Hisarcık Mitingde büyük küçük herkes vatanın kurtulu u 
için ahd ve misak etmi lerdir. 

21 A ustos  Adapazarı Halk orduya yardım için hazır oldu una ve elinden 
gelen her eyi yapaca ına dair yemin etmi tir. 

22 A ustos 1921 Ilgaz Ilgaz Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti telgrafta, bütün 
cami ve mescidlerde kahraman orduya dua 
edildi ini bütün Ilgaz halkının ordunun yanında 
oldu unu ve her türlü fedakârlı a hazır olundu unu 
ifade ediyordu. 

22 A ustos Hendek Mitingde anlı orduya, gayeye ula ıncaya kadar 
destek verilmesi kararla tırıldı. Meclise çekilen 
telgrafta Türk e rafı, Abaza, Gürcü, Laz e rafı 
imzaları yer alıyordu. 

22 A ustos  Giresun Osmana a Meydanında on be  bin ki ilik bir 
miting düzenlenerek Misak-ı Milli üzerine yemin 
edilmi tir. 

23 A ustos Safranbolu Köprülü Mehmed Pa a Camiisi önünde bütün 
ahalinin i tirakiyle büyük bir miting yapıldı. 
Mitingde Yunan ordusuna lanet edildi ve kahraman 
ordunun zaferi için dua edildi.  Orduya 
selamlarının iletilmesi için Ba kumandan Mustafa 
Kemal Pa a Hazretlerine ricada bulunuldu. Mitingi 
Safranbolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
düzenlemi ti. 

23 A ustos Ordu Liva gençleri vatanı müdafaa eden ordu için 
mevlid-i erif okutmu lar, erkekler brahim Pa a 
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kadınlar Hükümet camiinde toplanmı lardır. 
Misak-ı Millinin tecellisine kadar sava a karar 
vermi lerdir. 

23 A ustos nebolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin te vikiyle binlerce 
ahalinin katılmasıyla büyük bir miting yapıldı. 
Milli gayenin gerçekle mesi için yemin edildi. 

23 A ustos Torul Büyük bir miting yapılarak ordunun zaferi için her 
türlü fedakarlı ın yapılaca ına dair yemin edildi. 
Müdafaa-i Milliye Reisi, Belediye Reisi, Müftü, 
ulema, e raf imzalarıyla telgraf çekildi. 

23 A ustos Eruh Orduya selam gönderildi, alçak dü manı tamamen 
mahv ve peri an edinceye kadar çalı maya ve her 
türlü fedakârlı a devam edilece i kararla tırıldı. 
Telgraf Eruh Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi ve 
Eruh Müftüsü Muhyiddin imzasını ta ıyordu. 

24 A ustos Sivas Hükümet meydanında bütün ahalinin katıldı ı 
toplantıda Anadolu’ya saldıran Yunanlıların 
yenilmesi için orduya dua edildi. Ayrıca Misak-ı 
Millinin tecellisi için yemin edildi. Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti Reisi Hamid ve Müftü Rauf bu 
mitingi düzenlemi ti. 

25 A ustos Çankırı Binlerce ahali Büyük Camii’de toplanıp sancak-ı 
erifi ta ıyarak hükümet önüne gelmi ler ve 

ordunun zaferi, Yunanın Anadolu’dan atılması için 
yemin etmi lerdir. 

25 A ustos Kandıra Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti on bin ki ilik miting 
yaptı. 

26 A ustos Ankara Büyük bir içtima yapılarak Cuma namazından 
sonra namazgâhta dualar edildi. 

1 Eylül Ürgüp Belediye dairesi önünde büyük bir miting yapılarak 
Misak-ı Millinin yerine getirilmesi için dua edildi. 
Telgraf Ürgüp Müdafaa-i Milliye Reisi Kaymakam 
Nedim imzasını ta ıyordu. 

1 Eylül Atina 
(Rize)  

Atina Kazası Müdafaa-i Hukuku bir miting tertip 
ederek orduya yardım için ahd ve misak etmi tir. 

1 Eylül Sürmene Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi ve Sürmene 
Belediye Reisi imzalı telgrafla, Sürmenelilerin her 
türlü fedakârlı a hazır oldukları bildirildi. 

1 Eylül Divri i Büyük bir miting ve orduya yardım yemini. Divri i 
Müdafaa-i Hukuk Reisi brahim. 

2 Eylül  Kayseri Büyük mitingler yapılarak orduya dua edildi. 
3 Eylül Mardin Mardin’de yapılan mitingde eli silah tutan herkes 

emre hazır denildi. Mardin Müdafaa-i Hukuk Reisi. 

Bu mitingler sava ın sonuna kadar devam etti. Yukarıdaki listeye u 
notları da eklememiz gerekiyor: 22 A ustos Karaman, Marmaris, Fethiye, 
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Denizli, Aksaray, Mara , Develi, 23 A ustos Seydi ehir, Kadınhanı, 
Ak ehir, nebolu, Amasya, Sultaniye, Viran ehir, Mardin, Silvan, Pervari, 24 
A ustos Trabzon, Çar amba, Gümü hane, Ba çe, Erba a, Ünye, Dersim, 25 
A ustos spir, Çermik, Kangal, Tercan, 26 A ustos Akyazı, 27 A ustos Zile, 
Köprü, Çemi kezek, Yalova, Ni de, Bafra, Kayseri, Ermenek, Tokat, 
Erba a, Ünye, 28 A ustos Ardahan, Hopa, Elbistan, Arabsun, Düzce, Genç 
Söke, Samsun, Bayezid, 29 A ustos Silifke, Ele kird, Ergani, Divri i, 30 
A ustos Daday, Ere li, Bolu106, Re adiye, Erzincan, Akda , Karahisar-ı 
arki, Divri i, Kır ehir, Narman, Kuruca, ile, 31 A ustos’ta Diyarbakır, 

Çorum, Konya, zmit (Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti), Sapanca, Geyve, 
Taraklı, Düzce, Malatya (Müdafaa-i Hukuk Reisleri liderli inde Mitingler), 
Ulukı la, Amasra, 1 Eylül Koçhisar, Cizre, Düzce, skilip, Nev ehir, 
Bo azlıyan, Suruç, Tenos, 3 Eylül Kastamonu mitingleri107.  

Uzun senelerden beri birçok zorluklar ya ayan ark vilayetleri bütün 
mevcudiyetleri ile bu mücahedeye yardım etti. 3-6 Eylül tarihleri arasında 
Erzincan (Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti), Ki ı, Midyat (Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti), iran, Diyarbakır (Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti), Siverek, Pötürge, 
Bayburd, Lice, Kars, Ere li, Göztepe (Mersin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Reisi imzalı), Karaköse (Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) mitingleri yapıldı. 
Manavgat, Sungurlu, Mu la, Burdur, Isparta, Ilgın, Yenipazar mitingleri de 
8 Eylül’den sonra gerçekle tirildi.108 

Zaferden Sonra 

Ordunun kazandı ı büyük zafer her yerde büyük bir sevinçle kar ılandı. 
TBMM’ye ilk tebrik telgrafı Do u Cephesi kumandanı Kazım Karabekir 
Pa a’dan geldi. Trabzon ba tanba a donatılmı  ve gece fener alayları ile 
kutlamalar yapılmı tı. 12 Eylül gecesi Antalyalılar toplanarak gösteri li bir 
fener alayı düzenlemi ler, Konya’da aynı gün kutlamalar olmu tur. 
Karamürsel’de enlikler yapılmı , 13 Eylül’de Ankara’da büyük enlikler 
olmu , gece de fener alayı düzenlenmi tir. nebolu’da ve Erzurum’da 
kutlamalar olmu tur.109 Hassa, Varto, Bozkır, Gülnar, Elmalı’dan tebrik 
telgrafları gelmi , Tavas’ta büyük bir miting yapılmı ,  11 Eylül’de 
Konya’da muvaffakiyet enlikleri düzenlenmi tir. 16 Eylül’de Kastamonu, 
18 Eylül Hekimhan, Kozan, nebolu, Ere li, 14 Eylül’de Tiflis’te zafer 
kutlanmı ; gece sokaklar aydınlatıldı, bin kadar Müslüman yürüyü  yaptı ve 

                                                 
106 Hâkimiyet-i Milliye, 11 Eylül 1921. 
107 Hâkimiyet-i Milliye, 23 A ustos–3 Eylül 1921. 
108 Hâkimiyet-i Milliye, 12 Eylül 1921. 
109 Hâkimiyet-i Milliye, 14 Eylül 1921. 
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Ruslar da bu kutlamalara katıldı.110 Kutlama telgrafları aynı zamanda 
TBMM’ye de gönderilmi tir.111 

Yardımlar, Ba ı lar, Gönüllü Kaydı 

Sava  öncesi ve sonrası yapılan bu toplu gösteriler pe inden büyük 
yardımları getirmi tir. Tekalif-i Milliye Emirleri yerine getirilmesi gereken 
bir zorunluluktu. Ba kumandanın bir emri olarak da yerine getirildi, bu emri 
yerine getirmeyenler cezalandırıldı. Anadolu insanının en son imkânlarının 
kullanıldı ı bu uygulama dı ında gönüllü olarak yapılan yardımlar da 
oldukça fazla idi. (Hemen unu da belirtmemiz gerekiyor ki, Anadolu Türkü 
1911 yılından beri bu yardımı yapmaktadır. Özellikle Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti halkın etkin bir ekilde orduya yardımı için kurulmu tur ve Balkan 
Sava ları ve Birinci Dünya Sava ı günlerinde sık sık halk yardımlarına 
ba vurmu tur). 

                                                 
110 Hâkimiyet-i Milliye, 13–15 Eylül 1921.  
111Bu telgraflarla ilgili meclis kayıtlarında u kayıtlar mevcuttur: “Mücadele-i Milliye’de 
sebat edilmesine dair muhtelif yerlerden mevrut telgraflar: Bolu Müdafaai Milliyesinden, 
Elazı  Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Karamürsel Miting Heyetinden ve sair mahallerden 
mevrut telgraflar yardır. (Cevapları yazılsın) (TBMM. ZC. C. 12. (25.8.1337) S. 76). Düzce 
ve Bayezid’den ordu için dua edildi ine dair telgraflar (TBMM. ZC. C. 12. (29.8.1337) S. 
120). Bazı mahallerden gelen müzaheret telgraflar vardır: (Mardin Müdafaai Hukuk 
Riyasetinden, Çorum'da Mebus Dursun Bey’den, Tercan Belediye Riyasetinden, Behisni 
Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Ardahan Mutasarrıflı ından, Akda madeni Müdafaai Hukuk 
Riyasetinden, I dır Belediye Riyasetinden, Nev ehir'de Mebus Ata Beyden, Nev ehir 
Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Bolu Mutasarrıflı ından, Ele kirt kaymakam ve 
müftülü ünden, Kır ehir Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Narman Müdafaai Hukuk 
Riyasetinden, Be iri Müdafaai Hukuk ve Belediye Riyasetinden, Erzincan Müftülü ün den ve 
Belediye Riyaseti ile a air rüesasından, Kayseri 'de tefti e memur Mazhad Müfid Bey’den). 
Tabii bunlara cevap yazılır. (TBMM. ZC. C. 12. (3.9.1337) S. 136).  
RE S - Efendim; tezahüratı milliyeye dair mevrut telgraflar var: Diyarbekir e rafından, Ergani 
e rafından, spir Belediye Riyasetinden, Ulukı la Belediye Riyasetinden, Karaköse 
a airinden, Aksaray Müftülü ünden, skilip Müftülü ünden, Kuruca ile Belediye 
Riyasetinden, Van e rafından, Ni de Müdafaai Milliye Heyetinden, Düzce Miting 
Heyetinden, Kozan Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, Erzincan Belediye Riyasetinden, 
Yusufeli ahalisinden, iran Müftülü ünden, Ni de Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Mu la 
Miting Heyeti Riyasetinden, Denizli Belediye ve Müdafaai Hukuk riyasetlerinden, sparta 
Miting Heyeti Riyasetinden, Fethiye Belediye Riyasetinden. Efendim, bunlara Divan 
Riyasetine cevap yazılacaktır. (Muvafık sadaları) (TBMM. ZC. C. 12. (8.9.1337) S. 157).  
nebolu ve Mecitözü vesair yerlerden gelen telgraflar vardır. (TBMM. ZC. C. 12. (19.9.1337) 

S. 254). ark Cephesi K. K. Karabekir Pa a’dan ve Be inci Grup Kumandanı Fahri Bey’den 
gelen tebrik telgrafları vardır. (TBMM. ZC. C. 12. (22.9.1337) S. 271, Ankara, 1958). 
Sivrihisar Belediye Riyaseti’nden ordunun muvaffakiyetine dua edildi ine dair telgraf, 
(TBMM. ZC. C. 13. (6.10.1337) S. 95.), Mu  Müdafaai Hukuk Cemiyetinden ve Harput 
Belediye Riyaseti’nden Sakarya Zaferi dolayısıyla gelen tebrik telgrafları kaydedildi (TBMM. 
ZC. C. 13. (6.10.1337) S. 131, Ankara, 1958.) 
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Bu yönüyle cephe gerisindeki çalı malar önemli bir hal almı tır. 
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi bir ba  yazısında bu konuyu u ekilde 
de erlendiriyordu: 

“Cephe Gerisi 
Türk ordusu Sakarya kenarında tarihin görmedi i bir hamaset ve 

ecaatle cihad ederken cephe gerisindeki halk, bütün ruh ve kuvvetiyle, onun 
bu âli himmetini itmama çalı maktan bir an geri kalmıyor. Mülhakatta 
gönülleri gayet derin ve kuvvetli bir galeyan var. Anadolu Ajansı 
gazetemizin be  günden beri ne retti i uzun telgraflar, bu galeyanın 
derecesini kafi bir vuzuh ile gösteriyor. Hemen bütün halk, vilayet 
merkezlerinden liva, kaza ve nahiyelere kadar, fevc fevc camilerde, 
meydanlardan toplanarak ordunun zaferini Allah’tan dua ve bu zafere vusul 
için kendilerinden istenecek bütün maddi ve manevi fedakarlıkları bir 
fedakarlık de il, belki mukaddes bir vatan vazifesi halinde ifaya hazır 
olduklarını ilan ediyorlar. Bu be  gün zarfında Anadolu’nun belki yüz 
ehrinde binlerce halk camilerde din rehberi ve azaların, vatanperver 

mütefekkirlerin vaazlarını, hitabelerini heyecanla dinlemi ler, ve mukaddes 
cihadın, dü manı kovuncaya kadar devamı için hükümete telgraflar 
çekmi ler, yalnız yüzde kırk tekalif-i milliyeyi de il, kan, mal ve can, neleri 
varsa hepsini bu ulvi maksat u runda feda etmeyi istemi lerdir. Telgraflara 
dikkat ediniz, toplanan ve milli ah ve peymana karı an yalnız erkekler 
de ildir; içlerinde kadın ve çocuk, Türk milletini te kil eden bütün sınıflar 
var. Rize kadınları, “lazımsa biz de cepheye dövü meye hazırız!” diyorlar.  
Bolu kızları aralarında yüz bin kuru  toplamayı kararla tırmı lar ve 
Bursa’ya ilk girecek Gazi için ipekten bir Osmanlı sanca ı hazırlamı lardır. 

Misak-ı millinin tahakkukuna kadar mücadeleye hazır olan Anadolu 
halkının besledi i ebedi azim ve imanı gösterdi i için Karamürsel’den gelen 
telgrafı bir misal olarak verebiliriz. Türk milleti açtı ı cidalin manasını 
bugün artık bihakkın anlamı tır. Anlamı tır ki dökülen kan, ne mülkün bu 
cüz’ü için, ne yalnız bir erefi kurtarmak veya basit bir harbi sonuna kadar 
götürmek içindir. Kurtulacak ey bütün bir vatanı, bütün bir milleti ve 
asırlar geçirmi  kadim ve necib bir istiklaldir. Bunun için Anadolu halkı 
mahsulünün yüzde kırkını vermeye amadedir…”112 

Gönüllü yardım ve ba ı lara verece imiz birkaç örnek Anadolu 
insanının sava  günlerindeki ruh halini de göstermektedir: Bir hafta zarfında 
Düzce’den orduya 4012 kat çama ır, çorap ve 3500 çift çarık ba ı lanmı tır. 
Nev ehir’de ve Amasya Gümü  Hacıköy’de ve Diyarbakır’da orduya yardım 

                                                 
112 Hâkimiyet-i Milliye, 26 A ustos 1921; Haluk Selvi, Milli Mücadelede Erzurum, Ankara, 
2000. 
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ve ba ı larda bulunulmu tur.113 Isparta’da nas Mektebi’nde bir müsamere 
düzenlenerek Hilal-i Ahmer’e 70.515 kuru  ve 1 top kaput toplanmı tır. 
Ankara’nın Hacı Musa Mahallesi’nde 60 ya larında Emir Hala adındaki bir 
kadın biriktirdi i maden parasıyla bir koç alarak orduya ba ı lamı tır. 
Trabzonlular deniz nakliyatında fedakârlık gösterdi. Bo azlıyanlılar askeri 
nakliye için 1313 nakliye vasıtası, askerler için be  bin çift çorap, be  bin 
takım çama ır ba ı ladılar. Elazı  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hilal-i Ahmer 
için yüz yetmi  bin kuru  gönderdi. Bolu Kıbrısçıklılar orduya 350 lira iane 
ve tekalif-i milliyeden hariç 400 çift çorap ve 400 çift çarık hediye 
etmi lerdir. Tarsus’ta binlerce ahali bir miting akdederek bir gönüllü 
müfrezesi tertip edip cepheye sevke karar verdiler. Orduya yardım için 
açılan mubayaaya en küçük kasabalar kudretlerinden fazla i tirak 
etmektedirler. Of Kazasının civar köyleri orduya on ba  binek hayvanı 
hediye etmi lerdir. Konya halkı orduya yüz binek hayvanı ve be  yüz araba 
hediye etmi tir. Bey ehirliler de 188 ba  hayvan esmanı olan on altı bin lira 
teberru  ettiler. Manavgat e rafından Tugayzade Cemal Bey ile 
kayınbiraderi Fahri Bey birer hayvan hediye ettiler. Tenus ve ncesulular 
yedi yüz lira, 50 kilo tatlı sert, 150 kilo dördüncü nev, 100 kilo Samsun, 350 
kilo be inci nev tütün satın alınarak yaralılara da ıtılmı tır. Ankara’da halk 
cepheden gelen yaralı gazilere kar ı elinden gelen yardımı göstermi , 
gazilerin geçti i istasyonlarda onlara sevgi gösterisinde bulunmu lardır, 
Sincan’da oldu u gibi. Hilal-i Ahmer’in cephe gerisindeki çalı maları 
orduya yardım içindi. Ankara ve Kır ehir’deki hastaneler bu cemiyet 
sayesinde ayakta durabiliyordu. Mecruhlar Yozgat’ta hastanelere 
getirilmi ler ve kafilelerle kar ılanmı lardır. Bey ehir ahalisi Hilal-i Ahmere 
48 yatak ve yorgan hediye etti. Bartın ve Amasra hanımları sandıklarının en 
gizli kö elerinden çıkardıkları e yalarını yaralılara verdiler. Koçarlı’da 
(Antalya) Hilal-i Ahmer yararına düzenlenen müsamerede 600 lira kadar 
yardım toplanmı  ve Mustafa Kemal Pa a’nın bir foto rafları da elli liraya 
satılmı tır. Bu heveskâr heyet ba ka piyesler de tertip edeceklerdi. 

Gazetelerin “Emsalsiz Bir Kasaba” ba lı ı altında anlattıkları Bolu’nun 
orduya yardım konusunda çok öne çıktı ı ve ahalinin her türlü yardımı kendi 
aralarında toplayarak orduya verdi i görülmektedir. Ak ehir ve Karaman’da 
Konya Süvari Alayına benzer bir süvari alayı te kili için çalı malara 
ba lanmı , Zonguldaklı kadınlar ordu için geceli gündüzlü çalı arak 1165 
lira Hilal-i Ahmer aracılı ı ile yardımda bulunmu lardır. Öteden beri limana 
gelen askeri e yayı ücretsiz olarak ta ıyan nebolulu kayıkçılar, bu kere de 
ta ıma ücreti olan 16800 kuru u almamı lardır.114  
                                                 
113 Hâkimiyet-i Milliye, 9 Eylül 1921. 
114 Hâkimiyet-i Milliye, 20 A ustos–13 Eylül 1921; Zeki Sarıhan, Kurtulu  Sava ı Günlü ü, 
c. 4, Ankara, 1995. 



 162

Konyalılar Hilal-i Ahmer’e yardım etmi ler, kurban bayramında sarf 
edilecek eker bedelini Hilal-i Ahmer’e ba ı lamı lardır. Açık Söz’ün 15 
A ustos tarihli nüshası Hilal-i Ahmer menfaatine 5 kuru tur. Normalde 
gazetenin fiyatı 100 paradır. Bo azlıyan’dan 1313 nakliye vasıtası orduya 
gönderilmi , Gümü hacı Köylü Halil Efendi orduya 5.000 yular hediye 
etmi tir. Aynı günlü gazetede Hilal-i Ahmer yaralıların bakımı için i e 
yardımı ça rısında bulunulmu tur, Daday halkı Kastamonu hastanelerindeki 
gazilere 100 lira göndermi , Aya  Kazası ahalisi tekalif-i milliye memurları 
maa larının yarısını orduya terk etmi ler ve Hilal-i Ahmer’e yardımda 
bulunmu lardır. Erzurum ve Vanlılardan muhtelif gönüllü 303 ki i 
kaydedilmi tir115, Konyalılardan atları, silahları ve cephaneleriyle 63 gönüllü 
kaydedilmi tir. Her tarafta gönüllü alayları te kil edilmekte ve bu alayların 
masraflarını kar ılamaktadır. Konya Mekteb-i Sultanisi talebeleri askerlere 
tütün ve sigara alınmak üzere 100 lira toplamı lardır. Manavgatlılar 1300 lira 
yardımda bulundular. Sökeli kadınlar askerlik kaydına isimlerini yazdırdılar, 
Köyce iz kadınları 50 lira toplayarak Hilal-i Ahmer’e gönderdiler.116  

Nihai zafere kadar devam eden bu yardım faaliyetleri sonunda Elazı , 
vilayetler arasında Hilal-i Ahmer’e yardımda birinci gelmi tir. 

Sonuç 

Sakarya Sava ı Türk Milleti’nin yakla ık yarım asır süren ma lubiyetler 
ve geri çekilme durumuna son vermi  bir ba arı idi, zafer Türk Tarihi’nde 
yeni bir dönemi ba lattı. Bu zafer Türk Milleti’nin fedakârlı ı, Anadolu 
insanının cömertli i ve kahramanlı ı, Mustafa Kemal Pa a ve arkada larının 
kararlılı ı sayesinde elde edilmi tir. Sava  günlerinde Anadolu yoksuldur, 
yardıma muhtaçtır, ama bu olumsuzluklara ra men büyük bir zaferi bu 
artlar altında kazanmasını bilmi tir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Milli 

Mücadele hareketinin bu safhasında da çok faal çalı arak halkı bir birlik 
halinde orduya yardımcı olarak birle tirmi tir. Yapılan mitingler ve önemli 
merkezlere çekilen telgraflar açıkça bu durumu ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Açık Söz, 28 A ustos–12 Eylül 1921. 
116 Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1921. 
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Ekler 

Sava  Günlerinde Gazetelere gönderilen telgraf örnekleri: 

Mu ’tan Hâkimiyet-i Miliye Gazetesine gönderilen telgraf: 

“Bugün binlerle ahali ve ulema ve rüesa-yı a airle kâffe-i memurin 
mezun mebuslarımız da hazır oldukları halde hükümet civarında toplanarak 
bir miting akdiyle ordularımızın muzafferiyatı hakkında beli  duadan sonra 
mutasarrıf vekili muhasebeci beyle Mebus Hacı Ahmed Bey taraflarından 
hale muvafık gayet müessir nutuklar irad ve gaye-i millinin husulüne kadar 
dini olan bu mücahede ve mücadeleden asla geri kalmayaca ımızı ve 
kanlarımızın son damlasını akıtıncaya kadar çalı mak üzere ahd ve peyman 
etti imizi arz ile muhterem gazilerimize silahlarımızı ve kahraman 
Ba kumandanımız Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine ve rüfeka-yı mesai-i 
muhteremesine ve gazi ordumuza ihtiramat-ı faikamın arz ve ibla ını heyet 
namına rica ederim. 

Mutasarrıf Vekili Rahmi”. 

En Uzak Yerlerden Ulvi Sedalar 

Nazımiye: 20 A ustos (A.A.) stiklal-i me rumuzu imha maksad-ı 
hainanesiyle alçak Yunanlılar tarafından vukubulan son iddetli taarruzları 
da bilütfihi tealâ fedakarane bir surette tevkife muvaffak olan ve bu 
harekatına devam eden büyük ordumuzun kumandanlarına ve efradına millet 
ve memleket namına selam ve ihtiramımızın tebli ini ve inayet-i hakkla 
topraklarımızdaki hain ve muhteris dü manı mahv edinceye kadar bu cihad-ı 
mübeccele devam ve temin-i muvaffakiyeti için malen ve bedenen her türlü 
fedakarlı ı ifaya müftehiren ve müttehiden amade bulundu umuzun ilanını 
rica eyleriz. 

Belediye Reisi brahim, Nazımiye Müdafaa-i Hukuk Heyeti namına 
Reis Hayrullah, Müftü namına Ulemadan Tevfik”. 

“Ecdad Türbesi Önünde  

Dü man aya ında her türlü felaketi görmü  olan Karamürselliler yeni 
yeni fedakarlıklar yapıyorlar. 

Karamürsel: 22 A ustos- Karamürsel’in fatihi Kara Musa 
hazretlerinin huzurunda ahd ve peyman, umum alem-i be eriyete kırk sekiz 
karye ahalisiyle biz umum Karamürselliler bugün ceddimiz huzurunda ahd 
ve peyman ederek arz ederiz ki hain Yunan’ın ne topundan ve ne 
tüfenginden ve ne teyyaresinden ne de filosundan korkumuz vardır. 
Kasabamız kırksekiz kere tecavüze u ramı , bugün bizlere hak yolunu 
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gösteren iki minaremizden ba ka kaim bir eyimiz kalmamı tır. Üç saat ve 
bir saat geride üçer yüz haneli emval-i metrukeden üç köy oldu u halde 
oraya gitmeyerek burada küller içinde dü manın gözüne i  saplanmı  gibi 
duruyoruz ve duraca ız. Çekilece imiz yerimiz ceddimiz Musa’nın 
a u udur. Hilal-i Ahmer’in muavenetiyle geçinmi  ve tekalif-i milliyenden 
afv buyurulan Karamürsel bugün orduya üç yüz çuval zahire teberru’ etti i 
gibi atıyla, tüfe iyle elli askeri de di re esnaf erbabıyla birlikte bugün 
cepheye sevk etti ini ilan ile iftihar eder ve ordusunun kumandanlarına avn-ı 
hakkla nail-izafer olaca ına iman-ı kavi ile iman eder. Ya asın ordu! Ya asın 
alem-i slamın ba ını semaya kaldıran ba kumandanımız Mustafa Kemal 
Pa a Hazretleri. 

Umum-u Ahali Namına Belediye Reisi Cemal, Müftü Mustafa Asım.” 

Göynüklüler Cihad-ı Ekber stiyorlar 

Göynük: 23 A ustos-Memleketin hayat-ı istiklalini mahv maksadıyla 
dü manın müthi  hücumlarını kesr ve avn ve inayet-i hakkla fedakarane ve 
kahramanane mukabelede bulunan ve her türlü tasavvurunu akim bırakmakta 
olan muhterem ve kahraman ordumuza memleketimiz sekenesinin selam ve 
ihtiramatının tebli ini ve içinde bulundu umuz cihad-ı ekberin dü manı 
mahv edinceye kadar devam ve Cenab-ı Hakkın inayetiyle her fedakarlı ı 
ihtiyar hususlarında sabit bulundu unu kazamız umum efrad milleti namına 
arz eyleriz. 

Müftü brahim Hakkı, Belediye Reisi Mehmed, Müdafaa-i Hukuk Reisi 
Yusuf, E raftan Hafız akir”.117  

Rizeliler kadınlarını bile cepheye göndermeye amadedir. 

Rize: 22- Namussuz Yunan haydutlarının anavatanımızı ve netice 
itibariyle mukaddesat-ı milliye ve diniyemizi istiklâl-i milliyemizi imha 
maksadıyla yaptıkları hücumlar bütün milletçe layık oldu u ehemmiyetle 
anla ılmı tır. Artık bir tek Müslüman yokturki katil dü manı mahv etmeden 
mücahede-i milliyeye nihayet vermeyi dü ünsün. Binaenaleyh bütün livamız 
halkının hissiyatına tercüman olmak üzere hususat-ı atiyeyi nazargâh-ı 
alilerine arz eyleriz: 

1- Arkanızda icab ederse meydan-ı muarrekeye sevk etmeye ahd ve 
peyman etmi  olan bir milletin mevcut oldu unu bütün cihan-ı be eriyete 
ilan ediniz. 

                                                 
117 Hâkimiyet-i Milliye, 24 A ustos 1921. 
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2- Hakk-ı istiklal namusunu, tarihin ehame-i mütebakisini bizzat yed-i 
kudretiyle istihsal ederek yazmı  olan milletimiz için ezeli olarak mevud ve 
misak-ı milli ile asgari olarak mahdud olan gaye-i mukaddeseye bilakayd ve 
art vasıl oluncaya kadar cihad-ı mukaddese devam. 

3- Bu arzu ve kati olan emelimizin lütfen selam ve ihtiramlarımızla 
mukaddes ordumuz efradına ve onun yüksek zabitan ve kumanda heyetine 
ibla ını rica ve emir ve i aret edece iniz her türlü fedakarlı a amade 
oldu umuzu arz ederiz. 

Lazistan Mebusu Osman Nuri, Müftü Hulusi, Meclis-i dare namına 
Sabri, Müdafaa-i Hukuk Heyeti namına Reis Mehmed ükrü, Belediye 
Heyeti namına Reis Hakkı, Ticaret Odası Heyeti namına Osman Sırrı, 
Muallim ve muallimeler namına Hüseyin, dman Yurdu Heyeti namına 
smail. 

Cide’de Galeyan 

Cide: 23 A ustos-1- orduya selam tazimat. 2- Misak-ı Millinin istihsali 
tahakkuk edinceye kadar mücahedeye varlı ımızla fedakarlıkta devam 3- 
dualar ifası suretiyle binlerce halkın i tiraki ile tezahürat icra ve miting akd 
edilmi  oldu u. 

Belediye Reisi Hüseyin, Miting Reisi Hamza. 

Elaziz’de Ahd ve Misak 

Elaziziye: 19 A ustos (A.A.)- Milli ordumuzun öteden beri dü manlara 
kar ı gösterdi i savlet ve mukavemeti takdir ve takibden geri kalmayan ve 
her hususta müzharet ve muzvenetini kendileri için bir vazife telakki eden 
Elaziz ulema ve e raf ve esnafı bugün de Müdafaa-i Hukuk binası önünde 
toplanmı , müessir dua ve müteheyyic nutuklar iradıyla tezahürat-ı milliye 
ve vataniyede bulunmu dur. Badema dahi hükümet ve orduya kar ı en son 
vazifesini ifa edeceklerine ahd ve misak eden ahali kendilerine teveccüh 
edecek bütün vezaif-i milliyeyi ifaya amade bulunduklarını arz ve ibla a bizi 
tavsit etmi lerdir. 

Miting Reisi  Ziver, Aza Zeki, Aza Ferid, Aza Kemal, Aza Hami”.  

Yenihan stihlas-ı Vatan çin de Fedakârlı a Hazır Bulunuyor. 

Yenihan:19 A ustos (A.A.)- Bugün bütün kasabamız ahalisi içtima 
ederek Yunan haydutlarının mukaddesat-ı milliyeye silahsız ahali ve 
muhadderat-ı slamiyeye kar ı yamyamların bile irtikap etmedikleri vah et 
ve hunharlıkları reva görmelerini teessürle yad etmi ler, intikam ve istihlas-ı 
vatan u runda bütün mevcudiyetlerini fedaya amade bulunduklarını Misak-ı 
Millinin bir an evvel tahakkuku için her suretle bezl-i mesaiyi taahhüt 
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ettiklerini beyan ve ilan ve hürmet ve selamlarımızın muzaffer gazilerimize 
ibla ına karar vermi lerdir. 

Belediye Reisi Mustafa, Müdafaa-i Hukuk Reisi Tevfik. 

Arabkir’de Muvaffakiyet Duası 

Arabkir: 20 A ustos (A.A.)- Bugün bir cem-i gafir camide toplanarak 
kahraman ordumuza kar ı iraz etti i ecaat ve metanetten mütehassıl har ve 
müstesna te ekküratla en samimi sekam ve ihtiramlarının ibla ına ve sevgili 
ordumuz u runda malen ve bedenen hertürlü fedakarlıkların icrasına karar 
verilerek anlı ordumuzun mel’un dü manı mukaddes topraklarımızdan 
kovmaya muvaffakiyeti için müessir dualar edildi ini arz ederiz. 

Umum Arabkir Ahalisi Namına Müftü Ahmed, Belediye Reisi 
Mehmed, Müdafaa-i Hukuk Reisi Hasan”.118 

Bolu’da Büyük Tezahürat 

Bolu’da son günlerde fevkalade tezahürat-ı vatanperverane vuku’ 
bulmu tur. Belediye önünde büyük bir içtima esnasında Gençler Birli i Reisi 
Midhat Bey u nutku irad etmi tir: 

slamiyete hizmet eyleyeli yedi yüz seneden beri Hıristiyan alemiyle 
harp etmekte olan Türkleri bu defa son ehl-i salib döküntüsü olan 
Yunanlıların da hücumuna maruz kaldı. Bu hücumu tertib eden ngilizlerdir. 
Bir ngiliz alimi olan Gladston’un u zamanda bir sözünü hatırlamalıdır: 
(Kur’anı yerden kaldırmadıkça Hıristiyanlara huzur ve rahat yoktur). 

Yunanlılar kocalarının ellerini ba layarak gözleri önünde kadınlarının 
ırzlarına tasallut ettiler. Küçük çocukları, ehid çocuklarını rakı mezesi 
yaptılar. Bu kanlar heder olmalı mıdır? Bu namusların intikamı alınmamalı 
mıdır? ( ntikamımızı alaca ız sedaları..) Dünya malının kıymeti yoktur. 

Varlı ımızı memleketimizin selamet ve istiklali namına feda etmek 
mecburiyetindeyiz. Hem de seve seve ve ko a ko a (hay hay feda olsun 
sesleri). Mustafa Kemal Pa a’yı, Anafartalar kahramanını içinizde 
bilmeyenler yoktur. 

Mezaya-yı askeriyesi ve fazail-i vatanperveranesi ark ve garp âlemince 
müsellem olan Mustafa Kemal Pa a mütarekeden sonra Anadolu’nun her 
tarafına yapılan ngilizleri kulaklarından tutup dı arıya atmı tı. imdi de 
Mustafa Kemal Pa a ordumuzun ba ına geçerek i e ba lamı tır. Elbirli i ile 
çalı mı , Türkiye’yi istiklal-i taammıyla ya atmak hepimiz için farzdır. 

                                                 
118 Hâkimiyet-i Milliye 24 A ustos 1921. 
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Sana hitap ediyorum ey Türk o lu! Sen yalnız ba ına bir âlemsin, bir 
cihansın, bütün cihan inkılâplarının ba ında bulunan sensin. Biraz da bize 
dü en vazifelerden bahsetmek isterim: Onlardan birincisi cepheye giden 
askerlerimizin ailelerine ait ekinleri biçmek, her türlü i lerine i tirak 
etmektir. kincisi asker firarilerini nerede görürsek hükümete haber vermek 
veya tutup hükümete teslim eylemektir. Üçüncüsü, bazı kimselerin yalan 
yanlı  ne r ettikleri havadis ve ayialara mani’ olmaktır.  

Sakın aldanma, alçakları affetme! E er içimizde fena kimseler varsa 
onların sözlerine zinhar inanma! Allah muinimizdir.119 

En küçük kasabalarda bile içtimalar vuku bulmakta ve her tarafa 
fedakârlık ilan etmektedir. Dü manın bu son taarruz haberi Anadolu’da 
tezahürata bais olmu , büyük küçük, kadın çocuk bütün memleket halkı 
cepheye ko mu , cepheye yardım etmek istemektedir.  Bu feveran tesirini 
yakında gösterecektir.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Hâkimiyet-i Milliye, 24 A ustos 1921. 
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SAKARYA ZAFER ’N N TÜRK YE BÜYÜK M LLET 
MECL S ’NDEK  YANSIMALARI 

 

Ya ar ÖZÜÇET N* 

 

Giri  

Bu ara tırma ve incelemenin amacı, müzakereleri temelinde Sakarya 
Zaferini tahlil edip, içinde bulunulan ortamda bu zaferin algısını belirlemeye 
yöneliktir. Ara tırma ve incelemede, Sakarya Zaferi özellik ve nitelikleri ile 
ortaya konulmu , gelece e yönelik elde edilen ümit ve beklentiler üzerinde 
durularak çalı manın adı “Sakarya Zaferi’nin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki Yansımaları” olarak belirlenmi tir. Bu çalı mada, TBMM 
Zabıt Cerideleri, Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi sırasındaki bütün 
konu ma ve davranı ları ihtiva etmesi, zamanın politik artları hakkında 
bilgiler vermesi nedeniyle esas alınmı , telif ve tetkik eserlerden de istifade 
edilmi tir. 

Avrupalı büyük devletler, “Hasta Adam” olarak niteledikleri Osmanlı 
Devleti’ni ortadan kaldırma fırsatını Birinci Dünya Sava ı galibiyeti ve 30 
Ekim 1918’de Türklere imzalattıkları Mondros Mütarekesi ile elde 
ettiklerine inanıyorlardı. Mütareke ile elde ettikleri menfaatleri 
hukukile tirerek me rula tırmak, stanbul Hükümeti’ni kendi istekleri 
do rultusunda yönlendirmek, tilaf Devletleri için halledilmesi gereken 
küçük bir engel halini almı tı. Bu engelin a ılması, direni lerin kırılması 
gözda ıyla ya da mütarekeye ra men i gallerle gerçekle tirilmeye 
çalı ılacak, ortaya konulan direni  hareketleri görmezlikten gelinecek ve 
barı  adına Türklere esaret zinciri vuran “Sevr Barı  Antla ması” dikte 
ettirilecekti1.  

Anadolu halkı tarafından stanbul Hükümeti ve Sarayın, tilaf 
Devletleri’nin tutumuna kar ılık, ülkesini ve namusunu muhafaza etmek 
amacıyla ülkenin muhtelif yerlerinde “Redd-i lhak”, “Redd-i gal”, 

                                                 
* Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Kır ehir, 
yozucetin@ahievran.edu.tr  
1 smet nönü, Hatıralar, (Haz. Sabahattin Selek), C. 1, stanbul 1985, s. 164. 
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“Muhafaza-ı Hukuk”, “ stihlas-ı Vatan” ve “Müdafa-ı Hukuk” gibi siyasi 
“Kuvâ-yı Milliye” adı altında da askeri ve silahlı direni  te kilatları 
olu turulmakta, kongreler toplanmakta idi.  Mustafa Kemal Pa a’nın 
Samsun’a çıkmasıyla Müdafa-ı Hukuk Cemiyetleri ve kongrelerle Anadolu 
halkının te kilatlandırılması mümkün hale gelmi ti2.  

23 Nisan 1920 Cuma günü, “Makamı muallâyi hilâfet ve saltanatı ve 
memaliki mahrusai ahaneyi yed-i ecanipden tahlis ve taarruzatı defi 
maksadına matuf olarak te ekkül eden” Büyük Millet Meclisi toplanmı tı3.  

TBMM Hükümeti, i galci güçlere kar ı sava ırken, Osmanlı Hükümeti 
ve i galci güçlerin sebep oldu u ayaklanmalar ve yıkıcı propagandalar 
sebebiyle de tabii olarak ola anüstü artlar içerisinde bulunuyor, kendi 
otoritesini egemen kılacak, içeride güvenli i sa layacak yasa ve bu yasanın 
hayata geçirilmesini temin edecek bir kuvvetin zorunlulu unu hissediyordu4.  
                                                 
2 Fahri Çoker, Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem (1919–1923), C. I, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara 1994, s. 4. 
3 2 Sayılı Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Birinci Maddesi.; TBMM Kavanin Mecmuası, D. 
I, C. I, No: 2, TBMM Matbaası (Üçüncü Basılı ), Ankara 1943, s. 2. 
4 Mustafa Kemal Pa a, 1Mayıs 1920 tarihli gizli oturum konu masında Kuva-yı Milliye’nin 
ortaya çıkı ını ve Kuva-yı Milliye’nin Müdafaa-ı Hukuk Te kilatı içerisinde de erlendirilmesi 
gerekti ini u ekilde belirtmekte idi; “Malûmu Âliniz …Hükümeti merkeziye dü manların 
iddetli çemberi içinde idi, …çember içinde vatanı müdafaa edecek, milletin ve devletin 

istiklalini muhafaza edecek kuvayı umumiyeti millete emrediyorlardı. Bu tarzda yapılan 
emirlerle vesaiti millet ve devlet vezaifi asliyesini ifa edemiyordu ve edemezdi. Bu vesaiti 
müdafaanın birincisi olan ordu da, ordu namını muhafaza etmek ve bu namı izhar etmekle 
beraber bittabi vazifesi asliyesini ifadan mahrumdu. te bunun içindir ki vatanı müdafaa ve 
muhafazadan ibaret olan vazifei asliye, do rudan do ruya milletin kendisine teveccüh etmi  
bulunuyordu. Millet orduya; kendi içinden teslim etmi  evladını, dü man tecavüzüne maruz 
kalan mıntıkaların müdafaasına, dü man tasallûtuna u rayan karde lerinin hayatının 
muhafazasına memur etme e mecbur olmu tu. te buna kuvayi milliye diyoruz ve bütün 
kâinat böyle diyor. Asıl milletin vahdetini vücuda getiren ve stanbul’un içinde bulundu u 
eraite ra men, bu vahdeti dahile ve harice gösterme e müteveccih bir maksat için yapılan 

te kilât ise yalnız kuvayi milliye efradından zikretti imiz müsellâh efrattan ibaret de ildi. 
Bilâkis bütün memlekette ve memleketin en ücra kö elerinde bile vücuda gelmi  do rudan 
do ruya kanunî ve medenî bir te kilâttır ki ona “Müdafaai Hukuk” te kilâtı diyoruz.”; 
TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre I, C. I, Türkiye  Bankası Kültür Yayınları, Ankara 
1985, s. 6; 16-25 A ustos 1919 tarihleri arasında yapılan ve Kuvâ-yı Milliye’nin daha iyi 
te kilâtlanması yolunda yeni kurumlar olu turarak eksikliklerin giderilmeye çalı ıldı ı 
Ala ehir Kongresi’nde bu amaçla bir ceza yönetmeli i de düzenlenmi ti; Mustafa Albayrak, 
Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Anadolu Kongreleri (17 Mart 1919-2 A ustos 1920), 
Atatürk Ara tırma Merkezi Yayınları Ankara 1998, s. 139-153; E. Semih Yalçın (Ed.), 
Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara 2008, s. 193-195; 

erafettinTuran, Türk Devrim Tarihi Ulusal Direni ten Türkiye Cumhuriyeti’ne, C. 2, 
Bilgi Yayınevi, Ankara 1992, s. 170; Mustafa Kemal Pa a da Temsilciler Kurulu adına 17 
Mart 1920’de bir genelge yayımlayarak “Vatanın çıkarlarına aykırı davrananların ve 
memleketin huzur ve düzenini bozanların din ve millet farkı gözetmeksizin iddetle 
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7 Haziran 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde Seyyar Jandarma 
Müfrezeleri Hakkındaki Kanun Teklifinin görü ülmesi ile birlikte Türk milli 
ordusunun bir an önce kuvvetlenip te kilatlanması hakkındaki arzunun 
uygulama sahasına girmi  bulundu u görülmekte idi.  

9 Haziran 1920’de do u vilayetlerinde gerekli hazırlıkların yapılması 
için ark Cephesi Komutanlı ı’na 15. Kolordu Komutanı General Kâzım 
Karabekir tayin edildi. Ancak, çalı maların neticeleri alınmaya henüz fırsat 
bırakılmadan Yunan ordusu Aydın Nazilli istikametlerinde ileri harekâta 
ba ladı. Zira galip devletler tarafından son ekli verilerek Osmanlı 
delegelerine 11 Mayıs 1920’de tebli  edilmi  olan Sevr Antla ması’nın 
kabul edilmesi kolayla tırılmı  olunacaktı. Yunan taarruzu, zayıf milli 
kuvvetler tarafından kar ılanmaya çalı ılmı  ancak, üstün dü man kuvvetleri 
kar ısında geri çekilmek zorunda kalınmı tı. Büyük Millet Meclisi tarafından 
taarruzun önlenmesi ve da ınık kuvvetlerin bir kumanda altında 
birle tirilmesi amacı ile 18 Haziran 1920’de Ordu Komutanlı ı yetkisiyle 
Garp Cephesi Komutanlı ı’nın kurulmasına karar verildi. Bu göreve 20. 
Kolordu Komutanı General Ali Fuad (Cebesoy) getirildi5.  

Sevr Antla ması’nın, ûrayı Saltanat tarafından 22 Temmuz 1920’de 
“zayıf bir mevcudiyeti, mahva tercih” dü üncesiyle onaylanması, Büyük 

                                                                                                                   
cezalandırılmalarını” istemi ti. Ancak uygulamada çok farklı cezalar verildi i için bunları 
yasal bir dayana a kavu turmak ve ki isel yargıdan kurtarmak gerekiyordu. Yine 9 Zilhicce 
1332 (29.10.1914) tarihli “Esrar-ı Askeriyeyi f a ve Casusluk ve Hıyanet-i Harbiye 
Hakkında”ki (Askerî Gizlili i Açıklama, Casusluk ve Sava  Hainli ine li kin) yasa, Ferit 
Pa a ve Padi aha kar ı olanları suçlu saydı ından Millî Mücadele döneminde uygulanamaz 
olmu tu; Ergun Aybars, stiklâl Mahkemeleri (1920–1927), C. I-II, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Yayınları, zmir 1988, s. 26; Nitekim Mustafa Kemal Pa a, bu do rultuda daha 
Meclis açılmadan önce 23 Mart 1920’de: “Dü man lehinde propaganda yapanlar herhangi 
suretle dü manla muhabere icra eyleyenler ve icraat ve mukarreratı milliyeye fiilen muhalefet 
sureti ile dü manların husulü maksadına yardım ve herhangi bir ekilde casusluk icra edenler 
derhal mahallî hükümetlerince tevkif ve olbabtaki mevadı kanuniyeye tevfiken sür’atle tecziye 
olunacaklardır” ifadelerin bulundu u telgraf ile dü man lehinde propaganda yapanların, 
dü manla ili ki kuranların ve casusluk gibi suç i leyenlerin bölgesel hükümetlerce 
cezalandırılmalarını istemekte idi; Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV 
(Açıklamalı Dizin lavesiyle), Atatürk Ara tırma Merkezi, Ankara 2006, s. 282; Osmanlı 
mparatorlu u’nda, halkın Anayasa’ya dayanan hak ve özgürlükleri olmadı ı, yasama, 

yürütme ve yargı organlarının ba ı da padi ah oldu undan, herhangi bir ola anüstü durum 
ayrımı yapmak ve bunu çözüme kavu turmak imkânsızdı. 1876 Kanun-u Esasi’sinin 7, 36 ve 
113. Maddeleri bazı yenilikler getirmi ti; ancak bu hükümler, daha ziyade padi ahın ahsına 
tanınan geni  yetkiler olup, toplum varlı ının tehlikeye dü tü ü veya dü me tehlikesiyle kar ı 
kar ıya kaldı ı ola anüstü durumlarla ilgili de ildi; Aybars, a.g.e., s. 25.   
5 Salih Omurtak, Hasan Ali Yücel, hsan Sungu, Enver Ziya Karal, Faik Re it Unat, Enver 
Sökmen, Ulu  demir; “Atatürk”, slâm Ansiklopedisi, 1. Cilt Millî E itim Basımevi, 
stanbul 1993, s.747.  
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Millet Meclisi’nin ise; “Sevr Muahedenamesi ortada bulundukça hiçbir tilaf 
Hükümetleriyle hiçbir sebep ve bahaneyle akdi musalâha edemeyiz” diyerek, 
kar ı çıkması bütün planları altüst etmi ti. Sevr Antla ması,  “Vücudumuzu 
gayet mahfuz sa lam bir binanın içerisine koyarak ba ımızı pencereden 
dı arı akilere teslim etmektir” eklinde bir de erlendirmeye tâbi tutulmu tu. 
Büyük Millet Meclisi, 10 A ustos 1920 tarihli toplantısında Sevr 
Antla ması’nı imzalayanların ve bunu onayan ûrayı Saltanatta bulunanların 
vatan hıyanetiyle itham olunarak vatansız sayılmalarını karar altına almı tı6. 

8 Kasım 1920’ de General Ali Fuat’ın Batı Cephesi Komutanlı ın’dan 
ayrılması üzerine bu cephe ikiye bölünerek kuzeydeki esas kısmı Batı 
Cephesi Komutanlı ı adı altında Erkanı Harbiyei Umumiye Reisli i görevi 
üstünde kalmak üzere Albay smet’e, ikinci kısmı da Güney Cephesi 
Komutanı adı ile Albay Refet’e verilmi ti.    

6 Ocak 1921 tarihinde ileri harekâta ba layan Yunanlılar 10 Ocak 
tarihinde gördükleri ciddi direni  ile bir netice alınamayaca ını anlamı lar, 
11 Ocak 1921 sabahı geri çekilmeye ba lamı lardı7. Birinci nönü 
Muharebesi, dı  görünü  itibariyle Yunanlıların Türkler kar ısında ilk 
ba arısızlı ı olmu tu. ngilizlerin Londra Konferansı’nda umduklarını 
bulamamaları ve Sevr Antla ması’nı bir an evvel uygulatmak istemeleri 
neticesi Yunanlılar ikinci ve daha esaslı bir taarruza geçmi ler, 28 Martta 
nönü mevzilerinde Yunan saldırısı ba lamı  ancak, 31 Martta Türk 

kuvvetleri kar ı taarruza geçmi , Yunanlılar a ır zayiata u ratılarak, 1 Nisan 
1921’de nönü mevzilerinden çekilmek zorunda bırakılmı tı. nönü 
Muharebesi’nin bu ikincisi Türk askeri ba arılarının devam edebilece i 
yönünde bir kanaatin olu masında etkili olmu tu8.  

Sevr Antla ması’nın Türklere kabul ettirilememesi ngiltere açısından 
prestijine indirilmi  bir darbe olarak nitelendirilmi , Yunan kuvvetleri 10 

                                                 
6Cemil Kılıço lu, Osmanlı’da Son Pa alar, Kum Saati Yayınları, 2006, s. 229; 25 Nisan’da 
Mehmet ükrü Bey (Karahisarısahip)’in önerisiyle Hıyanet-i Vataniye Kanunu Tasarısı 
müzakeresine ba lanmı , be  günlük yo un müzakereler neticesi bu tasarı 29 Nisan’da kabul 
edilmi ti. Meclis’in çıkardı ı ilk kanun ve kararrnameler içerisinde yer alan ûrayı Saltanat 
ve Sevr Muahedesi Hakkında; Saltanat urasında (22 Temmuz 1920) Sevr Muahedesinin 
imza edilmesine karar ve rey verenlerle muahedeye imza koyanların ihanet-i vataniye ile 
itham olunması ve haklarında gıyabî hüküm verilmesi ve isimlerinin her yerde lanetle 
anılması takarrür etmi tir (19 A ustos 1920); TBMM Kavanin Mecmuası, D. 1, C. 1, 
Kararname No: 37, s. 420.  
7 Türk stiklâl Harbi, Cilt II, Kısım 3, Batı Cephesi, Genelkurmay Ba kanlı ı Yayını, 
Ankara 1994, s.161, 212.  
8 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt IV, MEB Yayını, stanbul, 1991, 
s.78; E.Semih Yalçın, Mustafa Kemal Atatürk Hayatı ve Eseri, Gazi Kitabevi, Ankara, 
2006, s. 218. 
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Temmuz 1921’de saldırıya geçip, Batı Cephesi boyunca takviyeli 
kuvvetlerle ilerlemi , Afyon, Kütahya ve Eski ehir’i ele geçirmi lerdi9.  

21 Temmuzda yapılan Türk kar ı taarruzu da ba arısızlıkla 
sonuçlanmı tı. Mustafa Kemal Pa a, o günün artlarında imkânları sınırlı 
olan Türk ordusunun daha da fazla kayıplarını önlemek üzere ordunun 
derlenip toparlanması ve güçlendirilmesi için Sakarya’nın do usuna kadar 
çekilmesinin uygun olaca ını Cephe Kumandanı smet Pa a’ya bildirmi ti. 
Strateji gere i Batı Cephesindeki Türk ordusu, 25 Temmuz 1921’de 
tamamen Sakarya Nehrinin do usuna çekilmi ti. Bu çarpı malar, “Eski ehir-
Kütahya Sava ları” adını almı , ordu kendisinden iki kat fazla dü man 
kuvvetleri kar ısında oldukça a ır zayiat vermi ti. Türk ordusunun 
Sakarya’nın do usuna çekildi i günlerde Bakanlar Kurulu tekrar 
geli ebilecek yeni bir Yunan taarruzuna kar ı tedbir olmak üzere Hükümet 
Merkezi’nin Ankara’dan Kayseri’ye nakline karar vermi , ancak bu durum 
Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda tepkiyle kar ılanmı  ve 
Ankara’nın müdafaası için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar 
verilmi ti10. 

                                                 
9 Kaygı verici haberler üzerine 18 Temmuz 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ba kanı Mustafa Kemal Pa a, Ankara’dan Karacahisar’daki Batı Cephesi Karargâhı’na 
gelmi ti; Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt II (1919-1927), (Yay. Haz. Zeynep Korkmaz), 
Atatürk Ara tırma Merkezi Yayını, Ankara 1989, s. 405. 
10Sakarya Meydan Muharebesi öncesi cephedeki durum ile ilgili cepheden geri dönen Sinop 
Mebusu Rıza Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve zmir Mebusu Mahmut Esat Beyler, ordunun 
durumu hakkında bir rapor sunmu lar, sunulan bu raporda Rıza Bey; “…gerek karargâhlar 
olsun ve gerekse kıtaat olsun bütün grupları dola tık ve bizzat zabitan ve neferat ile görü tük. 
Birçok grupları gezdik ve bunlardan bir takım malûmat istihsal ettik. …ne gördükse onu 
ayniyle söyleme i kendimize bir vazifei vataniye biliyoruz” diyerek; zabtü rabtı yerinde 
mükemmel bir ordunun oldu u, zabitan ve efradın maneviyatının yüksek bulundu u,  
kendilerinin efrat ve zabitanın aralarında olmalarının olumlu bir etki yarattı ı, 24 saat zarfında 
84 km. yol yürümü  olan kıtaatla iftihar etmek gerekti i ancak, askerin çarı ının olmadı ı, 
güne in kar ısında sabahtan ak ama kadar durdu u, % 20’sinin süngüsünün olmadı ı efrat ve 
zabitanın arslan gibi dövü tü ü, dört be  bin kadar yaralı ve ehit verdi i, hafif yaralılara 
oranla a ır yaralıların yüzde üç oldu u, muharebenin ilk safhasının kaybedildi i, ancak 
dü manın Eski ehir’de durmakta oldu u, asker sayısının noksan olması münasebetiyle henüz 
taarruzun yapılamayaca ı, on onbe  gün içerisinde ordunun orada tutulamaması durumunda 
fena bir vaziyete dü ülece i, dünya ve ahretlerini kaybedeceklerini ifade etmekte ve böyle bir 
duruma meydan verilmemesi için iki yolun bulundu u bu yollardan ilkinin; ordunun ihtiyacı 
olan neferin her defasında tedarik edilmesinin tedrici oldu u ve neticesinin oldukça sakıncalı 
olaca ını belirtip u tespitte bulunmakta idi; “Adeta bir eyin a zına lokma lokma ekme i 
koparıp vermek demektir. Birisinin a zına büyük ekme i koparıp ver yutsun, bu olmaz. Bunun 
a zına somunu dayayabilir misin, bo ulsun? Bu budur, lokma lokma yedirmektir”. 
kincisinin ise azami mesai ve kudret ile ilgili olup, bu millete biraz heyecan verilmesini, 

milletin iman ile zafer ne esiyle çalkalanması durumunda idarei umur eden devair ve zevatın 
faaliyete gelece ini, e itimin verilece ini, silahın mevcut oldu unu daha da bulmaya 
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çalı acaklarını, Ruslarla iyi ili kiler içerisinde olunması durumunda onlardan cephane de 
dahil olmak üzere bir çok eyin temin edilebilece ini, zira kendilerinin garp cephesini aynı 
zamanda onların da kendi garp cephesi olarak gördüklerini, Türk’ün felaketinin onların 
felaketi olaca ını, nakliye vasıtalarının halktan zorla toplanabilece ini bu zulmü bir ay daha 
yapabileceklerini zaferin muhakkak oldu unu, kendilerinin hükümetin mesaisini takviye 
etmek için adamlar, heyetler gönderebileceklerini, onların firarinin de bekayanın da önünü 
alabileceklerini ifade ediyordu.  “…Fevkalâde zamanlarda fevkalâde i ler ve fevkalâde gayret 
lâzım” denilerek, Erkânı Harbiye Umumiye’nin takviye edilmesi lazım geldi ini ulemanın, 
mebusların gönderilmesinin etkisinin görülece ini, gönderilecek olan bu zatların iyi seçilmesi 
gerekti ini, heyetlerin kendi aralarından te ekkül etmesi durumunda programlar tespit edip 
faaliyet sahasına tatbikat ve ameliyata geçilece ini söylüyor,  Rıza Bey sözlerini; “Tenkit 
sırası de ildir, i  zamanıdır.  sahasına geçelim ve bu millet bu gayretle katiyen 
kurtulacaktır, muzaffer olacaktır” eklinde nihayetlendiriyordu; TBMM Gizli Zabıt 
Celseleri, Devre I, Cilt 11, çtima 59, Celse 2, s. 132, 133, 136, 137, 138 (2 A ustos 1921); 
Vehbi Bey (Karesi), ordu ile ilgili gördü ü ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara yönelik gerekli 
gördü ü tedbirleri; cephede dört aydır maa tan mahrum olundu u, Maliye Vekilinin “Garp 
cephesinin maa atını veremedim, binaenaleyh sizin tahsisatınızı da veremeyece im dese idi; 
bunu nefsimizde kabul etmeli idik” cümleleri ile ihtiyaçların tatmini için e itli in kabul 
edilmesi gerekti i, suyun vaktiyle tedarik edilmesi lazım geldi ini, zabitan ve efratın 
ailelerinden mektup alamadıklarından ikayetçi oldukları bu durumun sahra postalarının gayri 
muntazam olmasından ileri geldi i, e er sansür ve harp dolayısıyla mektupların gidip 
gelmesinin zorluklarla kar ıla ması halinde efrada matbu mektubun verilebilece ini efrat ve 
zabitanın ailesinin durumundan habersiz olması halinde bunun onların manevi kuvvetlerini 
olumsuz etkileyece i, askerin yüzde sekseninde elbisenin olmadı ı, elbiselerinin eskidi i 
veya kendilerinin giyip geldi i elbise oldu u, Amerikan bezinden, yelken bezinden ve elde 
bulunan öküz bezinden, bir an evvel meydana getirilecek bir surette derhal te ebbüsatta 
bulunmak gerekti i, birçok zabitanın ailelerinin vaziyetinin fenalı ını dile getirdikleri, 
gazetelerinin olmadı ı vaziyeti bilip efradı ona göre bilgilendiremediklerini dile getirdikleri, 
ordu ve grup fırka karargâhlarında hiçbir eyin olmadı ı, köylerinin harabeden ibaret üçer 
be er haneden ibaret oldu u, üzerinde bayku  öttü ü, seyyar bakkalların temin edilmesi 
gerekti i eklinde ifade ediyordu; TBMM Gizli Zabıt Celseleri, Devre I, Cilt 11, çtima 59, 
Celse 3, s. 138-140; Mahmud Esad Bey ( zmir), Rıza Nur ve Vehbi Beyefendilerin 
beyanatları sonrasında kendinin söyleyecek fazla bir eyi bulunmadı ını ancak kendi noktai 
nazarından birkaç hakikat ilave etmek istedi ini belirtti i satırlarında; ordunun bugün acil 
ihtiyacının her eyden önce asker oldu u, ilave edilecek askerin yirmi bin kadar olmasıyla 
taarruza geçilip dü manın ezilebilece i, muntazam bir hükümete malik olunmadı ı bir 
zamanda dahi halkın galeyanı ile bir hareketin vuku buldu u, memleketin her surette 
kahramanlı ını gösterdi i tarihi manasını ifade ederek dü mana darbe indirdi i, bu gün 
muntazam bir hükümete malik olundu u, yirmi bin ki inin her vakit çıkarılabilece i, bu 
milletin devletin en zor zamanlarında harikalar icadetti i, Türkiye’nin tek bir kolordusunun 
Yunanistan ordularıyla çarpı tı ı, Türk milletinin hürriyet ve istiklalini Cenabı Hakkin ona 
bah etti i mana ile bugün yine müdafaa etmek kudretini haiz oldu u,  ordunun bir ba ka 
ihtiyacının zabit oldu u, zira bu muharebede yüzde otuz telefat verdi i, ihtiyat zabitlerinin 
büyük bir fedakârlıkla, askeri noksanlarına ra men büyük bir cesaretle Türk milletinin bütün 
slâmiyet’in istiklalini muhafaza etmek üzere çalı tıkları, yiyecek içecek sıkıntısının çekildi i, 

hareket zamanı bazı neferlerin ayaklarında çarıkların olmadı ı, maa  alamadıkları, elbise ve 
tütüne olan ihtiyaçların ve benzerlerinin temin edilmesi halinde dü manın yüzünün geldikleri 
yöne çevrilece ine inandı ı, yapılacak eyin memlekette vahdeti temin etmek, hükümeti 
takviye etmek ve i i demir ellere tevdi etmek oldu unu dile getirmekte idi. Mahmud Esad 
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Eski ehir-Kütahya Sava larında Türk kuvvetlerinin Yunan ordusu 
kar ısında tutunamaması ve Sakarya’nın do usuna çekilmek zorunda 
kalması Türk kamuoyunda büyük bir hayal kırıklı ı ve manevi çöküntüye 
yol açmı tı11. 

                                                                                                                   
Bey ( zmir) kararlılı ı; “sonuna kadar dö ü ece iz, yine dö ü ece iz. Mukadderatını eline 
almı  olan ve bu memleketin tarihine cevap vermek mecburiyetinde bulunanlara yara an, 
meseleyi hâd bir ekle ifra  etmek, tedbirlerine tevessül etmektir” diyerek, ortaya koymakta 
idi; TBMM Gizli Zabıt Celseleri, Devre I, Cilt 11, çtima 59, Celse 3, s. 142-144 (2 A ustos 
1921). 
11Türk kuvvetlerinin Sakarya’nın do usuna çekilmesi kararında önemli gerekçe; Yunan 
kuvvetleri kar ısında sava abilecek bir duruma gelebilmesi için eksikliklerin tamamlanması 
olmu tu. Eski ehir ve Kütahya muharebelerinin kaybedilmesi, manevi bir sarsıntı olu turmu , 
özellikle muhalifler kötümser konu malarla feryada ba lamı lar ve Ba kumandanlık konusu 
gündeme gelmi ti. Selahaddin Bey (Mersin);  “ …bizi zafere nail edecek saik kimdir? Kim ise 
o zat zaferi istihsale müvekkildir.  …Herhangi zat ise milletin bütün kuvvetini alsın ve bizi 
muzaffer etsin. Binaenaleyh bir Ba kumandan vekili istiyoruz ve bu olmalıdır. Bunun kim 
olması meselesi var. Bittabi iki ık hatıra gelebilir. imdiye kadar idare edenlerin oldu u gibi 
do rudan do ruya Ba kumandanlık vekâletine vazıülyed olarak bir karargâh ile bu harbi 
idare etmesidir ve önünde hail ve mani olacak bir ey bulunmasın. kinci ekil, vaziyeti 
harbiyeye Meclisin vazı yed etmesi ve Reis Vekili sıfatıyla tevkil etti i zatın ki Meclisin 
Reisidir, kumandayı idare etmesidir. Bu eklen daha yüksektir. Bir kere memleketin maddî, 
manevî bütün kuvasında meseleye ne kadar büyük kuvvetle sarıldı ı hakkında kanaat hasıl 
olmu  olacak ve bundan dolayı emniyet ve hahi le itab edilecektir. Ben zannediyorum ki 
memlekette zaif insanlar da vardır, kavî insanlar da vardır. Bütün bu i lerde leh ve aleyhte 
bir takım lâflar söylenebilir. Biz tekmil milleti bir azmümeram etrafında toplamak ve bir 
mücahit olarak bir meselede ya beka, ya, fena diye atılmak lâzımdır. Milletin önüne 
fedakârane atılınırsa zannederim ki, bütün milletin gözü bize bakakalır.  …yalnız askerî 
noktadan mütalaa etmiyelim biz bütün dünyanın üzerimize gözünü çevirdi i bir kitlei 
idariyeyiz ve binaenaleyh Ankara'nın arkına kadar çekilen bir ordumuza-kar ı nasıl bir 
siyaset takib olunaca ım, stanbul'da nasıl bir te kilât yaptırılaca ını dü ünelim.   
 “…milletin kuvvetini bir araya toplamak üzere bütün kuvvetimizi Hükümetin 
ba ında bulunan zata salâhiyeti namahdude ile verelim. Hükümetin ba ında bulunan zat kim 
ise onun arkasından millet yürüsün. Sual cevab yok, bilâhare neticeye göre bunu mülâhaza 
ederiz. Evvelce de bunu söyledim. Bugün de bunu söylüyorum. Zannediyorum ki, bu 
meselenin halledilecek zamanıdır. …Ne ekil verirseniz veriniz, ef'al ve amaline kimsenin 
müdahale etmiyece i salâhiyeti vasia ile Ba kumandanlık vazaifini bir zatın deruhde etmesi 
lâzımdır. Benim anladı ım budur” diyor ve Ba kumandan olarak Mustafa Kemal’in ordu 
ba ına geçmesini dile getiren ilk isim oluyordu; TBMM Gizli Zabıt Celseleri, Devre I, Cilt 
12, çtima 61, Celse 3, s. 159 (4 A ustos 1921); Mecliste tartı malar ba lamı , Mustafa 
Kemal’in Ba kumandan olmasını arzu edenlerin sayısı tedrici bir artı  göstermi ti. 5 A ustos 
1921 Cuma günü Sinop Mebusu Rıza Nur ve arkada ları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine Ba kumandanlık Tevcihine Dair Kanun Teklifini sundular. 
Kanun teklifinin oy’a sunulması neticesi Mustafa Kemal Pa a’nın Ba kumandanlı ı kabul 
edildi;  
 MADDE 1. Millet ve memleketin mukadderatına bilfiil vâzıulyed yegâne kuvveti 
âliye olan ve âzasından her birinin Kanunu Esasi ve Te kilâtı Esasiye Kanunu ile hukuk ve 
masuniyeti te riiyesi tabiati ile mahfuz ve ahsiyeti mâneviyesi Ba kumandanlı ı haiz 
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12 A ustos 1921 tarihinde Fevzi Pa a ile birlikte Polatlı’ya cephe 
karargâhına gelen Ba komutan Mustafa Kemal Pa a, burada dü manın Türk 
cephesinin sol kanadını ku ataca ı kanaatiyle gerekli tedbirleri almı tı. 
Yunanlılar, 13 A ustos 1921’de harekâta geçerek meydan muharebesiyle 
Türk ordusunu tamamen imha etmeyi planlamı lar böyle bir durum 
kar ısında Türk ordusu Sakarya’ya do ru çekilmeye ba lamı tı. 

Yunanlıların 23 A ustos 1921’de hücumu ile ba layan meydan 
muharebesinde Türk ordusu, Yunan kuvvetlerinin çevirme te ebbüsleri ile 
26 A ustos’ta çok sıkı ık bir duruma dü mü , yüz kilometre uzunlu undaki 
hat üzerinde cereyan eden sava ta sol kanattaki Türk kuvvetleri Ankara’nın 
50 kilometre güneyine kadar itilmi ti. 

Sava  sırasında cepheden Meclise gönderilen Büyük Millet Meclisi 
Reisi ve Ba kumandanı Mustafa Kemal Pa a’dan Meclisin selâm ve 
itimadının orduya tebli  edildi ine dair 1.IX.1337 tarihli telgraf 
okunmu tu12.  

10 Eylül’de Türk kuvvetleri genel bir taarruza geçmi , bu ba arılı 
taarruz kar ısında dü man, mevzilerini bırakarak geri çekilmeye ba lamı tı. 
12 Eylül 1921’de yapılan Türk taarruzu sonrası Yunanlıların bozgun halinde 
Sakarya’nın batısına çekilmekten ba ka çaresi kalmamı tı. 23 A ustos 
gününden itibaren 22 gün 22 gece aralıksız süren bir çetin sava ta Türk 
ordusu kesin ve büyük bir zafer elde etmi ti.  

Ülkenin her bir kö esinin meclise gönderdi i siyaset adamları ve 
onların Meclisteki konu ma davranı  ve zamanın artları içerisindeki 

                                                                                                                   
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuyudu âtiye ile Ba kumandanlık vazifei fiiliyesine 
kendi Reisi Mustafa Kemal Pa a’yı memur eylemi tir. 
 MADDE 2. Ba kumandan, ordunun maddî ve mânevî kuvvetini âzamî surette tezyit 
ve sevk ve idaresini bir kat daha tarsin hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin buna 
mütaallik salâhiyetini Meclis namına fiilen istimale mezundur. 
 MADDE 3. Mü arünileyhe balâdaki mevat ile mevdu sıfat ve salâhiyet üç ay 
müddetle mukayyettir. Meclis, lüzum gördü ü takdirde bu müddetin inkızasından evvel dahi 
bu sıfat ve salâhiyeti ref'edebilir. 
 MADDE 4. bu kanun tarihi ne rinden itibaren meriyülicradır.  
 MADDE 5. bu kanunun icrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi memurdur.”; 
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 62, Celse 3, s. 18-19 (5 A ustos 1921); 
Mustafa Kemal Atatürk, a.g.e., s. 407- 409.  
12 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ordu hakkındaki teveccüh ve itimadını orduya tebli  ettim. 
Bu selâm ve itimaddan mütehassis ve minnettar olan ve en kıdemsiz neferinden 
kumandanlarına kadar en yüksek azim ve imanla muharebe eden ordunun istiklâlimizin 
müdafaası u runda muktezayı namusu ifa edece ini temin eylerim”; TBMM Zabıt Ceridesi, 
Devre I, Cilt 12, çtima 70, Celse 1, s. 134-135 (3 Eylül 1921). 
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faaliyetleri, ülkenin mevcut durumu ve gelece ine yön vermi , Türk stiklal 
Mücadelesi’nin önemli bir safhasını olu turan Sakarya Zaferine önemli 
anlamlar yüklemi ti.   

Sakarya Zaferinin TBMM’ inde Tâbi Tutuldu u De erlendirme  

Sakarya Zaferi, TBMM’nde, Anadolu’da ve stanbul’da büyük bir 
co ku içinde kutlanmı , zaferin kazanıldı ı ilk gün olan 13 Eylül günü 
TBMM’nin oturumunda zaferi de erlendiren heyecanlı konu malar 
yapılmı tı. Mustafa Kemal Pa a’nın zafer dolayısıyla millete yayınladı ı, 15 
Eylül günü Meclis’te co ku içinde okunan ve Harp Karargâhından 
14.IX.1337 tarihinde “Büyük Millet Meclisi Reisi ve Ba kumandan Mustafa 
Kemal Pa a Hazretlerinin, Ordumuzun Sakarya Vadisindeki Zaferi 
Münasebetiyle Ne rettikleri Beyanname öyledir” eklinde u satırlara yer 
verilmekte idi; “Mukaddes topraklarımızı çi neyerek Ankara'ya girmek ve 
istiklâli memleketin fedakâr muhafızı olan ordumuzu imha etmek isteyen 
Yunan ordusu, yirmi bir gün devam eden pek kanlı muharebelerden sonra 
avn-i hakla ma lup edilmi tir. …masum Türk milletinin hayat ve istiklâline 
canavarca tecavüz edenlere lâyık cezayi vermek için ordumuz sönmez bir 
azim ve celâdetle vazifesini ifaya devam ediyor. …hiçbir hakka istinad 
etmiyerek mübarek vatanımıza tecavüz etmekte ısrar eden Yunanlılar 
… ark'taki menafi-i siyasiyelerini muhafaza etmek için masum kanların 
dökülmesini arzu eden bâzı ecnebi dostlarının hafi ve celi muavenetlerine, 
te viklerine istinadettiler. Bu suretle vücude getirdikleri muntazam ve 
mücehhez büyük bir ordu ile bilâperva Anadolu içlerine saldırdılar. 
Dü ünmediler ki, Türklerin vatan sevgisi ile dolu olan gö üsleri, 
kendilerinin melun ihtiraslarına kar ı daima demirden bir duvar gibi 
yükselecektir. …Canımızı ve namusumuzu almak üzere Haymana ovalarına 
kadar gelen dü man efradı esir dü tükleri zaman âlicenap askerlerimizden 
ilk nidayı istirham olarak bir parça ekmek istemeleri manzarası ma rur 
dü manlarımızın akibetini gösteren manidar bir levhadır. Bu derece azîm bir 
hissi fedakâri ile topraklarını müdafaa eden milletimiz, ne kadar iftihar etse 
haklıdır. 

…Bizler, esasen me ru olan dâvamızda inayeti ilâhiyeden hiçbir zaman 
ümidimizi kesmedik. Hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek istemedi imiz gibi, 
di erleri tarafından da hakkı hayat ve istiklâlimize riayet olunmasından 
ba ka bir dâvamız yoktur 13. 

Daha sonra Vehbi Beyle (Karesi) arkada larının, Sakarya Zaferi 
münasebetiyle orduya bir te ekkürname yazılmasına veyahut bir heyet 

                                                 
13 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 76, Celse 1, s. 216-217 (15 Eylül 1921). 
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gönderilmesine dair 15 Eylül 1337 tarihli takriri okunmu , takrire ili kin 
cereyan eden konu malarda;  

Durak Bey (Erzurum), ordunun Sakarya Vadisinde namus-ı milliyi 
bihakkın muhafaza u runda ayan-ı takdir bir celâdet gösterdi ini, 
dolayısıyla orduya Meclisin selam ve ükranının tebli inin gerekli oldu unu, 
Vehbi Bey (Karesi) Sakarya Vadisinde kazanılan muharebenin ehemmiyeti 
hakkında Yunan gazetelerinin çıkaracakları binlerce nüshada yaptı ı tesiratın 
ö renilebilece ini, hissiyatı minnettaranemizi orduya kar ı fiilen göstermek 
için ya bir encümen tarafından bir ey kaleme alınmak veyahut iki, üç, be  
arkada  göndermenin uygun olaca ını, Vehbi Bey (Konya) böyle bir 
durumda te ekkür yazılmasının daha iyi kabul görece ini ifade etmi ler, 
Hüsrev Bey (Trabzon)’in verdi i takrire binaen Reis tarafından 
te ekkürnamenin öncelikle, Meclisi Âliden ordu namına tabiatiyle 
Ba kumandanlı a yazılaca ı, Ba kumandanın da kıtaata ve ordu 
kumandanlarına tebli  edece i dile getirilmi  ve te ekkürname yazılması 
kabul edilmi ti. 

Te ekkürnamenin bir heyet aracılı ıyla mı ya da telgrafla mı 
gönderilmesi ile ilgili Hüsrev Bey (Trabzon)’in takririnden maksadının 
orduya bir takdirname, bir te ekkürname yazmanın yanında do rudan 
do ruya Meclis tarafından Ba kumandan tayin edilen ve harbi sevk ve idare 
eden Mustafa Kemal Pa a’ya ükranların yazılmasının pek kıymetli bir 
vesika olaca ını dolayısıyla iki vesikanın yazılmasını teklif etmi , ancak 
meselenin te ekkürnamenin ne ekilde gönderilmesi oldu u dile getirilerek 
yapılan oylamada te ekkürnamenin telgrafla yazılması kabul edilmi ti. 14 

Sakarya Zaferi münasebetiyle Büyük Millet Meclisi Reisi ve 
Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a Hazretleri aracılı ıyla Meclisin orduya 
çekilen ve okunan te ekkürnamede dile getirilenler unlar olmu tu; “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bugünkü içtimai umumisinde millî ordunun müstesna 
fedakârlıklariyle kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 
kahramanlarını takdis ve tebcil eylemi  ve bütün milletin hissiyatına 
tercüman olarak, pek derin olan minnet ve ükranını delâleti fahimaneleriyle 
bilûmum ordu mensubinine arz ve iblâ a karar vermi tir. Meclis, mübeccel 
ve mükerrem reislerinin dü man ordusunu dü arı inhizam eyliyen dâhiyane  
azim ve tedabiri sayesinde istihsal edilen bu büyük zaferle müftehir ve aynı 
azim ve dehanın halâsı katimize musil kutsi yolda kazanılacak 
muvaffakiyetlerle millet ve memleketin halâsı katisini temin edece ine 
mutmain ve buna muntazırdır” 15. 
                                                 
14 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 76, Celse 1, s. 217-218 (15 Eylül 1921). 
15 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 77, Celse 1, s. 225 (17 Eylül 1921). 
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Muharebenin ba arıyla neticelenmesinden sonra cepheden dönen Yusuf 
zzet Pa a (Bolu), bulundu u beyanat ile unları dile getiriyordu; “… 

Dü man …Eski ehir ve Kütahya hattından Sakarya’ya do ru ilerlemeye 
ba lamı tır. …Bu sıralarda Muhterem Erkân-ı Harbiye Reisi Pa a 
Hazretlerinin söylemi  oldu u bir sözü derhatır ettirmek isterim. Dediler ki: 
Dü man, mezarına yakla ıyor. Hakikaten arkada lar; dü man mezarına 
yakla mı , erimi  ve ezilmi tir. imdi de Ba kumandanımız dü manı yerin 
dibine gömmekle me guldür.   

…Ordumuzun cephesinde Sakarya vardır ki; bu Sakarya'yı airlerimiz 
bundan sonra Anadolu'nun bir Tuna'sı olarak yâd edecektir. …Bu muharebe 
bilhassa A ustosun yirmi üçünden Eylülün 14 nün sabahına kadar bütün 
iddetiyle …devam etti. ...Bu 23 A ustostan 12 Eylüle kadar geçen zaman 

zarfında dü manın ilerliyebilmi  oldu u saha vasati olarak 51 kilometredir. 
Yani 3 saatlik bir mesafedir. Bu 3 saatlik mesafe zaten bir harb meydanıdır. 
Bu 3 saat dâhilinde kıtaatımızın bir mevziden di er mevzie geçmesi manevra 
icabatından idi. Dü man hiç ümid etmedi i öyle aizîm bir mukavemete 
u radı ki; tamamen a ırdı.  …Dü man tamamiyle sarsıldı ve ezildi. 
Ordumuzu sol cenahından çevirerek Ankara'ya, girmek ve ordumuzu 
Ankara'dan tecridetmek ve imale atmak arzu ediyordu. Arz etti im gibi 
Ba kumandanımızın vakit ve zamaniyle tedabir ittihaz etmi  olması 
dü manın bu plânını tamamen akim bıraktı. Bu sefer dü man ancak 
cephemizin muhtelif aksamını zorlamaya mecbur oldu. Harb, bu safhaya 
intikal ettikten sonra kıtaatımızın kahramanlık devirleri ba lamı tır. 
Dü manın en ziyade maksadı, sol cenahtan, yani Haymana cihetinden 
ordumuzu ikiye bölmekti. Bunda da zerre kadar muvaffak olmadı.   

…Anla ılıyor ki; e er biz milletimizi millî dâva için tenvir edersek, 
millet sebebi harbi bilirse mutlaka âzami kuvvet ve azim ve metanet 
kesbedecektir. Milletimizin göstermi  oldu u bu harikaları, aynı zamanda, 
kendisinin millî dâvası için harb etti i hakkında tatmin edildi ine 
atfediyorum. …Askeri daima ir adetmek lâzımgeliyor, asker daima kendi 
dini, namusu için muharebe etti ini ikna ve ilân edilmek ister ki; daha birçok 
harikalar göstersinler. 

…kanaatim budur ki, dü man ordusu tekmil emeliyle, plâniyle sarsılmı , 
ma lubedilmi tir. Kar ımızda ricat halinde de il, firar halinde bir dü man 
vardır. Bu galebe yalnız Yunanlılara kar ı bir galebe de ildir. Yunan 
aleyhimize te vik eden müttefiklerine kar ı da kazanılmı  bir galebedir. …Bu 
dâva o kadar mukaddestir ki ve o kadar me rudur ki sonuna kadar bunu 
devam ettirece iz ve in aallah kazanaca ız. …tabiîdir ki tarihte emsalsiz 
olarak milletimizin göstermi  oldu u azim ve metanet, fedakârlık ve bu 
gayrettir ki bu zaferi kazanmı tır. Millet bu dâvanın kendi dâvası oldu unu 
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ve bu i in kendi i i oldu unu idrak etti inden tekmil varlı ını ordusuna sarf 
etmi  ve bu sayede zaferi elde etmi tir. …biz galebe ettik, ordumuz galebe 
etmi ti, fakat arkada lar zaferin iptidasındayız, zaferi nihainin henüz 
mebdeindeyiz. Nihayete varmak için birçok mü külât iktiham edece iz. Belki 
yine buhranlı ve nazik devrelerimiz olacaktır. Binaenaleyh galebe ettik diye 
âsabımızı gev etmek, mesaimizi gev etmek katiyen do ru de ildir” 16. 

 Daha sonra yine aynı oturumda Mustafa Kemal Pa a’dan gelen bir harb 
raporu okunmu 17, Büyük Millet Meclisi Reisi ve Ba kumandan Mustafa 
Kemal Pa a, Umumi Harekâtı Harbiye ve Haricî Ahval Hakkında beyanatta 
bulunmu  bu beyanatta unları dile getirmi ti; “ …Üzerimize saldıran Yunan 
kuvvetleri böyle Türk kuvvetlerine çarparak parçalandıkça,  hakikaten bizi 
imha etmek istiyen dü manlarımız daha büyük mikyasta tedbirler, te vikler 
icra etmek ve hırslar uyandırmakla me gul oldular ve bütün bu mesai 
neticesinde Yunanistan'ın hemen tekmil kuva-yi müsellâhasından mürekkep, 
fevkalâde mükemmel, mücehhez, kuvvetli büyük bir orduyu Anadolu'nun 
içerisine saldırdılar.   

…Dü man Sakarya kar ısına geldikten sonra almı  oldu u tertibatın 
ordumuza taarruza ve ordumuzu arzu etti i gibi ma lub etmeye müsaid 
olmadı ını anlamı  olacaktır ki; 13 A ustos'tan 23 A ustos'a kadar mühim 
bir hareket yapamadı.  

…Dü manın bu yeni tertibatı sevku’l-cey isinden takibetti i nokta-i 
nazar, kuva-yi asliyesi ile ordumuzun sol cenahını ihata ederek ordumuzu 
imha etmek ve ondan sonra Ankara'ya gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Hükümetini da ıtmak ve bütün Anadolu'ya hâkim olmaktı.   

…Dü man …öyle birtakım emeller pe inde o kadar hayalât arkasında 
geziyordu ki, bu ma lûbiyeti bir türlü kendi kendine itiraf etmek istemiyordu. 
                                                 
16 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 77, Celse 1, s. 233-237 (17 Eylül 1921). 
17 Bu raporda; “Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisisanisi Adnan Beyefendiye, 
 1. Sivrihisar'da i tinam edilen malzemeden ba ka birçok dü man kumandanları ve 
zabitlerinin de e yası ele geçmi  ve bu meyanda dü man ordusu Ba kumandanı Papulas'ın be  
aded ni anı bulunmu tur. Mezkûr ni anlar hâtırai zafer olmak üzere oradaki kumandanımız 
tarafından orduya takdim edilmi tir. 
 2. Dü manın yan ve gerilerinden taarruz ve takibatımız devam ediyor. Yeniden 
birkaç nakliye koluna taarruz edilerek bu kollar kısmen i tinam ve kısmen tahribolunmu tur. 
 3. Dü man hattı ricatini katlederek 14 Eylül’de Sivrihisar'a baskın yapan kıtamız 
kumandanının verdi i raporlardan birisinin sureti aynen berveçhi âtidir: 
  Sivrihisar'da Yunan hastanesinde otuz kadar Yunan mecruhlarını ziyaretle 
hatırlarını sordum. O esnada dü man taarruza ba lamakla Yunan tabibleri esir edilmi  
oldu undan mecruhini yerliden iki Müslüman tabibe teslimen ve her ihtiyaçları temin edilerek 
yerlerinde bırakılmı tır”; denilmekte idi; TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 77, 
Celse 1, s. 237 (17 Eylül 1921). 
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Onun için Eylül’ün be inci günü dahi toplıyabildi i son ihtiyarlariyle son bir 
taarruz ve mezbuhane bir harekette bulunmaktan men'i nefsedemedi.  

…6 Eylül’de artık dü manın harekete ve faaliyete mecali kalmadı ı 
tamamen görünüyordu. Fakat, mukavemetin ne dereceye kadar kırıldı ını 
anlamak için derhal cephemizin merkezinden mukabil taarruza geçildi. 
Takriben iki fırkalık bir cephe üzerinde bu taarruz harekâtı icra olundu ve 
muvaffak olundu ve zamanın müsaid oldu u derecede ileriye gidildi. 
Eylül’ün sekizinci günü bu harekâta devam edildi. Ve yine istihsal edilmi  
olan muvaffakiyet tezyid olundu ve artık kanaat geldi ki, dü man ordusunun 
tepelenmesi zamanıdır. Binaenaleyh daha esaslı ve daha umumi surette 
istihzarata ba lanıldı. Eylül’ün dokuzuncu günü istihzarat ile vakit geçirdik, 
on Eylül günü bütün ordu cephesinde ve bilhassa dü manın sol cenahı 
aleyhinde Beylikköprü arkında bulunan kuvvetlerine umumi taarruz icra 
ettik. Bu taarruzumuz pek kısa bir zamanda gayet büyük netayiç verdi, 
dü man …peri an bir surette Beylikköprü istikametinde kaçmaya ba ladı.  

…12 Eylülde ordumuz edit hareketlerle taarruza devam etti ve dü man 
bütün gayretlerine ra men en mühim mevazii süngülerimize terk etmek 
mecburiyetinde kaldı. Kartaltepe'yi Be tepeler'i ve onun cenubunda uzayan 
mevazii bırakmı  idi. Zaten dü man ordusunun maddiyat ve maneviyatı 
bozulmu  ve sarsılmı tı. Bu darbenin tesiri altında artık muntazam bir ricat 
manzarasını da kaybederek peri an bir halde bir an evvel nehrin garbına 
atılmaktan ba ka bir ey dü ünmedikleri anla ılıyordu. Nihayet 13 Eylül’de 
bu saha dü mandan tamamen tathir edilmi  bulunuyordu.    

…Efendiler; Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun Sakarya'da 
kazanmı  oldu u meydan muharebesi pek büyük bir meydan muharebesidir. 
…Kahraman Türk neferi Anadolu muharebelerinin mânasını anlamı , yeni 
bir mefkure ile muharebe bitmi tir. Efendiler, böyle evlâtlara ve böyle 
evlâtlardan mürekkep ordulara malik olan bir millet elbette, hakkını ve 
istiklâlini bütün mânasiyle muhafaza etmeye muvaffak olacaktır. Böyle bir 
milleti istiklâlinden mahrum etmeye kalkı mak hayal ile i tigaldir.  

…Efendiler, …di er bâzı devletlerin de büyük muavenetleriyle takviye 
eyledikleri hakikaten mükemmel ve kuvvetli orduların ma lûp etmek için 
kendimizde buldu umuz kuvvet ve kudret dâvamızın me ruiyetindedir. 
Filhakika biz hududu millîmiz dâhilinde hür ve müstakil ya amaktan ba ka 
bir ey istemiyoruz. …Yunanlıların medeniyeti efendiler, yangın, mazlum 
insanların kanına, malına, canına, ırzına tecavüz ve masum kadın ve 
çocukları katletmekdir. tilâf devletlerinin gözleri önünde cereyan eden bu 
enaetler, Yunanlıların Anadolu’ya getirmek istedikleri medeniyetin asar-ı 

menfuresidir.  
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… üphesiz hukukumuzu temin edinceye kadar silâhımızı elden 
bırakamayız. Fakat bundan, bizim müfrit harb taraftarı oldu umuz 
zannolunmasın. Böyle bir telâkki kadar büyük haksızlık olamaz. …itilâf 
devletleri dahi mevcudiyet ve istiklâl-i millîmizi tanıdıkları takdirde onlarla 
da aramızda hiçbir sebeb-i ihtilâf kalmıyacaktır ve derhal sulh ve münasebat 
teessüs edebilir. Açık ve hakiki cephemizi tamamen arz edebilmek için i te 
bu kürsüden ve te riî, icraî salâhiyet-i vasıaya malik olan Heyet-i Celilenizin 
Reisi sıfatiyle beyan ederim ki: Biz cenk de il, sulh istiyoruz. Sulh yapmaya 
hazırız ve bence buna mâni hiçbir sebep yoktur. E er Yunan ordusunun bizi, 
me ru olan haklı olan dâvamızdan sarf-ı nazar ettirece i dü ünülüyorsa, bu 
gayr-i mümkündür. …Efendiler, harekât-ı askeriyemiz hakkında son 
malûmatı ve son sözü söylemi  olmak için arz ederim ki: Ordumuz vatanımız 
dâhilinde bir tek dü man neferi bırakmayıncaya kadar takip, tazyik ve 
taarruzuna devam edecektir ” 18. 

Bu konu manın tamamlanmasından sonra Vehbi Bey (Karesi)‘in Reis 
ve Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a’nın beyanatının aslı ile beraber 
Fransızca tercümesinin derhal bastırılarak bütün dünyaya ne ir ve ilan 
ettirilmesine dair takriri okunmu  19, oy’a sunulan bu teklif müttefikan kabul 
edilmi ti. 

Sakarya Zaferi’nin ardından telgraflar gelmi  ve gelen bu telgraflar 
okunmu 20, brahim Süreyya Bey (Saruhan) ile 62 arkada ı, Ba kumandan 
Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine Gazilik Unvanı Verilmesine ve Mü irlik 
Rütbesi Tevcih Edilmesine Dair Kanun Teklifi sunmu lar, maddeleri ile 
birlikte oy’a konulan kanun teklifi “Büyük Millet Meclisi Reisi 
Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine Gazilik Unvanı ta ve 
Rütbei Mü iri Tevcihine Dair Kanun” eklinde müttefikan kabul edilmi ti.21 

Uhdesine tevcih edilen Gazilik unvanı ve Mü irlik rütbesi 
münasebetiyle Mustafa Kemal Pa a; “…Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ordusunun Sakarya'da ihraz etmi  oldu u muzafferiyet hasebiyle birkaç gün 

                                                 
18 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 79, Celse 1, s. 255-262 (19 Eylül 1921). 
19 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 79, Celse 1, s. 262 (19 Eylül 1921). 
20 nebolu halkının Ankara Hükümeti’ni kutlamak ve orduya selamlarının iletilmesi; TBMM 
Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 79, Celse 1, s. 254 (19 Eylül 1921); ark Cephesi 
Kumandanı Kâzım Karabekir Pa a, Be inci Grup Kumandanı Fahreddin Bey’in; TBMM 
Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 80, Celse 1, s. 271 (22 Eylül 1921); ve Mu  Müdafaai 
Hukuk ve Harput Belediye Riyasetinin tebrikleri; TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 13, 
çtima 90, Celse 1, s. 131 (10 Ekim 1921); Çatalca Müftüsü Osman Efendi ile iki arkada ının 

Milli zaferin temadisi temenniyatına ve Meclis ile orduya selâmlarının iblâ  edilmesine dair; 
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 14, çtima 113, Celse 1, s. 257 (19 Kasım 1921). 
21 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 79, Celse 1, s. 263-264 (19 Eylül 1921). 
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evvel Meclisi Âlinizden vuku bulan tebrikâta ancak bugün arzı te ekkürat 
etmek fırsatına nail oluyorum. Aynı zamanda bugün uhde-i âcizaneme tevcih 
buyurdu unuz unvan ve rütbeden dolayı suret-i mahsusada minnet ve 
ükranımı arz ederim. hraz edilen bu muvaffakiyet Heyet-i Celilelerinin 

iradesiyle kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde dü man ordusunun 
iradesinin kesredilmesi suretiyle tecelli etmi tir. Binaenaleyh taltifatınızın 
hakiki muhatabı yine ordunuzdur. Bunun için ordu namına da, kendi namına 
da arz etti im te ekküratımı ilâveten tekrar etmeyi bir vazife addederim22 
diyerek, te ekkür ediyordu. 

Ayrıca, Sakarya Muharebesi’nde fedakârlık gösteren 234 zatın stiklâl 
Madalyasıyla Taltiflerine Dair cra Vekilleri Riyaseti Tezkeresi okunmu , 
oy’a konulan 234 zatın stiklâl Madalyası le Taltifine Dair Teklif kabul 
edilmi ti 23. 

4. 10. 1338 tarihli oturumda Ba kumandan Gazi Mustafa Kemal Pa a 
Hazretlerinin son harbin tafsilâtına dair beyanatında; … Arkada lar; …bu 
kürsüden beni Ba kumandan tâyin etmi  oldu unuz zaman arz-ı te ekkür 
ederken demi tim ki memleketimizi çi nemek üzere, memleketimize giren 
Yunan ordusunu harim-i ismetimiz de bo aca ız. Bu sözümde hata etmemi  
oldu umu hâdisat ispat etti zannederim, Hakikaten Yunan ordusu harim-i 
ismetimizde tamamen bo ulmu tur. … o gün bu kürsüyü terk ettikten sonra 
Sakarya gerilerine kadar gelmi  olan ordumuza; mülâki olmu tum. 
Cümlenizin hatırındadır ki; yirmi bir gün ve yirmi bir gece devam eden 
Sakarya Meydan Muharebesi’nin son günlerinde ordumuz dü manın sol 
cenahına mukabil taaruza geçti ve bunun neticesi olmak üzere çok kuvvetli 
ve çok mücehhez olan Yunan ordusu ma luben ricate mecbur oldu ve ondan 
sonra tekrar bu kürsüye geldim. Dedim ki; Kararımız en son dü man neferini 
vatanımızdan kovuncaya kadar, taarruza devam etmektir, dü manı takip ve 
tazyik eylemektir. Bu sözümü harfiyen takip ve tatbik etmi  oldu umu 
vekayi ispat etti i gibi, imdi vuku bulacak olan maruzatımla da izah etmi  
olaca ım. Hakikaten o gün için, dü man ordusunu takib etmek hususunda 
verilen karar, bu zamana kadar mahfuz kalmı tır. Fakat arkada lar; unu 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki; ordumuzun o günkü hali, vaziyeti, eraiti 
ve vesaiti hemen uzun mesafeler üzerinde seri harekât icrasına müsait 
bulunmuyordu. … Fakat hakikati kati olarak herkesin bilmesi lâzımdır ki; bu 
senenin evasıtında ordumuz dü man ordusunu ma lûp ve münhezim etmek 
için lâzım gelen kuvvet ve kudreti iktisabetmi  bulunuyordu 24 sözleriyle, 

                                                 
22 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 12, çtima 79, Celse 2, s. 264 (19 Eylül 1921). 
23 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 13, çtima 83, Celse 1, s. 53-55 (29 Eylül 1921). 
24 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, çtima 112, Cilt 23, s.264-265. 
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Sakarya Zaferi’nin Türk istiklal mücadelesinde önemli bir safha oldu unu bu 
zafer ile inisiyatifin Türk ordusuna geçti ini dile getiriyor, 3 Mart 1339 
Cumartesi günü yapılan müzakerede Lozan Konferansı’nda takip olunacak 
iktisadî ve malî mesai ile mesail-i arziye ve siyasiyedeki esasat ele alınmı , 
söz alan Mehmet ükrü Bey (Karahisarı Sahip), Lozan’da kabul edilmesini 
istedikleri maddelerin kabul edilmemesi durumunda; “ …Sakarya’nın önüne 
geldi i zaman korkmayan bu millet, bütün fedakarlı ı yapan millet, bu 
Meclis o zaman harpten korkmamı , bütün varlı ıyla harp  etmi ti ”25 
diyerek, 4 Mart 1339 günü Lozan Konferansı’ndaki tekalifi sulhiye üzerinde 
cra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye Vekili smet Pa a ve 

Sulh Heyeti Murahhasa mü avirlerinden Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey’in 
izahatı ile ilgili yapılan müzakerede Hüseyin Avni Bey (Erzurum); “ smet 
Pa a Hazretlerinden son ricam: Avrupa’yı gezdiler dola tılar. Görsünler ki 
kendisini dinleyen daha böyle bir muzafferiyet kimseye nasip olmamı tır. 
nönü Zaferi o kadar büyüktür ki ba ındaki kalpa ı ile elini arkasına koyarak 

gitti. Efendiler bu hangi sayede, bu hangi kuvvetle? nönü sayesinde, 
Sakarya sayesinde, zmir sayesinde gitti ini unutmasın ve onunla iftihar 
etsin”26 cümleleriyle,  6. 3. 1339 günü Lozan Konferansı’ndaki Tekâlif-i 
Sulhiye Üzerinde Müzakerat ve cra Vekilleri Heyetine timat Takririnin 
kabulü ile ilgili söz alan M. Durak Bey (Erzurum); “Efendiler, akıllara 
hayret verecek surette yirmi bir gün ve yirmi bir gece devam eden bir harb 
neticesinde, yine muzaffer oldunuz ve dü manımızı memleketin bir kö esine 
attınız”27 sözleriyle, Sakarya Zaferi’ne atıfta bulunuyorlar ve gerekirse 
sava maktan korkulmamasını dile getiriyorlardı.  

Sonuç 

Avrupalı büyük devletler, “Hasta Adam” olarak niteledikleri Osmanlı 
Devleti’ni ortadan kaldırma fırsatını Birinci Dünya Sava ı galibiyeti ve 30 
Ekim 1918’de Türklere imzalattıkları Mondros Mütarekesi ile ele 
geçirdiklerine inanmı lar, elde ettikleri menfaatleri me rula tırmak 
istemi ler, direni lerin kırılmasını i gallerle ve gözda ıyla gerçekle tirmeye 
çalı mı lardır. 

TBMM, ba latılan haksız i galler ve bu i galler kar ısında, Mustafa 
Kemal Pa a’nın ön ayak oldu u direnmenin ve me rula ma çabalarının bir 

                                                 
25 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre 1, nikad 3, Celse 1., 2. ve 3., Cilt  28, s.34. 
26 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre 1, nikad 4, Celse 1. ve 2., Cilt  28, Ankara, 4 Mart 
1339, s. 95. 
27 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre 1, nikad 6, Celse 1., 2. ve 3., Cilt  28, Ankara, 6 
Mart 1339, s.151. 
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neticesi olarak ortaya çıkmı , milletin yüksek çıkarları aleyhine yapılan 
haksız eylemleri bertaraf etme yolunu tutmu tur.  

Siyaset adamları ve onların, Meclisteki konu ma, davranı  ve zamanın 
artları içerisindeki faaliyetleri belirleyici olmu , Türk istiklal mücadelesinin 

önemli bir safhasını olu turan Sakarya Zaferi ile ilgili de önemli tespitlerde 
bulunmu lardı. 

Sevr Antla ması’nı ûra-yı Saltanat 22 Temmuz 1920’de “zayıf bir 
mevcudiyeti, mahva tercih” dü üncesiyle onaylamı , Büyük Millet Meclisi 
ise; “Sevr Muahedenamesi ortada bulundukça hiçbir tilaf Hükümetleriyle 
hiçbir sebep ve bahaneyle akd-i musalâha edemeyiz” diyerek, bu antla maya 
kar ı çıkmı , içinde bulunulan zor artlarda“Tenkit sırası de ildir, i  
zamanıdır.  sahasına geçelim ve bu millet bu gayretle katiyen 
kurtulacaktır, muzaffer olacaktır” denilerek, kararlılık dile getirilmi , 
askerin ihtiyaçlarının temin ve i in demir ellere tevdi edilmesi ile dü manın 
yüzü geldikleri yöne çevrilmi , Türkiye’nin tek bir kolordusu, Yunanistan 
ordularıyla çarpı mı , Sakarya Zaferinin önemi; “…Türk askerinin 
süngülerinden kurtulmak istiyen dü man ordusuna esna-yi ricatte aman 
verilmemi  ve mühim kuvvetleri Sakarya arkında imha olunmu tur. 
Sakarya'dan geçerek a kın ve gayrimuntazam garba teveccüh eden 
kısımlarının dahi arkasını bırakmayarak masum Türk milletinin hayat ve 
istiklâline canavarca tecavüz edenlere lâyık cezayi vermek için ordumuz 
sönmez bir azim ve celâdetle vazifesini ifaya devam ediyor” eklinde 
belirtilmi tir. 

“… Hudud-ı milliyemiz dâhilinde müdahale-i ecnebiyeden azade olarak 
her medeni millet gibi hür ya amaktan ba ka bir gayesi olmıyan Türk 
milletinin hakk-ı me ruu nihayet âlem-i insaniyet ve medeniyet tarafından 
teslim olunacaktır” denilerek, ümitvar olunmu , mücadele sırasında dahi 
zafere olan inanç;“ Dü man, mezarına yakla ıyor. … dü man mezarına 
yakla mı , erimi  ve ezilmi tir. imdi de Ba kumandanımız dü manı yerin 
dibine gömmekle me guldür” cümleleriyle ortaya konulmu tur.   

Sakarya Zaferi, yalnız Yunanlılara kar ı bir zafer de il,  müttefiklerine 
kar ı da kazanılmı  bir zafer olmu , dâvanın mukaddes ve me ru oldu una 
inanı  ve bilinç; …zaferin iptidasındayız, zafer-i nihainin henüz 
mebdeindeyiz. Nihayete varmak için birçok mü külât iktiham edece iz. 
…galebe ettik diye âsabımızı gev etmek, mesaimizi gev etmek katiyen do ru 
de ildir. Bu zaferi temin için biz çalı tı isek; asıl zaferden sonra 
bekledi imiz eyler için on misli fedakârlık etmek ve mücahedemizin 
devamını bir ay için de il, bir sene, iki sene için göz önüne getirerek, tâ 
zafer-i nihaiye kadar” sözleriyle dile getirilmi tir. 
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“Bizzat muharebe meydanındaki tedabiriyle muzafferiyetin âmil ve 
mücessiri olmu  olan Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine 
Mü irlik rütbesi ve Gazilik unvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından do rudan 
do ruya bütün orduya müteveccih bir eseri takdir ve taltif olaca ı 
kanaatinde bulundu umuzu arz eyleriz” eklindeki bir önerge ve Meclisin 
büyük bir ço unlu unun bu önergedeki dilekte birle mesi üzerine, Türk 
milletinin bir ükranı olarak Mustafa Kemal’e Mü irlik (Mare allik) 
rütbesiyle Gazilik unvanı verilmi tir. 

 Zaferin siyasi alanda olumlu sonuçları hemen kendisini belli etmi ; 
Sovyet Rusya’nın aracılı ıyla Sakarya Sava ından bir ay önce Ermenistan, 
Gürcistan ve Azerbaycan ile yapılmı  olan antla ma, 13 Ekim 1921’de 
Kars’ta imzalanmı tır. Fransızlar da Londra Konferansı’ndan sonra Bekir 
Sami’nin imza etti i antla maların Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nce 
dikkate alınmadı ını görmü ler, Türklerle yeniden anla ma imkanları 
aramaya ba lamı lardır. Franklin Bouillon’u Türk görü ünü ö renmek için 
gayri resmi olarak Türkiye’ye göndermi ler, Fransa Hükümeti Türklerin 
davasını anlamı  ve zaferden 37 gün sonra Anakra tilafnâmesini imzalamak 
durumunda kalmı tır (20 Ekim 1921). 23 Ekim 1921’de ngiltere ile 
anla maya varılarak Malta’daki Türklerle, Anadolu’da tutuklu bulunan 
ngilizlerin de i imi sa lanacaktı. Ayrıca, Türk milli kuvvetlerinin derlenip 

toplanması için gerekli zamanı da kazandırmı tır. 

 Sakarya Zaferi sonrası Batılı devletlerin Türkiye hakkındaki 
dü ünceleri ve Yunanlılara kar ı tutumları de i meye ba lamı tır. ngiltere 
ve müttefikleri ark Meselesi’ni görü mek ve Türk askeri faaliyetlerini 
durdurmak amacıyla 21-26 Mart 1922 tarihinde Paris’te toplanmı  ve 22 
Mart’ta Türklere ve Yunanlılara mütareke teklifinde bulunmu lar, tilaf 
Devletleri’nin bu teklifini Yunanlıların hemen kabul etmelerine kar ılık, 
Türk tarafı mütarekeyi prensip olarak kabul etmekle birlikte ate kes 
anla masıyla Anadolu’nun bo altılmasını art olarak ileri sürmeyi 
kararla tırmı tır. 22 Mart 1922 tarihinde yapılan mütareke teklifine cevap 
vermeye vakit kalmadan tlaf Devletleri’nin Dı i leri Bakanları barı  
artlarını içeren 26 Mart 1922 tarihli ikinci notayı göndermi lerdi. Her iki 

notanın da ta ıdı ı a ır artları göz önünde bulunduran Mustafa Kemal Pa a, 
esaslı ve büyük bir sava a hazırlanmak gerekti i kanaatinde idi. Nitekim her 
iki notaya 5 Nisan 1922 tarihinde verilen cevapta ilke olarak ate kes 
anla masının kabul edildi i ancak temel art olarak Anadolu’nun 
bo altılması i ine hemen ba lanmasının zorunlu oldu u ifade edilmi tir. 
tilaf Devletleri 15 Nisan 1922 tarihinde verdikleri cevapta Türk teklifini 

kabul etmemi lerdi.  Esasen bu beklenen bir netice olup, kesin sonuçlu bir 
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sava a hazırlanan Türk tarafı, verilen cevapta siyaseten haksız bir duruma 
dü memek için ustaca bir diplomasi dili kullanmı , ordunun eksiklikleri 
tamamlanmaya çalı ılmı tır.      

Sakarya Zaferi, Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve ordularının 
kudretini dünya kamuoyuna esaslı bir ekilde tanıtmı , mükemmel ve 
kuvvetli orduları ma lup edebilmek için mevcut kuvvetin, davanın me ru 
olu una dayandırıldı ı, askeri ve siyasi açılardan Türk stiklal 
Mücadelesi’nin önemli bir safhasını olu turmu  ve daha sonra yapılacak olan 
diplomatik görü melerde referans olmu tur.  
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SAKARYA ZAFER ’N N STANBUL’DAK  YANSIMALARI 
 

Metin AYI I I  

 

Türk halkının vatanını savunmak için gösterdi i kararlılık kar ısında, 
Lloyd George’un 10 A ustos’ta, “Sevr Antla ması yırtılmı  oldu undan 
silâh ticareti serbesttir”1 demesine ra men General Papoulas Yunan 
ordusuna yürüyü  emrini verdi. Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a ise 
beraberinde Genel Kurmay Ba kanı Fevzi Pa a olmak üzere 12 A ustos’ta 
Polatlı’daki cephe karargâhına geldi. 13 A ustos’ta Türk mevzilerine ileri 
harekâta ba layan Yunanlılar, 14 A ustos 1921’de Sivrihisar’ı i gal ettiler. 

24–25 A ustos günleri 
çok kanlı çarpı malar 
meydana geldi. smet 
Pa a çekilmeyi önerdiyse 
de Fevzi Pa a, adım adım 
savunma ile dü manın 
yıpratılaca ını belirterek 
bu öneriyi kabul etmedi. 
31 A ustos’ta Yunan 
taarruzunun tehlikeli bir 
ekilde geli mesi üzerine, 

Mustafa Kemal Pa a, 
ünlü tarihî bildirisini 
yayınladı: “Hatt-ı 

müdafaa yoktur. Sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her 
karı  topra ı, vatanda ın kanıyla sulanmadıkça dü mana terk olunamaz.” 2 

4 ve 5 Eylül’de son bir çaba ile saldırılarını sürdüren Yunan 
kuvvetlerinin Türk süngüsü kar ısında a ır kayıplar vererek geri çekilmesi 
üzerine, Türk ordusu ileri harekâta geçti. 10 Eylül’de ba layan genel taarruz, 
12 Eylül günü dü manın bozguna u ramasıyla sonuçlandı. 13 Eylül’de 

                                                 
 Prof. Dr., Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Ö retim Üyesi 

1 Gotthard Jaeschke, Türk Kurtulu  Sava ı Kronolojisi, I, Ankara 1989, 159 
2 Atatürk Nutuk, II, Kültür Bakanlı ı Yayınları, stanbul 1975, 215 
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büyük Türk zaferini TBMM’ye bildiren Mustafa Kemal Pa a, aynı gün genel 
seferberlik ilan etti3.  Türk ordusunun Sakarya Muharebesi sırasındaki 
muazzam direni ine halkın deste i de destanla mı tı. Te kil edilen yardım 
komisyonları sayesinde, Anadolu’da çarpı an gaziler ve ehit dü enlerin 
aileleri için büyük miktarlara varan aynî ve nakdî yardımlar yapılmı tır4.  Bu 
meyanda Çankırı’da halkın ve Kızılay’ın deste i ile bir hafta içinde 1000 
yataklı bir hastane ve Kastamonu’da da 700 yataklı bir hastane te kil 
edilmi tir5. Ayrıca 9 Eylül 1921 günü “Umumî dua günü” ilan edilerek, 
bütün stanbul cami ve mescitlerinde ordunun zaferi için dualar edilmi tir. 
Ayasofya’da, Matbuat Cemiyeti tarafından okutulan mevlide, saray 
müezzinlerinden bir heyet de i tirak etmi tir6. Sakarya zaferini takiben 
Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a cepheden millete yayınladı ı beyanname 
ile bu büyük zaferin Anadolu insanının topyekûn fedakârlı ı sayesinde 
kazanılmı  oldu unu bir kez daha ifade etmi tir7.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti’nin kurdu u düzenli birliklerin 
ilk savunma sava ı olan Birinci nönü 
Sava ı’nın zaferle sonuçlanması, daha sonra 
kazanılacak olanların ilk habercisi idi. Elde 
edilen bu büyük ba arı yurdun her tarafında 
sevinç gözya larıyla kar ılandı. Mustafa 
Kemal Pa a, Cephe Komutanı Albay smet 
Bey ( nönü)’i Meclis adına kutladı, Yunan 
ordusunda büyük moral bozuklu una sebep 
olan Türk zaferi, stanbul basınında 
günlerce man etten inmedi. O sırada 

Ankara’da bulunan stanbul Hükümeti Dâhiliye Nazırı Ahmet zzet Pa a, bu 
galibiyet dolayısıyla genel karargâha giderek umumî sevince katıldı. Bu 
zaferde büyük rol oynamı  olan eski ö rencileri smet ve Refet Pa aları 
kutladı8. 

                                                 
3 Bu hususta verilen emrin tam metni için bk. Nimet Arsan, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve 
Beyannameleri, Ankara, 1991, s. 429 
4 Bu yardımlar hakkında geni  bilgi için bk. Metin Ayı ı ı, 30 A ustos Zaferi ve stanbul'daki 
Yankılan, Tarih ve Toplum, stanbul 1992, s. 105, sf. 43 
5 Nurettin Peker, stiklâl Sava ı'nın vesika ve resimleri, stanbul 1955, s. 367-368 
6 kdam, 7 Eylül 1921, s. 8792; 10 Eylül 1921, s. 8795 
7 14 Eylül 1921 tarihini ta ıyan bu beyannamenin tam metni için bk. Nimet Arsan, aynı eser, 
431-433 
8 Metin Ayı ı ı, Mare al Ahmed zzet Pa a (Askerî ve Siyasî Hayatı), T.T.K. yay., Ankara 
1997,  s. 280 
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Sakarya zaferiyle ordusuna ve komutanlarına güveni bir kat daha artan 
Türk halkı âdeta co mu , “Hilâl-i Ahmer” için, yardım için açılan 
kampanyalara büyük destek vermi ti. Her kesimden insanlarımızın katıldı ı 
bu kampanyanın ilk iki gününde ula ılan rakam inanılmaz boyuttaydı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha önce zikretti imiz gibi, stanbul’dan Anadolu’ya yapılan 
yardımlar aksamadan devam etmi tir. 11 Eylül 1921 tarihinde “ kdam” 
gazetesinde bir kampanya açılarak, her Türk vatanda ının fedakâr ve 
kurtarıcı Anadolu’ya ükran ve minnettarlık borcunu ödemek zorunda 
oldu u belirtilmi tir. Bu borcun bir külot, bir gömlek ve bir çift çorapla da 
olsa dahi kısmen ödenebilece i vurgulanmı tır9. Giderek artan bir co kuyla 
haftalarca devam eden bu kampanyalardan birinde çerçeveli bir ilan göze 
çarpmaktadır: “Müslüman! Kı ı ve Anadolu'yu Dü ün!..” 10 13 Ekim 1921 
itibariyle Türk ordusu için toplanan yardım, 3013 külot, 3045 gömlek 2787 
çift çorap, 326 muhtelif e ya ve büyük miktarda nakit paraya ula mı  
bulunuyordu11. “Hilâl-i Ahmer” ayrıca onbini yün fanila olmak üzere toplam 
60.000 lira daha göndermi ti12.  Müdafaa-i Millîye Vekili Refet Pa a da, 
stanbul’un son yardımları için Hilâl-i Ahmer’e te ekkür etmeyi 

unutmamı tır13.   

Yunan ordusunun bozguna u radı ı gün olan 12 Eylül 1921 tarihli 
kdam’da Halide Edip Hanım (Adıvar), stanbul gençlerine öyle 

sesleniyordu: “.... Sultan Ahmet’te, Fatih’te beraber yemin ettik. Bu güzel ve 
ebedî ahdi size hatırlatıyorum. O günkü yeminimize sâdık kalmamı  
                                                 
9 kdam, 11 Eylül 1921, s. 8796 
10 kdam, 2 Te rîn-i evvel 1921, s. 8817 
11 kdam, 13 Te rîn-i evvel 1921, s. 8828 
12 kdam, 31 Te rîn-i evvel 1921, s. 8846 
13 kdam, 4 Te rîn-i evvel 1921, s. 8819 
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olaca ım. Kalemimiz ile gözlerimiz stanbul’dan, Fatih’ten arkada  fırkanın 
ayak seslerini bekliyor14. Bunun yanısıra geliri Anadolu'daki gazilerimize 
verilmek üzere, stanbul'da matbuat cemiyetinin giri imi ile büyük bir 
müsamere tertip edilmi tir. Bu tertip komitesinin ba kanlı ını ise Prenses 
Zehra Halime Hanım üstlenmi tir.”15 Yine 3 Ekim tarihli kdam’da öyle bir 
haber yer almaktadır: “ stanbul'un büyüklerine çocuklardan bir ders: Gazi 
amcalarının ellerini öpmek için diye toplayabildikleri, arttırabildikleri 5 
lirayı Hilâl-i Ahmer'e gönderdiler.” 16 

Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal Pa a’ya Gazi unvanı ve 
Mare al rütbesi verildi. Gazi’nin ilk i i, silâh arkada larına u kadirbilir 
mesajı göndermek oldu: 

Neferlere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurtulu  için yaptı ımız bu sava tan çok daha evvel sizi ba ka 
muharebe meydanlarında da tanımı  idim. Dünyanın hiçbir ordusunda yüre i 
seninkinden daha temiz; daha sa lam bir askere rast gelinmemi tir. Her 
zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir... Kanaatinle, 
imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadı ı demir gibi pak kalbinle 
dü manı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve ükranımı söylemeyi 
nefsime en aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri 
olan bir millete yad elleri altında köle olmak mümkün de ildir. Bu defa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hakkımda yeni bir rütbe ve Gazi 
unvanıyla tecelli eden iltifat ve teveccühü, do rudan do ruya size racidir. 
Milletin verdi i bu rütbe ile yükselen ordu, en erefli ve en ulu bir gaza ile 
mümtaz olan, gene ordudur. Sizin kahramanlı ınızla, sizin gösterdi iniz 

                                                 
14 kdam 12 Eylül 1921, s. 8797 
15  kdam, 21 Te rîn-i evvel 1921, s. 8836 
16 kdam, 3 Te rîn-i evvel 1921, s. 8819 
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nihayetsiz fedakârlıklar pahasına kazanılan büyük muzafferiyetin millet 
tarafından takdirine delâlet eden bu unvanı ve rütbeyi ancak size izafe 
ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük sermaye-i iftiharı olarak 
ta ıyaca ım, Cenâb-ı Hak, giri ti imiz kurtulu  mücadelesinde erefli silah 
arkada larıma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertli in, 
kahramanlı ın hakkı olan kati halâsı nasib etsin. 20 Eylül 1337. 
Ba kumandan Mustafa Kemal. 

Sakarya Zaferi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Anadolu’da ve 
stanbul’da büyük bir co ku içinde kutlanmı tır. Zaferin kazanıldı ı ilk 

gün yani 13 Eylül günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oturumunda 
zaferi de erlendiren heyecanlı konu malar yapılmı tır. Mustafa Kemal 
Pa a, zafer dolayısıyla millete bir beyanname yayınlamı  ve beyanname, 15 
Eylül günü Meclis’te co ku içinde okunmu tur17. 

Bu muazzam muharebelerde, erinden ba kumandanına kadar herkesin 
inançla, yılmadan her eyini, varını, yo unu ortaya koyması zaferi 
sa lamı tır. Anadolu insanı cephe gerisinde kadınıyla, ya lısıyla canla ba la 
çalı mı , yokluklar içinde yeni mucizeler yaratmı tır. Yunanlılar “Büyük 
Yunanistan”, Türkler ise “Vatanları” için çarpı tılar. Bu mücadele, büyük bir 
milletin yeniden varolu  sava ıdır. 21 Ekim 1920 tarihinde iktidara gelen son 
Osmanlı Hükümeti olan Tevfik Pa a kabinesinin Anadolu mücadelesine 
katkısı inkâr edilemez. Bu hükümet döneminde stanbul Polis Müdürlü ü’ne 
getirilen, aynı zamanda "Millî Müdafaa Te kilatı" Merkez Heyeti Ba kanı 
olan Miralay Esat (Sonra Pa a) Bey ile Harbiye Nazırlı ına getirilen Ziya 
Pa a’nın çok büyük hizmetleri olmu tur. stanbul halkı askeri, memuru, 
i çisi, esnafı, aydını her kesimden insanı ile hep Anadolu hareketinin 
yanında yer almı tır. stanbul’daki cemiyetler içinde Hilâl-i Ahmer’in, gizli 
te kilâtlarda görev alan sivil ve askerî memurların, fevkalâde hizmetleri 
olmu tur. Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver)’in, “ stanbul, Ankara ile birlikte 
hem a lamı  ve hem de gülmü tür”18 sözü bir gerçe i ifade etmektedir. 
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SAKARYA ZAFER  MÜNASEBET YLE TBMM VE 
KOMUTANLARA GÖNDER LEN TEBR K TELGRAFLARI 

VE BU TELGRAFLARA VER LEN CEVAPLAR 
 

Osman AKANDERE* 

 

Giri  

I. Dünya Sava ı’nın ma lubiyetle sonuçlanması üzerine Mondros 
Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalan Osmanlı Devleti, Mütareke 
hükümleriyle “i gallere hazır” bir devlet haline getirilmi tir. Nitekim 
i galler Mütareke’nin imzasının akabinde birer birer gerçekle meye 
ba lamı , özellikle de 15 Mayıs 1919’da zmir’in Yunanlılar tarafından 
i gali sonrasında “ tilaf Devletleri’nin güdümünde” hareket eden Yunanlılar 
Anadolu içlerine do ru ilerlemeye ba lamı lardır. Bu ilerleyi  Türk Milleti 
tarafından tepki ile kar ılanmı , milis kuvvetleri olu turulmak suretiyle 
Yunan ilerleyi i durdurulmaya çalı ılmı tır. Fakat milis kuvvetleri büyük 
fedakârlık göstermelerine ra men i galci Yunanlıları durdurmayı 
ba aramamı lardır; bunun yanında Yunanlılarla mücadelede büyük 
fedakârlıklar gösteren bazı milis kuvveti liderlerinin keyfî davranı ları da 
millet nezdinde ho nutsuzlukla kar ılanmı tır. Bu durum kar ısında Büyük 
Millet Meclisi de milletle, mücadeleci kuvvetler arasında kuvvetli bir “birlik 
ve beraberlik” sa lamak amacıyla “düzenli ordu”ya geçmeyi bir ihtiyaç 
olarak görmü  ve nihayetinde de “düzenli ordu”ya geçilip Batı Cephesi 
Kumandanlı ı olarak Yunanlılarla “yeni bir ruh” ve “yeni bir heyecan”la 
mücadeleye giri ilmi tir. 

“Düzenli ordu”ya geçi le birlikte, bu geçi e kar ı çıkan Çerkez Ethem 
isyana yeltenmi tir. Bu karı ık ortamdan faydalanmak ve Sevr’i kabul 
ettirmek amacıyla Yunanlılar, ngilizler gibi büyük devletlerin de deste iyle 
6 Ocak 1921 tarihinde Bursa ve U ak bölgelerinden Eski ehir-Afyon hattına 
do ru ilerlemi lerdir. Nihayetinde 9-10 Ocak tarihinde nönü mevkiinde 
gerçekle en muharebeler neticesinde Yunan kuvvetleri 11 Ocak 1921 tarihi 
itibariyle tekrar Bursa hattına geri çekilmek zorunda kalmı lardır. Böylelikle 
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I. nönü Zaferi elde edilmi tir. Fakat Yunanlılar bu sava ı bir “taarruzî ke if” 
olarak kabul edip yenilgi olarak görmemi lerdir. Oysa “ne derlerse desinler 
strateji kurallarına riayet etmedikleri için Yunanlılar dünya efkârında 
ma lup olmu lardır”. 

Millî Mücadele’nin “düzenli ordu”sunun kazandı ı ilk zafer olması 
hasebiyle de büyük önemi haiz olan bu zafer, Türk Milleti’nin “mücadele 
azmi”ni artıran en önemli unsur olarak kar ımıza çıkmaktadır: Çünkü 
Çanakkale Zaferi’ni aradan çıkarttı ımız zaman Türk Milleti’nin uzun 
zamandan beri ciddî bir zafer kazanmadı ını görürüz. Çanakkale Zaferi 
büyük bir zafer olmasına ra men, meselâ o dönem bo azı geçemeyen tilaf 
Devletleri, daha sonra Mondros Mütarekesi ile birlikte bo azı geçip 
stanbul’a girmi lerdir. Hatta 16 Mart 1920’ye gelindi inde de stanbul 

resmen i gal edilmi tir. te Çanakkale’de dü manın geçi ine müsaade 
etmeyen milletin o azimli mücadelesi, “düzenli ordu”nun kurulması ile 
yeniden kendini göstermi  ve “istiklalin sa lanması” için yeni bir ruh ve 
heyecanla mücadele edilmi , böylelikle de I. nönü Zaferi kazanılmı tır. 
Ayrıca bu zafer hem Meclis hem de halk nezdinde büyük co ku ile 
kutlanmı tır. I. nönü Zaferi sonrasında Ankara Hükümeti Londra 
Konferansı’na ça rılmı tı. Londra Konferansı’nın tilaf Devletleri ve 
Yunanlıların istekleri do rultusunda gerçekle memesi üzerine Yunanlılar, 
kendi ifadeleri ile “taarruzî ke if”teki yenilgilerini zafere dönü türebilmek 
için hazırlıklara giri mi  ve Sevr’i kabul ettirmek adına yeni bir taarruz 
hesabı içerisine girmi lerdi. Nitekim Yunanlılar I. nönü Zaferi ile geri 
çekilmek zorunda kaldıkları Bursa-U ak hattından 23 Mart 1921’de tekrar 
harekete geçmi lerdir. Yunanlılar 26 Mart’ta nönü mevkilerine gelmi ler ve 
buradaki muharebeler neticesinde çok sayıda kayıplar vererek 1 Nisan 
1921’de tekrar geri çekilmek zorunda kalmı lardır. Böylelikle Bozüyük ve 
Afyon, Yunan i galinden kurtarılıp büyük bir zafer kazanılmı tır. “Düzenli 
Ordu”nun kazandı ı ikinci zafer olan II. nönü Zaferi gerek TBMM gerekse 
de millet nezdinde büyük bir co ku ile kutlanmı tır. 

Fakat Türk Ordusu II. nönü Zaferi’nden sonra Kütahya ve Eski ehir 
Muharebeleri neticesinde Sakarya’nın do usuna çekilmek mecburiyetinde 
kalınca, Yunanlılar, kesin zafere ula mak ve Türklere Sevr Antla ması’nı 
kabul ettirecek bir ileri harekâtı ba arabilmek için hazırlıklara ba lamı lardır. 
Türk Ordusu’nun Sakarya’nın do usuna çekilmesi ile birlikte Mecliste bir 
tereddüt hâsıl olmu , en nihayetinde Mustafa Kemal Pa a Meclis tarafından 
5 A ustos 1921 tarihinde “Ba komutan” seçilmi tir Mustafa Kemal Pa a 
derhal harekete geçerek Ba komutan sıfatıyla Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni 
yayınlamı , bununla da ordunun en acil ihtiyaçlarını kar ılamayı 
hedeflemi tir. Türk Milleti’nin büyük fedakârlı ı neticesinde “eldeki mevcut 
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kaynaklar” nispetinde hazırlıklarını tamamlayan Türk Ordusu, 23 A ustos 
1921 tarihinde ba layan Yunan taarruzuna kar ı cansiperane bir mücadele 
sergilemi  ve nihayetinde 13 Eylül 1921 tarihi, Türk Ordusu ve Türk 
Milleti’nin kat’î zaferi olarak tarihe kaydedilmi tir. Bu muharebede Tekâlif-i 
Milliye Emirleri, Ordu - Millet dayanı masının en güzel örneklerinden birisi 
olarak kar ımıza çıkmaktadır. Meselâ Kars halkı adına Belediye ve 
Müdafaa-i Hukuk Reisi brahim ve azaları tarafından TBMM’ye gönderilen 
bir telgrafta ordu-millet dayanı masına misal te kil edecek u ifadeler yer 
almaktadır: “Avrupa devletlerinin ihtiraslarının tatmini için mübarek ve 
güzel yurdumuza musallat ettikleri Yunan canavarlarının büyük milletimizin 
azmi sayesinde layık oldukları cezayı pek yakın zamanda bulacaklarına 
imanımız lâ-yetezelzeldir. Yarım asra yakın bir zaman süren esaretten, 
büyük Anadolu’nun azimkâr ordusu sayesinde kurtulan livâmız halkı bugün 
memleketin garbında çarpı an orduya, Büyük Millet Meclisi’ne kar ı 
yüre inde duydu u ükran borcunu eda için en son fedakârlı ı îfâya 
hazırdır. Cihan undan emin olsun ki memleketin aksâ-yı garbda zulüm 
gören bir Türk’ün hakkı ve çi nenen bir karı  vatan parçasının namusu için 
yurdun enhâ-yı arkında ya ayan her bir slam ve Türk’ün yüre inde sönmez 
bir intikam ate i yanıyor. Bütün ehir halkının i tirakiyle akdedilen bir 
içtima’da livamız halkı hayat ve namusunu borçlu bulundu u büyük 
Anadolu’ya kar ı son nefesine kadar her türlü fedakârlı ı ifaya hazır 
bulundu unu zat-ı devletlerine ibla a karar verdi ini livamız halkı namına 
arz ederiz.’’ Bu telgrafta da görüldü ü gibi Türk Milleti’ne ordunun 
Ba komutanı tarafından yüklenen görevler büyük bir fedakârlıkla Türk 
Milleti tarafından yerine getirilmi tir. Nihayetinde Ordu-Millet dayanı ması 
Türk Ordusu’nun büyük Sakarya Zaferi ile neticelenmi tir. Tabii olarak bu 
zafer memleketin tamamında büyük bir sevinçle kar ılanmı tır. Bu zafer 
münasebetiyle Meclis’e ve Ba komutan Mustafa Kemal Pa a’ya pek çok 
tebrik telgrafı çekilmi tir. 

Zafer Münasebetiyle Komutanlara Gönderilen Tebrik Telgrafları 
ve Verilen Cevaplar  

Sakarya Zaferi öncelikle TBMM tarafından büyük bir co ku ile 
kar ılanmı  ve tebrik edilmi tir. Nitekim “Türkiye Büyük Milliyet Meclisi 
Reisi Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine” ba lıklı bir tebrik 
telgrafı çekilmi tir. Bu telgrafta u ifadelere yer verilmi tir: “TBMM bu 
günkü içtima’-ı umumisinde millî ordunun müstesnâ fedakârlıklarıyla 
kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi’nin kahramanlarını takdîs ve tebcîl 
eylemi  ve bütün milletin hissiyatına tercüman olarak pek derin olan minnet 
ve ükranını delalet fahîm-aneleriyle bilumum ordu mensubiyetine arz ve 
iblâ ına karar vermi tir. Meclis, mübeccel ve mükerrem reislerinin dü man 
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ordusunu düçar-ı inhizâm eyleyen dâhiyane azim ve tedâbiri sayesinde 
istihsal edilen büyük zaferle müftehir ve aynı azim ve dehânın halâs-ı 
kat’îmize muvassal kudsî yolda kazanılacak muvaffakiyetlerle millet ve 
memleketin halâs-ı kat’îsini te’mîn edece ine mutmain ve buna 
muntazırdır1.” Ardından TBMM cra Vekilleri Heyeti yani dönemin 
Bakanlar Kurulu tarafından da telgraflar göndermek suretiyle zaferin 
mimarları tebrik edilmi lerdir. Bakanlar Kurulu, Ba komutan Mustafa 
Kemal Pa a’ya gönderdi i tebrik telgrafında unları dile getirmi tir: 
“Asırlardan beri her felaketten sonra daima yeniden dinç ve kavî ba ını 
kaldıran Türk Milleti bugün hep birden insan gibi sinnî dü ünüyor. Kalbi 
muhabbetinle dolu. Kurtarıcı büyük evladını bir defa daha takdîs ediyor. 
Anafartalar kahramanının genç ba ı üstünde bu defa evvelki a alardan 
ba ka müebbeden sönmeyecek olan bir Sakarya güne i parladı. Ordumuzun 
kuvvetlerini çıktı ı inlere do ru süren muzaffer takibini seyrederken bin bir 
gaza diyarı eski Anadolu’nun dua-yı ükranı ve seninle müftehir ve ma rur 
arkada larının tebrik ve tebcîlini sana yolluyoruz2.” Yine Bakanlar Kurulu 
tarafından Genel Kurmay Ba kanı Fevzi Pa a ve Batı Cephesi Komutanı 
smet Pa a’ya da birer telgraf çekilmi  ve Sakarya Zaferi’ndeki 

fedakârlıkları dolayısıyla kendilerine te ekkürler dile getirilmi tir. Fevzi 
Pa a’ya gönderilen telgrafta u ifadelere yer verilmi tir: “ stiklal 
mücadelemizde fazl ve hamiyetine dindarane bir hürmetle teveccüh etti imiz 
sevgili reisimizi Sakarya boylarında er ve ûri  kuvvetlerini ezen millî 
ordumuzun sevk ve ihzârında bezletti i ve muhibbi mesai-i üstâdâne 
tedbirleri dolayısıyla tebrik etmeyi kendimize bir minnet ve ükran borcu 
bildik3.” smet Pa a’ya gönderilen tebrik telgrafında ise unlar ifade 
edilmi tir: “I. nönü, II. nönü zaferleri ve Sakarya’da silahlarımıza temin 
etti iniz parlak muvaffakiyet Türk Milleti’nin istiklal mücadelesinde o kadar 
aziz bir mevki olan büyük isminizi çok yükseklere kaldıran bir sehpâ-yı eref 
oldu. Bütün bir cihan hayatına kar ı bu kadar mahrumiyet ortasında 
ordumuzun kazandı ı yeni bir mutantan muvaffakiyâtı mes’ûd ve müftehir 
tebrik ederken son kurtulu  zaferinin de silahlarımıza mev’ûd oldu una dair 
ta ıdı ımız sarsılmaz îmânı tekrar ediyoruz4”. ark Cephesi 
Kumandanlı ı’ndan da a a ıdaki telgraf gönderilmi tir: “Büyük 
                                                 
1 Hâkimiyet-i Milliye, 18 Eylül 1337 (18 Eylül 1921), Nu: 296; kdam, 23 Eylül 1337 (23 
Eylül 1921), Nu: 8808; Vakit, 23 Eylül 1337 (23 Eylül 1921), Nu: 1360; Açıksöz, 20 Eylül 
1337 (20 Eylül 1921), Nu: 288; Peyam-ı Sabah, 29 Eylül 1337 (29 Eylül 1921), Nu: 11442. 
2 kdam, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), Nu: 8804; Vakit, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), 
Nu: 1356; Açıksöz, 15 Eylül 1337 (15 Eylül 1921), Nu: 284. 
3 kdam, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), Nu: 8804; Vakit, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), 
Nu: 1356; Açıksöz, 15 Eylül 1337 (15 Eylül 1921), Nu: 284. 
4 kdam, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), Nu: 8804; Vakit, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), 
Nu: 1356; Açıksöz, 15 Eylül 1337 (15 Eylül 1921), Nu: 284.  
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mücahedemizin kat’î muvaffakiyetlerini müjdeleyen Sakarya Zaferi ark 
Cephesi mıntıkasının her tarafında 12 Eylül günü ve gecesi tes’îd edilmi  
(kutlanmı ) ve kahraman ordumuzun tevâli-i nusret ve muzafferiyetine 
dualar edilmi tir5.” Bu zafer öncesi zaferden emin bir ekilde Namık 
Kemal’in o lu Ali Ekrem Bey tarafından da bir tebrik telgrafı çekilmi  ve bu 
telgrafta; “Türklerin ve Müslümanların topraklarını ya malayarak, 
istiklâlini elinden almaya çalı an dü man ordusuna haddini bildiren 
kahraman ordumuzun zat-ı âlileri ba ta olmak üzere zabitleri, neferleri 
tebrik ederim. Zaferden vicdanen emin oldu um için tebri imi önceden yazıp 
takdim etmi imdir6” ifadelerine yer verilmi tir. Ali Ekrem Bey burada Türk 
Ordusu’na olan güvenini ifade etmi , zaferin kesin olarak elde edilece ine 
yürekten inanmı tır.  

Sakarya Zaferi münasebetiyle Ba komutan Mustafa Kemal Pa a 
öncelikle Türk Milleti’ne bir beyanname yayınlamı tır. TBMM’de okunan 
bu beyannamede; Ankara’ya girmek isteyen dü manın pek kanlı bir 
muharebe neticesinde ma lup edildi i ve kaçan dü man kuvvetlerinin 
mühim bir kısmının Sakarya’nın do usunda imha edildi i belirtilmi tir. Yine 
dü man kuvvetlerinin Anadolu içlerine korkusuzca saldırdıklarından 
bahsetmi  ve “Dü ünmediler ki Türklerin vatan sevgisi ile dolu olan 
gö üsleri kendilerinin mel’un ihtiraslarına kar ı daima demirden bir duvar 
gibi yükselecektir.” demi tir. Millî hudutlar içerisinde ba ımsız bir hayat 
sürmek için çaba harcandı ından bahsetmi  ve “silahlarımızı maksadımız 
tamamen istihsal olunduktan sonra bırakaca ımızdan pek karîb olan bu 
mes’ud ana kadar kemafi’s-sabık efrâd-ı milletin azamî gayret ve fedakârlık 
göstermesine intizar eylerim” demi  ve milleti, Türk Ordusu’na daha çok 
yardım etmeye ça ırmı tır7. Mustafa Kemal Pa a, Türk Ordusu’na da bir 
beyanname yayınlamı  ve bu beyannamede unlara yer vermi tir: 
“Arkada lar! Milletimiz yabancıların elinde köle olmu  görmemek için 
giri ti imiz bu muharebede Sakarya muzafferiyeti gibi adı dâimâ anılacak 
yeni ve büyük bir zafer kazandınız. Benim gibi ömrünü senelerden beri 
saflarınızın yanında geçirmi  olan bir silah arkada ınız ezilmi , kahredilmi  
dü manın ric’atinden sonra hakkınızda duydu um takdir ve hayreti, minnet 
ve ükranı ordunun her ferdi memleketin her tarafından duyulacak kadar 
yüksek sesle söylemeye lüzum gördüm. Sakarya boyunda verdi imiz 

                                                 
5 stikbal, 17 Eylül 1337 (17 Eylül 1921), Nu: 405; Vakit, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), 
Nu: 1356; Açıksöz, 15 Eylül 1337 (15 Eylül 1921), Nu: 284. 
6 Hâkimiyet-i Milliye, 22 Eylül 1337 (22 Eylül 1921), Nu: 300. 
7 Hâkimiyet-i Milliye, 16 Eylül 1337, (16 Eylül 1921), Nu: 294; Vakit, 17 Eylül 1337 (17 
Eylül 1921), Nu: 1354; stikbal, 18 Eylül 1337 (18 Eylül 1921), Nu: 406; kdam, 17 Eylül 
1337 (17 Eylül 1921), Nu: 8802; Açıksöz, 17 Eylül 1337 (17 Eylül 1921), Nu: 285. 
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muharebe çok evvelki muharebelerimizde oldu u gibi anavatanın yalnız bir 
kö esini ufak veya büyük bir parçasını tehlikeye dü ürmüyordu. Orada biz 
bütün memleket, bütün varlı ımız ve istiklâlimiz bahasına denecek kadar 
ehemmiyetli büyük bir muharebeye giri tik. Yirmibir gün yirmibir gece 
milletin istiklâl fikriyle, bir milletin istilâ ve ya ma fikri birbiriyle bo u tu. 
Sizin ba ını e meye razı olmayan istiklâl fikriniz, ilerleyen dü manı ric’ata 
mecbur etti. … Kumandanlara: Tehlike büyüdükçe yükselen azim ve 
tedbiriniz, derin ve hassas zekâlarınızla muharebenin muvaffak bir surette 
sevk ve idaresinde gösterdi iniz harikulade liyakat için. Zâbitlere: 
Trablusgarb, Balkan ve Cihan Harbi’nden henüz çıkmı  iken bir ate ten 
di erine geçerek milletin istiklâl mücadelesinde tuttu unuz mevki, genç ve 
aziz ba larınızın üstünde dönen yeni ölüme kar ı gösterdi iniz istihkar ve 
kalplerinizde ı ıldayan ve bize zafer yolumuzun aydınlatan millet a kı ve 
bütün bir heyecanla seyretti im sayısız kahramanlıklarınız için. Neferlere: 
Kurtulu  için yaptı ımız bu sava tan çok daha evvel sizi ba ka muharebe 
meydanlarında da tanımı tım. Dünyanın hiçbir ordusunda yüre i 
seninkinden daha temiz, daha sa lam bir askere rast gelinmemi tir. Her 
zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, 
imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldırmadı ı demir gibi pak kalbin ile 
dü manı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve ükranımı söylemeyi 
nefsime en aziz bir borç bilirim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri 
olan bir millete, yâd eller altında köle olmak mümkün de ildir8.” 

Sakarya Zaferi münasebetiyle Afgan Sefiri Sultan Ahmet Han da 
Mustafa Kemal Pa a’ya bir tebrik telgrafı göndermi  ve unları dile 
getirmi tir: “Elhamdülillah ki muhterem Ba kumandan hazretleri ve di er 
kumandan heyet-i aliyesinin hüsn-ü idareleri ve zabitan ve asâkir-i 
islâmiyenin kahramânâne fedakârlıklarıyla Sakarya Muharebesi slam 
ordusunun fetih ve zaferiyle neticelendi. TBMM ordusu bu zaferinin 
tabiatiyle her hususta Türkiye’ye alakadar olan Müslümanların kalplerini 
nur-ı sürûr ile münevver etti. Sefaretimiz Türkiye ordusunun i bu fetih ve 
zaferi münasebetiyle gerek ba kumandan hazretlerine ve gerek di er 
kumanda heyeti aza-yı muhterimesine tebrikât-ı samîmânesini takdim eder 
ve cenâb-ı hakkın avn ü inayetinden Türkiye ordusu muzafferiyâtının 
tevâlisini ricâ ve niyâz eylerim9.” 
                                                 
8 Hâkimiyet-i Milliye, 21 Eylül 1337 (21 Eylül 1921), Nu: 299; Açıksöz, 21 Eylül 1337 (21 
Eylül 1921), Nu: 290. 
9 Açıksöz, 18 Eylül 1337 (18 Eylül 1921), Nu: 286; Vakit, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), 
Nu: 1356; Afgan Emiri Sultan Ahmet Han, Açıksöz gazetesi muharriri ile bir mülakatında da 
unları dile getirmi tir: “Harp birçok safhalar geçiriyor, mamafih, hak bizdedir. Müslümanlar 

hukuk-u me rualarını müdafaa etmektedirler. Binaenaleyh iman ediyorum ki cenab-ı hakk 
bize daima muzafferiyet ihsan edecektir. Çünkü ne Türkler ne de di er hükümât-ı islamiyeden 
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Zafer Münasebetiyle TBMM’ye Gönderilen Tebrik Telgrafları ve 
Verilen Cevaplar 

Sakarya Zaferi, Türk Milleti nezdinde büyük bir co ku ile 
kar ılanmı tır. Erzincan, Mardin10, nebolu11, Kastamonu, Zonguldak, 
Ankara ve Mecitözü12 ve daha pek çok yerden tebrik telgrafları çekilmi tir. 
Meselâ Kastamonu’dan Vali Refet Bey imzalı telgrafta u ifadelere yer 
verilmi tir: “Muhterem Ba kumandanımız Mustafa Kemal Pa a 
Hazretlerine: Dâhiyane kumandanız altında ordumuzun intisap eyledi i 
parlak muzafferiyetten dolayı bütün vilayet ba tanba a heyecân-ı sürûr ve 
âdümânî içindedir. Vilayet halkının zât-ı fahîm-anelerine ve muzaffer 

orduya kar ı kalplerinden ta an hüsn ü minnet ve ükrâna tercüman olarak 
arz-ı tebrîkât ve ta’zîmat eylerim13.” Ba komutan Mustafa Kemal Pa a, 
Kastamonu’dan gönderilen tebrik telgrafına verdi i cevapta unları 
söylemi tir: “Tebrikât ve tezâhürat-ı vâkıa dü manı takip etmekte olan bütün 
ordu ve mensubeyn ve kumandanlarını mütehassis ve müte ekkir bırakmı tır. 
Ordu, milletini böylece mâ’nen ve maddeten kendisine müzahir gördükçe 
göstere geldi i fedakârlıkta daha pek çok ileri gidecektir14.” Yine 
Ankaralıların tebrikini de u sözlerle cevaplamı tır: “Necîp milletimizin 
hayat ve istiklalini imha etmek isteyen Yunan ordusunu yirmibir günlük 
meydan muharebesinden sonra inhizâma u ratan ordumuz ve ahsım 
hakkımdaki tebrikâtınıza te ekkürler ederim15.” Sakarya Zaferi 
münasebetiyle Mu  Müdafaa-i Hukuk Riyaseti ve Harput Belediye 
Riyaseti’nden de tebrik telgrafları gönderilmi tir16. Çatalca Müftüsü Osman 
Efendi ve iki arkada ı Sakarya Zaferi’ni tebrik için Meclise bir tebrik telgrafı 
gönderilmi lerdir. Bu telgrafta u temenniler yer almaktadır: “Âfiyetinizle 
milli muzafferiyetlerimizin sürmesini temenni eder ve Meclisi Millimizle 
kahraman ordumuzu tebrik ederek selamlarımızın iletilmesini istirham eder 

                                                                                                                   
hiçbiri ba ka devletlerin hukukuna müdahale etmeyi hatırından bile geçirmez ve hiçbir zaman 
insan kanı dökmek arzu etmezler. Hâlbuki dü manlarımız do rudan do ruya hayatımıza 
suikast ediyor. Bizde kendimizi müdafaa ve misak-ı milli u runda mücahede eyliyoruz.” Bkz, 
Yenigün, 25 Eylül 1921, Nu: 721-334-21. 
10 Erzincanlılar “fedakâr ve kahraman ordumuzun kazandı ı zaferden dolayı ükran ve 
selamlarını” yollamı lardır. Mardin halkı da “kahraman ordumuzun azmi ile kazanmı  oldu u 
zaferi kutlamı lar ve ordumuzun muvaffakiyeti için bir kez daha Cenab-ı Hakk’a dua 
etmi lerdir.” Bkz, Hâkimiyet-i Milliye, 23 Eylül 1337 (23 Eylül 1921), Nu: 301. 
11 Hâkimiyet-i Milliye, 28 Eylül 1337 (28 Eylül 1921), Nu: 306. 
12 Vakit, 17 Eylül 1337 (17 Eylül 1921), Nu: 1354. 
13 Açıksöz, 26 Eylül 1337 (26 Eylül 1921), Nu: 293. 
14 Açıksöz, 26 Eylül 1337 (26 Eylül 1921), Nu: 293. 
15 Hâkimiyet-i Milliye, 21 Eylül 1337 (21 Eylül 1921), Nu: 299. 
16 TBMM ZC, Cilt: XIII, Ankara-1958, s. 131. 
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ve bu vesile ile de hürmetlerimizi takdim ederiz17.” Yine Erzincan halkı da, 
“fedakâr ve kahraman ordumuzun kazandı ı zaferden dolayı ükran ve 
selamlarını” telgrafla dile getirmi lerdir. Ayrıca Mardin halkı da Türk 
Ordusu’nun kazandı ı bu zaferi tebrik edip muvaffakiyetinin devamı için 
dua etmi lerdir18. 

Türk Milleti’nin “istiklâl fikri” ile Yunan “milletinin istilâ ve ya ma 
fikri” arasındaki mücadeleden Türk Milleti’nin dolayısıyla da istiklâl fikrinin 
galip çıkması yabancı devletlerinde dikkatini çekmi tir. Sakarya’da elde 
edilen zafer yabancı devlet yöneticileri tarafından da tebrik edilmi tir. 
Meselâ Azerbaycan Cumhuriyet Reisi ve Kafkas Siyâsi Komiseri, ark 
Cephesi Kumandanlı ı aracılı ıyla birer tebrik telgrafı göndermi lerdir. Bu 
telgraflarda Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti Reisi Nerimanof; “Türkiye’nin 
hayat ve hürriyetini müdafaa eden ordunun ihrâz eylemi  oldu u parlak 
muzafferiyetten husule gelen memnuniyet ve bahtiyarlı ımı layıkıyla zât-ı 
âlilerine arz için kelime bulmaktan acizim. Kahraman Türk askerinin 
kazandı ı bu galibiyetten dolayı TBMM’ye tebrikât-ı acizânemin arz ve 
tebli ini zât-ı âlilerinden istirham eylerim. …Anadolu’yu müdafaa eden 
mücâdelât-ı kahramânâneyi büyük bir alaka ve dikkatle takip etmekte 
bulundu umu arz eylerim19.” diyerek, Kafkas Siyâsi Komiseri de; “Garp 
Cephesinde harp etmekte olan Türk ordusu ile milletine ve zât-ı âlilerine 
Sakarya nehrinde ark milletlerinin menfûr dü manı (yenerek) kazanılmı  
olan parlak muzafferiyetten dolayı arz-ı tebrikata müsaade buyurmanızı rica 
eder, TBMM ordusunun insaniyeti tahrîb için u ra anlara kar ı indirmi  
oldu u bu kahhâr darbeyi takdîs ve tebcîl eylerim20.” demek suretiyle Türk 
Ordusu’nun zaferini tebrik etmi lerdir. Yine Azerbaycan Sosyalist ûra 
Cumhuriyeti Ankara Elçisi brahim Abilof da zafer münasebetiyle bir tebrik 
telgrafı çekmi  ve “Kahraman Türk ordusu ve halkının cephede kazandı ı 
anlı muzaferiyyet münasebetiyle arz-ı tebrik etmek isterim. Cesur Anadolu 

insanının kahramancasına dü mana indirdikleri u son darbenin Türk 
milletinin kurtulu u için son galibiyet oldu u kanısındayım. Türkiye’nin bu 
ba arısı Garbın kölesi olmu  Yunanistan’a vurulan bir darbedir. Hürmet ve 
saygımın hususi kabulünü rica ederim efendim21.” demi tir. Bu telgrafa 
Ba komutan Mustafa Kemal Pa a u cevabı vermi tir: “Sakarya 
                                                 
17 TBMM ZC, Cilt: XIV, Ankara-1958, s. 257. 
18 Hâkimiyet-i Milliye, 23 Eylül 1337 (23 Eylül 1921), Nu: 301. 
19 Açıksöz, 24 Eylül 1337 (24 Eylül 1921), Nu: 291; Hâkimiyet-i Milliye, 23 Eylül 1337 (23 
Eylül 1921), Nu: 301.  
20 Açıksöz, 24 Eylül 1337 (24 Eylül 1921), Nu: 291; Hâkimiyet-i Milliye, 23 Eylül 1337 (23 
Eylül 1921), Nu: 301. 
21 Hâkimiyet-i Milliye, 30 Eylül 1337 (30 Eylül 1921), Nu: 308; Açıksöz, 1 Te rin-i Evvel 
1337 (1 Ekim 1921), Nu: 297. 
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Muzafferiyyeti münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları ve 
ahsım hakkında gösterilen tebriklere te ekkürlerimi sunarım. Ana 

toprakları ile mazlum Do u toplumlarının hayat hakkı ve istiklâlini müdafaa 
u runda giri ti imiz bu büyük sava ın, yakın süre içinde hak ve adaletin 
kutsal zaferleriyle neticelenmesi hakkındaki kanaatinize samimiyetle katılır 
ve bu yolla saygılarımı sunarım22.” Batum ahalisi de Sakarya Zaferi’ni 
sevinçle kar ılayıp, zafer münasebetiyle Batum ehbenderi Aziz Sâmih 
aracılı ıyla çektikleri tebrik telgrafında TBMM ve Ba komutan Mustafa 
Kemal Pa a’yı tebrik etmi ler ve unları dile getirmi lerdir: “Büyük Sakarya 
Meydan Muharebesi’nde zâlim ve mütecâviz dü manlara kar ı ihrâz olunan 
galebenin teb îrî münasebetiyle Batum ahalisi eh-bender-hâne önünde 
içtima’ ederek ihrâz olunan zaferden mütevellid sürûr ve âdümâniyi ve 
tebrikât-ı samîmâne ve ihtiramât-ı mahsusalarını ve bütün Anadolu’yu 
karîben tahlîs edecek olan kahraman Türkiye askerleriyle onları bu büyük 
zafere îsâl eden büyük kumandanlarına ve onların ba kumandanı ve Büyük 
Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa a hazretlerine arz ve iblâ ını alenen 
beyan etmi ler ve gerek Batum ahali ve gerek hükümet-i muvakkatesinin 
reisi ve azaları bizzat eh-bender-hâneye gelerek pek samîmî bir surette 
nâm-ı devletlerine beyan-ı tebrikât ettikleri ve bu gün ve gece icrâ-yı ehr-i 
âyin oldu u ma’rûzdur23.” Ba komutan Mustafa Kemal Pa a da Batum 
ahalisinin tebrik telgrafına u kar ılı ı vermi tir: “Sakarya Meydan 
Muharebesi’nde ordumuzun ihrâz eyledi i muzafferiyet münasebetiyle 
Batum ahali-i muhterimesinin izhâr eyledikleri ihtisâsât-ı samîmâne ve 
tebrikât-ı kalbiyeden dolayı mütehassis ve müte ekkir oldu umun ve bütün 
orduya selamlarını iblâ  eyledi inin kendilerine bildirilmesini ricâ 
ederim24.” Yine Rus uralar Cumhurini Umur-ı Hariciye Komiseri Çiçerin 
de Ankara Rus Sefareti’ne TBMM’ye iletmek adına a a ıdaki telgrafı 
göndermi tir: “TBMM Hükümeti’ne Türk muzafferiyâtı münasebetiyle hâr-ı 
tebrikâtımızı ve Türk Milleti’nin emperyalizme kar ı olan mücadelesinde 
temâdi’-i muvaffakiyâtı hususundaki temenniyâtımızı tebli  etmeniz ricâ 
olunur25.” Buna ilaveten Rus Sovyet Cumhuriyeti’nin Ankara elçisi de 
Sakarya Zaferi münasebetiyle bir tebrik telgrafı göndermi tir. Telgrafta u 
ifadelere yer verilmi tir: “Pek güçlü bir biçimde donatılmı  olan bir 
dü manın bütün çalı malarını ba arısızlı a u ratarak ve bu yolla bir kez 
daha Türk ulusunu tutsaklıktan kurtararak kazandı ınız parlak zafer 
nedeniyle yüksek Ba kanlı ınızı kutlayabildi imden mutluyum. Bu zaferden 
                                                 
22 Hâkimiyet-i Milliye, 30 Eylül 1337 (30 Eylül 1921), Nu: 308; Açıksöz, 1 Te rin-i Evvel 
1337 (1 Ekim 1921), Nu: 297. 
23 Hâkimiyet-i Milliye, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), Nu: 297. 
24 Hâkimiyet-i Milliye, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), Nu: 297. 
25 Açıksöz, 1 Te rin-i Evvel 1337 (1 Ekim 1921), Nu: 297. 
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duydu um sevince, Anadolu kahraman ordusunu ve Sakarya Meydan Sava ı 
ile emperyalistlere Anafartalar Sava ları’nı anımsatmı  olan anlı 
komutanlarını övmekte olan Sovyet Rusya’nın bütün çalı an halkının 
katıldı ına inanıyorum. Yi itli i yüzyıllardan beri bilinen ve ba ımsızlı ı 
için u ra a giren Türk ulusunun sarsılmaz dayancını, herkese kabul 
ettirmeyi ba araca ına inanıyorum. Rus ulusu adına kutlamalarımı 
gerçekle tirir ve yinelerken, Türk ulusunun yasal olan isteklerinin ortaya 
çıkması için en içten dileklerimi sunarım26.” Azerbaycan Sosyalist ûra 
Cumhuriyeti Ankara Elçisi brahim Abilof, aynı zaman da Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Bey’e de bir tebrik telgrafı göndermi tir. brahim Abilof 
telgrafında unları dile getirmi tir: “Azerbaycan’ın mümessili sıfatıyla bu ânı 
mühim ve mesrûrda mukaddes Anadolu topra ına ayak basmak erefine 
nailiyetimden dolayı kendimi pek mes’ûd ve bahtiyar ad eder ve Azerbaycan 
halkının öz karde leri olan kahraman ve azimperver Türklerine selamlarını 
takdim ile kesb-i fahr eylerim27.” Yusuf Kemal Bey de, “Derin ve samîmî 
karde lik hissiyle merbut oldu umuz Azerbaycan Türk halkının muhterem 
mümessilinin halâs ve istiklâlimiz için giri ti imiz mü kil ve anlı 
mücadelenin” devam etti i anda gelen selamları kabul etmi  ve Anadolu 
Türkleri adına karde  Azerbaycan halkına brahim Abilof’un ahsında 
selamlar yollamı tır28. 

Sakarya Zaferi münasebetiyle eyh Senüsî de bir tebrik telgrafı 
göndermek suretiyle zaferden duydu u memnuniyeti dile getirmi  ve öyle 
demi tir: “Avn-ı hakka istinâden hukuk-u me ruasını müdafaa için silahına 
sarılan ordu kıtaat-ı mansûresinin Sakarya Meydan Muharebesi’nde 
cansiperâne ihrâz eyledi i muzafferiyetin nihayete kadar idâmesi bu cehd ü 
gayret-i diniye ve vataniye ile vatanın son noktasına kadar istirdâdı için seve 
seve kan dökmeye iftihar eden ve kanlarıyla cennetini satın alan kahraman 
ordunun muzaffakiyât-ı azîmesini cenâb-ı rabbü’l-âleminden tazarru’ ve 
muzafferiyet-i devletlerini tebrike müsâraat eylerim29.”  

Sakarya Zaferi’nin ardından üstün gayret ve ba arısından dolayı 
Mustafa Kemal Pa a’ya 19 Eylül 1921 tarihinde Meclis tarafından “Gazilik” 
unvanı ve “Mare allik” rütbesi oy birli iyle verildi30. Bunun üzerine Fevzi 

                                                 
26 ATBD, Sayı: 71, Belge Nu: 1551, (Mayıs-1974).  
27 Açıksöz, 1 Te rin-i Evvel 1337 (1 Ekim 1921), Nu: 297.  
28 Açıksöz, 1 Te rin-i Evvel 1337 (1 Ekim 1921), Nu: 297. 
29 Açıksöz, 22 Eylül 1337 (22 Eylül 1921), Nu: 290. 
30 Vakit, 26 Eylül 1337 (26 Eylül 1921), Nu: 1363; Açıksöz, 24 Eylül 1337 (24 Eylül 1921), 
Nu: 291; Ayrıca Mustafa Kemal Pa a’nın Ba komutan olu u, mü irlik rütbesi ve gazilik 
unvanı alı ı hakkında bazı bilgiler için, bkz, Faik Re it Unat, “Mustafa Kemal Pa a’nın 
TBMM Orduları Ba kumandanlı ına Tayini ve Kendilerine Mü ürlük Rütbesiyle 
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Pa a, Mera al Gazi Mustafa Kemal Pa a’ya verilen “Gazilik” unvanı ve 
“Mare allik” rütbesi dolayısıyla bir tebrik telgrafı göndermi tir. Fevzi Pa a 
telgrafında; “TBMM’nin yüksek ki iliklerine mare allik rütbesiyle gazilik 
unvanını vermi  oldu unu sevinçle haber aldım. Milleti yükseltmek ve onu 
ba ımsızlı a kavu turmak konusundaki yurtsever çalı malarınızın büyük 
milletimizce böylece de erlendirilmesini bu büyük kutsal sava ımızda 
ba arının sürdürülmesine iyi alâmet sayıyorum. Kutlamalarımın lütfen 
kabulünü yüce ki ili inizden rica ederim31.” diyerek Mare al Mustafa Kemal 
Pa a’ya verilen unvan ve rütbeden duydu u sevinci ifade etmi tir. Ayrıca 
Afganistan Sefiri Sultan Ahmet Han da Mare al Mustafa Kemal Pa a’ya, 
verilen unvan ve rütbe hususunda tebrik etmi , bir telgraf göndermi tir. 
Telgrafında; “Büyük Millet Meclisi tarafından zât-ı âlilerine verilmi  olan 
gazilik unvanı ve mü irlik rütbesini, elçili imiz gerek kendi namına gerek 
milletin namına tebrikini takdim eyliyoruz. Pa a hazretlerine Cenab-ı 
Hakk’tan ba arılar diliyoruz32.” diyerek görü lerini dile getirmi tir. 

“Ezelden ba rı yanık Anadolu köylüsü yakla an dü manı görünce, silah 
yerine süngü, kılıç yerine yata anla bu kundakçıların önüne çıktı. Bir taraf 
hürriyet, hayat, namus için, di er taraf bütün mukaddesatı çi neyerek zevk-ü 
sefahatlerini tatmin için dövü üyorlardı33.” Elbette hürriyet yolunda 
kazanılan zafer de co ku ile kutlanmayı fazlasıyla hak ediyordu. Nitekim 
Sakarya Zaferi’nin millette uyandırdı ı co ku ve heyecan sokaklara ta mı , 
pek çok yerde enlikler düzenlenmi , nutuklar irat edilmi tir. Meselâ 
Ankara’da düzenlenen mitingde Hamdullah Suphi Bey ve Refet Pa a birer 
nutuk irat etmi lerdir34. Zafer haberi duyulur duyulmaz stanbul’da da millet 
sokaklara dökülmü , Ba komutana ve neferlerine selamlar yollanıp, ehitlere 
“rahmet” yaralı gazilere de “ ifa” temennileri edilmi tir35. Yine Kangırı’da 
zafer münasebetiyle enlikler ve fener alayı düzenlenmi tir. Bartın’da millet 
hükümet binası önünde toplanıp zaferi kutlamı  ve ordu ihtiyaçlarının 
kar ılanması için yaralılara yardım olsun diye yarım saat içinde yüz bin 
                                                                                                                   
Gazilik Unvanının Verilmesi Hakkında Bazı Vesikalar”, Tarih Vesikaları, Sayı: 8, Cilt: II, 
A ustos-1942. 
31 ATBD, Sayı: 75, Belge Nu: 1627, (Eylül-1976); Açıksöz, 24 Eylül 1337 (24 Eylül 1921), 
Nu: 291; Vakit, 26 Eylül 1337 (26 Eylül 1921), Nu: 1363; Nitekim smet Pa a ve Fevzi Pa a, 
Ba komutan Mustafa Kemal Pa a’ya mü irlik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesi yönünde 
meclise teklif de sunmu lardır. Bkz, ATBD, Sayı: 75, Belge Nu: 1626, Ayrıca Erkân-ı 
Harbiye-i Umumiye Riyaseti’ne Mustafa Kemal Pa a’ya gazilik unvanının ve mü irlik 
rütbesinin verildi ine dair kanun metni gönderilmi tir. Bkz, ATBD, Sayı: 75, Belge Nu: 
1630.  
32 Hâkimiyet-i Milliye, 22 Eylül 1337 (22 Eylül 1921), Nu: 300. 
33 kdam, 15 Eylül 1337, (15 Eylül 1921), Nu: 8800. 
34 Açıksöz, 17 Eylül 1337 (17 Eylül 1921), Nu: 285. 
35 Vakit, 15 Eylül 1337, (15 Eylül 1921), Nu: 1352. 
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kuru  toplamı tır. Maçka’da da millet hükümet binası önünde toplanıp 
Fatihalar okuyup dualar etmi , hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını da 
dile getirmi lerdir36. Hekimhan’da zafer enlikleri yapılıp Türk Ordusu’nun 
zaferi kutlanmı tır. Konya-Ere li’den cepheye gitmek için 105 gönüllü 
“Ere li’den zmir’e” yazılı bayrakla Konya’ya gelmi , merasimle 
kar ılanmı lardır. nebolu’da gaziler için yardım talep edilmi  ve halk be  
dakika içinde 1480 lira toplamı tır37. nebolu’daki merasimlerden birinde de 
Hasan Fehmi Efendi ve Halil Hilmi Efendi kalabalı a hitap etmi lerdir38. 
Yine Trabzon’da da vatanperverâne tezahüratlarla zafer kutlanmı tır39. 
Kastamonu, Ankara, Antalya, Konya ve Zonguldak’ta kutlama merasimleri 
tertip edilip zafer co kuyla kutlanmı tır40.  

Sakarya Zaferi Batum’da da co ku ile kutlanmı tır. Türk Ordusu’nun 
zafer haberi alan Batum Türkleri di er Müslümanlarında katılımıyla co kulu 
enlikler düzenlemi lerdir. Millet Türk Konsoloslu u önünde toplanmı , 

Türk Ordusu’na selamlar gönderilip, dualar edilmi tir. Bu merasimlere 
Gürcü ve Ruslardan da çok sayıda ki i katılmı tır41. Ayrıca konsolosluk 
aracılı ıyla zafer tebrik edilmi tir. Zafer tebrikinde; “ordumuzun 
muzafferiyeti haberinin vürudu üzerine Batum’da resm-i kabul icra 
edilmi tir. Meclis Reisi ve azaları ba - eh-benderlikten samimî ve kalbî 
tebriklerinin Büyük Millet Meclisi’ne ve Ba kumandanlı ına îsalini rica 
etmi lerdir. Zafer münasebetiyle eh-bender-hane donatılmı tır42.” 
ifadelerine yer verilmi tir. Yine zafer münasebetiyle Tiflis’te de gösteriler 
yapılmı  zafer kutlanmı tır. Hatta bu gösterilerden birisinde Sovyet 
Rusya’nın Gürcistan Mümessili bir nutuk irat etmi  ve özetle unları 
söylemi tir: “Bütün hamiyetimizle temenni ederiz ki Anadolu ordusu pek 
yakında Yunan ordusunu denize dökerek memleketi emperyalistlerin 
istilasından tamamıyla kurtarsın. tilaf Devletleri’ne kar ı mücadele eden 
bütün arkı tebrik ederim43.” 

                                                 
36 Hâkimiyet-i Milliye, 16 Eylül 1337, (16 Eylül 1921), Nu: 294. 
37 Hâkimiyet-i Milliye, 18 Eylül 1337, (18 Eylül 1921), Nu: 296; Açıksöz, 19 Eylül 1337 (19 
Eylül 1921), Nu: 287. 
38 Vakit: 20 Eylül 1337 (20 Eylül 1921), Nu: 1357. Ayrıca, 400 lira gazilere yardım 
toplanmı tır. Bkz, Aynı Yer.  
39 Vakit, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), Nu: 1356; stikbal, 17 Eylül 1337 (17 Eylül 1921), 
Nu: 405.  
40 Vakit, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), Nu: 1356; Açıksöz, 14 Eylül 1337 (14 Eylül 1921), 
Nu: 283. 
41 kdam, 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921), Nu: 8804; Açıksöz, 18 Eylül 1337 (18 Eylül 1921), 
Nu: 286. 
42 Peyam-ı Sabah, 24 Eylül 1337 (24 Eylül 1921), Nu: 11427. 
43 Açıksöz, 21 Eylül 1337 (21 Eylül 1921), Nu: 289. 
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Sonuç 

I. nönü ile “her eyin kurtarıldı ı”nı, II. nönü ile “makûs talih”in 
yenildi ini, Sakarya ile “hatt-ı müdafaa”nın olmayıp “sath-ı müdafaa”nın ve 
“o sath”ın da “bütün bir vatan” oldu unu, Büyük Taarruz ile de “ilk hedef”in 
“Akdeniz” oldu unu belirten Mustafa Kemal Pa a, “düzenli ordu”nun ilk 
ba arısında söyledi i veciz ifadenin ne kadar gerçekçi bir söz oldu unu 
bütün bir millete Büyük Taarruzla ispat etmi tir. Nihayetinde de Mustafa 
Kemal Pa a liderli indeki Millî Mücadele Büyük Taarruzla birlikte kesin bir 
zafer elde etmi  ve bu zaferini de Lozan Antla ması ile “tam ba ımsız bir 
Türkiye” haline dönü türmeyi ba armı tır. 

Türk Milleti’nin “var olmak kavgası” olan Millî Mücadele’nin “düzenli 
ordu”sunun elde etti i en önemli zaferlerden birisi olan Sakarya Zaferi, 
“savunma”dan “taarruz”a geçti imiz, dü manın belini tamamen kırdı ımız 
bir muharebedir. Bu münasebetle bu büyük zafer gerek TBMM gerekse de 
Türk Milleti tarafından co ku ile kar ılanmı tır. TBMM cepheye tebrik 
telgrafları göndermi , cephedeki de erli kumandanlar bu tebrikleri yüksek 
bir uurla kabul edip bu telgraflara cevap vermi lerdir. Yine millet de 
zaferler münasebetiyle Türk Ordusu’nu TBMM aracılı ıyla tebrik etmi tir. 
Bunun yanında yurt dı ından da zaferler münasebetiyle TBMM’ye pek çok 
tebrik telgrafı gönderilmi tir. Bu telgrafların tamamında i galci kuvvetlerle 
mücadele eden komutan ve askerlerin e siz mücadeleleri tebrik edilmi , 
onlara ükranlar dile getirilmi tir. 

Son söz olarak söylenecek udur: Türk Milleti’nin “istiklâl fikri” ile 
Yunan “milletinin istilâ ve ya ma fikri” arasındaki mücadeleden Türk 
Milleti, ba ka bir ifade ile “istiklâl fikri” galip çıkmı tır. Bu durum bütün bir 
millet tarafından da takdire ayan bir mücadele olarak görülüp, tebrik ve 
ükranlar ifade edilmi tir. 
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TARTI MA 

Prof. Dr. zzet ÖZTOPRAK: 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal 
Pa a’ya Gazilik unvanı ve mare allik rütbesi verildi. Bir yıl sonra da Fevzi 
Pa a’ya verildi. Çakmak, Genelkurmay Ba kanlı ı boyunca, görevden 
ayrılmasına kadar mare al unvanını kullanmı tır. Fakat Mustafa Kemal’in 
bugüne kadar mare al unvanını kullandı ına dair bir belgeyi ben henüz 
görmedim. Genelde Gazi unvanını kullanmı tır. Bu konuda ne 
dü ünüyorsunuz? Te ekkür ederim. 

Prof. Dr. Osman AKANDERE: Mustafa Kemal Pa a askerli i 
bırakıyor. Fevzi Pa a ise askerli e devam ediyor. Bu yüzden asker olmadı ı 
için Mare allik unvanını kullanmıyor. Muhtemelen zafer kazanılmı  ve 
Mustafa Kemal’in askeri misyonu orada bitmi tir. Mustafa Kemal Pa a’nın 
niye bu unvanı kullanmadım diye yazdı ı bir ey yoktur. Bu olaya herkesin 
yakla ımı farklı olacaktır. Artık zafer kazanılmı tır. Artık bundan sonra 
devleti kurma çalı ması ba layacaktır. Te ekkür ederim. 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Ç ve DI  KAMUOYUNDA SAKARYA ZAFER  
KAMUOYUNA YANSIYAN YÖNÜYLE SAKARYA SAVA I 

 

Serpil SÜRMEL * 

 

Askeri sonuçları itibariyle Sakarya Sava ı, bu sava ın do rudan ve 
dolaylı olarak içinde yer alan tarafların siyasi beklentilerini kar ılamak adına 
büyük ölçüde önem arzetmi tir. Özellikle bir önceki askeri geli melerin 
ortaya koydu u artlar, taraflarca kendi stratejilerine göre bir avantaj olarak 
de erlendirilmi  ve bu sava tan ba arıyla çıkma umutlarını yükseltmi tir.  

Ku kusuz Anadolu’daki i gal siyasetinin tilâf Blok’u içindeki en güçlü 
üyesi ngiltere, bütün bunlara ba lı olarak elde edece i askeri ba arı 
sayesinde, Anadolu’da iki yıl önce ba layan ve giderek büyüyen mücadele 
ile sekteye u rayan Yakın Do u siyasetini artık rahatça uygulayabilece i 
dü üncesindeydi. Hatta bu dü ünceden o kadar emindi ki, ngiliz Ba bakanı 
Lloyd George, Yunan Ordusu’nun Kütahya-Eski ehir Sava ları’ndan 
sa ladı ı kazançlara bakarak, Anadolu üzerine bir türlü hâkim olunamayan 
siyasi açlı ı u ibretlik sözlerle tarihe geçirmekteydi: “Yunanistan kazandı ı 
zaferden dolayı artık Sèvres Antla ması’yla yetinemez. Daha geni  ölçüde 
tatmin edilmelidir”.1  

Ku kusuz ngiltere’nin Yakın Do u’da izledi i siyasete alet olarak 
gördü ü ve Do u Akdeniz’in bekçili ini yapma görevini verdi i Yunanistan 
için, ngiliz Ba bakanının yukarıda söyledi i sözler oldukça do aldı. 
Yunanistan içinse, bu siyaset ne olursa olsun, Anadolu üzerinde büyük ideal 
tanımlamalarıyla hayallerini gerçekle tirme imkânı sa layan, kaçırılmayacak 
tarihi bir fırsat demekti. Ne yazık ki, Anadolu’da zulmün ve yıkımın 
pahasına yakalanan bu tarihi fırsattan yararlanılmakta gecikilmedi. ki yıl 

                                                 
* Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi Enstitüsü Ö retim Üyesi, 
25240/ERZURUM. 
1  Sakarya Meydan Muharebesi Harp Tarihi Bro ürü, Genelkurmay Ba kanlı ı, Ankara, 1997, 
s. 1.  
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içinde giderek geni leyen i galler ve son sava ta ele geçirilen Kütahya, 
Eski ehir ve Afyonkarahisar’dan sonra ise artık Yunanlılar için tek dü ünce, 
Sakarya’da kendilerini bekleyen Türk ordusuna son darbeyi indirmekti. 
Bunu ba aracaklarından o kadar emindiler ki, bu sava la, bir zamanlar 
Ankara civarına kadar gelen Makedonyalı Büyük skender’in bugün Polatlı 
yakınlarında bulunan ve bir kılıç darbesiyle kördü ümünü çözdü ü 
Gordion’daki muzafferiyetini özde le tirmeyi unutmadılar. Hatta o zamanlar 
Gordion kördü ümünü çözen ki inin bütün Asya’ya hâkim olaca ı 
kehanetini Büyük skender’den sonra, bu defa kralları Konstantin’in tekrar 
ihya edece ine ve Türklerin ordusunu yok edip, milli merkezlerini ele 
geçirerek Ankara kördü ümünü çözeceklerine inandılar. 

Sava ın asıl tarafından yer alan Anadolu’ya gelince, o kendi öz 
yurdunda mülküne göz konulan, canına, malına ve namusuna kastedilen 
Türk milletinin ya adı ı yerdi ve bu millet, toprakları üzerinde yürütülen 
a ır i gal siyasetine kar ı iki yıldır onurlu bir var olma mücadelesi 
vermekteydi. Haklı oldu u bu mücadelede de i meyen tek ve net bir kararı 
vardı. Misak-ı Milli sınırları içinde ba ımsız bir millet olarak ya am hakkını 
elde etmek. Bunun için mukaddes aile oca ında tek bir dü man askeri 
kalmayıncaya kadar sava acaktı. Bu karar ve azimle Sakarya Sava ı’na 
büyük bir cephe gerisi seferberli i ile hazırlanarak,  ordusuna maddi manevi 
her türlü deste i sa ladı ve hiçbir fedakârlıktan da kaçınmadı. Bütün ruhuyla 
bu sava ın içinde olan Türk milleti, artık büyük bir merak ve heyecanla 
cephelerdeki geli meleri yakından takip edecek ve ordusunun zafer 
haberlerini büyük bir umutla bekleyecekti. 

Ku kusuz sava a ve beklentilerine dair duyulan tüm bu hissiyat sadece 
Türk kamuoyuyla sınırlı de ildi. Bu sava ın di er ucunda güçlü beklentisi 
olan tarafların kamuoyları da bulunmaktaydı.  Bunlar Yunan kamuoyu, ba ta 
stanbul ve zmir’deki Rum ve di er azınlık kamuoyları, tilaf Devletlerinin 

siyasi ve askeri çevreleri ile bu devletlerin manevi anlamda olmasa bile 
maddi anlamda ilgilenen kamuoyları idi. Bütün bu kamuoyları ve ilgili 
çevreleri, sava ın geli me ve sonuçlarından haberdar etme görevi de yerli ve 
yabancı basının i iydi. 

Tabii her eyden önce, toprakları üzerinde cereyan eden ve Türk Milleti 
için hayati önem arzeden bu sava ı, Türk basını büyük bir ilgi ve heyecanla 
takip etti ve sütunlarına ta ıdıkları haber ve yorumlarla kamuoyunu 
aydınlattı. Gerek Anadolu, gerekse stanbul’da yayınlanan Türk gazeteleri 
bu görevi yerine getirirken, yazılarında kullandıkları ana haber kaynakları 
öncelikle Batı Cephesi Karargâhı’ndan çıkan resmi tebli lerle, Anadolu 
Ajansı tebli leriydi. Gazeteler bu kaynaklar dı ında Yunan resmi 
tebli lerine, Neologos, Proodos ve Tahidromos gibi stanbul’da, Patris ve 
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Kozmos gibi zmir’de Rumca yayınlanan gazetelerle, i gâl devletlerinin 
ba kentlerinde çıkan gazetelerin stanbul, zmir ve Atina muhabirleri 
vasıtasıyla alıp yayınladıkları haber ve yorumlarına da yer verdi. Ayrıca 
Yunan Ordusu içinde bulunan tilaf Devletleri askeri uzmanlarıyla, Türk 
subaylarının sava la ilgili izlenim ve görü leri kamuoyuyla payla ılırken, 
stanbul’daki Türk gazeteleri Anadolu’dan gelen yolculardan aldıkları 

havadislere de sütunlarında yer ayırdı. 

Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili Türk gazetelerinin bütün bu haber 
kaynaklarından yararlanarak kamuoyuna duyurdu u haber ve yorumlarına 
geçmeden önce, bu sava ın gerçekle ti i safhaları belirtmek gerekir. Bu 
safhalar be  kısma ayrılmakta olup, ilk safhası Yunan Ordusu’nun Sakarya 
mevzilerine temas etmek üzere 14-22 A ustos 1921 tarihleri arasında yaptı ı 
ileri harekât kısmını içermektedir. 23-30 A ustos 1921 tarihleri arasındaki 
ikinci safha, Yunan Ordusu’nun Sakarya do usunda bulunan Türk 
kuvvetlerine taarruzunu ve güney kanattan ku atma harekâtını 
kapsamaktadır. Yunanlıların Haymana istikametinde Türk cephesini yarma 
giri iminde bulundu u ve sava ın en zor ve kanlı çarpı malarının geçti i 31 
A ustos 6-Eylül 1921 tarihleri arası ise, üçüncü safhayı olu turmaktadır. 
Yunan Ordusu’nun Sakarya’nın batısına çekili i ve Türk kar ı taarruzunun 
ba ladı ı 7–13 Eylül 1921 tarihleri arası dördüncü safhayı, Yunan 
Ordusunun çekilmesi ve Türk takip harekâtını içeren 14 Eylül – 10 Ekim 
1921 tarihleri arası da be inci ve son safhası te kil etmektedir.2 

O dönemde sava ın geli melerini iki safha halinde haberlerine yansıtan 
Türk basını, Yunan Ordusu’nun Sakarya’nın batısına çekili i ve Türk kar ı 
taarruzunun ba ladı ı 7 Eylül 1921 tarihini, ikinci safhanın ba ladı ı tarih 
olarak kamuoyuna duyurmu tur.3 

Gazetelerin sava la ilgili haber ve yorumlarına gelince, Yunan 
Ordusu’nun Sakarya mevzilerine temas etmek üzere 14 A ustos’ta4 ba layan 
ve 22 A ustos’a kadar süren ileri harekâtı sırasında, Yunanlıların antik 
Gordion- Ankara takıntısına vurgu yapan haberler göze çarpmaktaydı. 
Ak am Gazetesi 20 A ustos 1921 tarihli nüshasında, muhtelif kaynaklardan 
alınan haberlere göre büyük muharebenin Gordion civarında ba ladı ı 
haberlerinin teyit edildi ini, Atina’dan alınan haberlerde de, Sava  
                                                 
2  Sakarya Meydan Muharebesi Harp Tarihi Bro ürü, s. 29–50. 
3 Anadolu’da Yenigün, 7 Eylül 1337/1921, No: 706-319-6, Tevhid-i Efkâr, 7 Eylül 
1337/1921, No: 3116-88, Vakit, 7 Eylül 1337/1921, No: 1344. 
4 Tevhid-i Efkâr Gazetesi “Yunan Taarruzu De il leri Yürüyü ü” ba lı ı altında verdi i 
haberde, Yunan ileri hareketinin be  kolordu halinde 14 A ustos’ta ba ladı ını ve bu 
kuvvetlerin yürüyü  istikametlerini duyurmaktaydı. (Tevhid-i Efkâr, 21 A ustos 1337/1921, 
No: 3099-71) Ancak Yunan Ordusu be  Kolordudan de il, üç kolordudan olu maktaydı.  
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Bakanlı ı’na çekilen telgraflardan Yunan kollarının Gordion havalisini 
ku atmak üzere ilerledi ini ve Mustafa Kemal Pa a’nın Gordion tepelerini 
hummalı bir ekilde tahkim etti ini bildirmekteydi.5 Aynı habere 21 A ustos 
1921 tarihli Tevhid-i Efkâr Gazetesi de yer vermekte ve “Gordiom’da 
Dü ümü Kesemeyecekler” ba lı ı altında Rumca gazetelerin iki günden beri 
Gordion konusuna de indiklerini bu nedenle Gordion’un neresi oldu una 
dair okuyucularını bilgilendirmek istediklerini belirterek, bu bilginin 
ardından öyle bir yorumda bulunmaktaydı:  

“Anadolu’ya ayak bastı ı günden beri mütemadiyen tarihi hatıraları 
ihya etmek isteyen Kral Kosti anla ılan skender gibi taklit etmek hevesinde 
olacak ki, imdi yerinde yeller esen Gordiom’dan bahsetmektedir. Fakat 
Allah’ın inayetiyle Kosti, Mustafa Kemal Pa a’nın ba ladı ı dü ümü 
çözemeyecek ve in allah Sakarya’nın bu tarihi noktasında Türk’ün sine ve 
süngüsü kar ısında korkacak ve kırılacaktır”.6    

Yunan Ordusu’nun ileri harekâtının sürdü ü sırada Ak am Gazetesi, 
stanbul’daki yerli Rumların Yunan tebli lerinin gelmemesi ve habersizlik 

yüzünden endi eye dü tükleri, haber almak için Yunan Elçili i’ne defalarca 
ba vurmalarına ra men, Yunan askeri heyetinin kendilerine olumlu bir 
cevap vermedi ini, bunun üzerine 21 A ustos’ta Beyo lu’ndaki 
Sylogoslarında askeri ve siyasi vaziyet hakkında toplantılar yaparak, Yunan 
Ba kumandanı Papulas’a, Atina, zmir ve Bursa’ya hususi telgraflar çekmek 
suretiyle bilgi istedikleri haberini yayınlamaktaydı.7 

Anla ılan stanbul’daki Rumların bu endi elerini gören Tahidromos 
ba ta olmak üzere bazı Rum gazeteleri 23 A ustos’ta Yunan Ordusu’nun 
sahte zafer haberini yaparak, kendi kamuoylarını yatı tırmak istemi  ancak 
bu sahte zafer haberi ertesi gün yine bir Rum gazetesi olan Neologos 
tarafından yalanlanmı tı. Rum gazetelerinin sergiledi i bu gülünç durumu, 
Ak am Gazetesi “Rumca Gazetelerin Dünkü Maskaralıkları” ba lı ı altında 
hicvederken, Vakit Gazetesi, “Rumca Gazetelerin Ne esi Kaçtı” ba lı ıyla 
verdi i haberde Rum gazetelerin birbirlerini, mübala alı haber vermekle 
itham ettikleri8 vurgusunu yapmaktaydı. 

Bu arada 22 A ustos’ta yayınlanan Yunan resmi tebli ine sütûnlarında 
yer veren Tevhid-i Efkâr Gazetesi, dü man ordusunun Sakarya Nehri’ne 
ula tı ını, iki taraf arasında süvari çarpı malarının oldu unu belirtirken, 
alınan hususi haberlerde de Sakarya Cephesi’nde önemli muharebelerin 
                                                 
5 Ak am, 20 A ustos 1337/1921, No: 1043.  
6 Tevhid-i Efkâr, 21 A ustos 1337/1921, No: 3099–71. 
7 Ak am, 22 A ustos 1337/1921, No: 1045. 
8  Ak am, 24 A ustos 1337/1921, No: 1047; Vakit, 25 A ustos 1337/1921, No: 1331.  
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cereyan etti ini ancak her iki tarafın resmi tebli lerinde tafsilat vermekte eli 
sıkı davrandı ını, bilhassa cephenin kilidi durumunda bulunan Gordion 
civarında faaliyetlerin oldu unu, birbirleriyle temas etmi  iki ordunun 
muharebe etmeden seyirci gibi kar ı kar ıya kalmalarının mümkün 
olmadı ını9 ifade etmekteydi. 

Gazeteler, 25 A ustos’tan itibaren Sakarya Sava ı’nın ba ladı ını, 
dü man ku atma koluna kar ı Türk Ordusu’nun ba arılı oldu unu 
yazarken,10 yabancı çevrelerden alınan haberlerde,  Sakarya’yı güneyden 
geçmek suretiyle Ankara’ya do ru geni  bir askeri ku atma hareketi 
yapmaya te ebbüs eden Yunan kollarının kar ılarında birdenbire sayıca 
üstün milli kuvvetleri buldu u11 belirtilmekteydi. Bu sırada Paris 
gazetelerinin, Yunanlıların üstün kuvvetlerine ra men, ileri hareketlerinde 
pek ciddi zorluklarla kar ıla tıklarını12  yazdı ı, Times Gazetesi zmir 
muhabirinin Yunanlı bir kurmay subayın kendisine, Mustafa Kemal Pa a’nın 
düzenledi i plânların askeri strateji adına mükemmel bir aheser oldu unu 
söyledi i13 kamuoyuna aktarılan haberler arasındaydı. 

Anadolu ve Yunan resmi tebli leri alındıkça gazeteler, sava ın ilk 
devresi olan ku atma harekâtı ile ilgili daha açık ve kapsamlı haberler 
yayınlamaktaydı. Tevhid-i Efkâr Gazetesi 27 A ustos 1921 tarihli 
nüshasında “Sakarya’daki Hareket Mühim Bir Devreye Girdi” ba lı ıyla 
Yunan yürüyü  ve ku atma harekâtı plânını açıklamakta ve bu plân 
kar ısında Anadolu Ordusu’nun önce dü manın sa  kanat ku atma kolunu 
durdurmak, Gordion ile Kazancı Ovası arasında Sakarya’yı geçen veya 
geçmeye hazırlanan Yunan kuvvetlerine taarruzi bir müdafaada bulunmak 
oldu unu ancak Mustafa Kemal Pa a’nın kesin muharebeyi bu vaziyette mi 
kabul edece i yoksa Yunanlıların iddia ettikleri gibi Ankara’ya daha yakın 
bir hatta mı sava aca ını bilmediklerini belirterek u yorumu yapmaktaydı: 
“Yunan ku atma kuvvetinin mü kil bir vaziyette oldu una dair kaç gündür 
muhtelif kaynaklardan alınan haberler resmen do rulanır ve gerçekle irse, 
ordumuz muharebeyi kabul etmi  ve dü manın ku atma hareketini sonuçsuz 
bırakmı  demektir. O vakit dü man ordusu merkezinin geri çekilmeye 
mecbur olaca ı ve e er Sakarya’yı hakikaten geçmi  ise büyük bir 
ma lubiyete u rayaca ı üphesizdir”.14 

                                                 
9  Tevhid-i Efkâr, 24 A ustos 1337/1921, No: 3102–74. 
10 Tevhid-i Efkâr, 25 A ustos 1337/1921, No: 3103–75; Ak am 25 A ustos 1337/1921, No: 
1048. 
11 Tevhid-i Efkâr, 25 A ustos 1337/1921, No: 3103–75. 
12 Ak am, 25 A ustos 1337/1921, No: 1048; Vakit, 26 A ustos 1337/1921, No: 1332. 
13 Tevhid-i Efkâr, 27 A ustos 1337/1921, No: 3105–77. 
14 Tevhid-i Efkâr, 27 A ustos 1337/1921, No: 3105–77. 
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Gazete ertesi gün, 26-27 A ustos 1921 tarihli Anadolu Ajansı 
telgraflarını yayınlayarak, dü manın bütün cephede büyük bir hezimete 
u radı ını, verilen haberlerin do ru olması halinde dü man hattının Ilıca 
Suyu ile Sakarya Nehri’nin dirsek te kil etti i Yıldız mevkiinde yarılmı  ve 
oradan geçen Türk kuvvetlerinin üç tümenden müte ekkil olan dü manın sa  
kanadını ku atmı  ve bu üç tümenin arkası Tuzlu Çöl oldu una göre 
dü manın tamamıyla imhaya mahkûm edilmi  demek oldu u yorumunu 
yaparak “Bu suretle in allah Mustafa Kemal Pa a’nın me hur “dü manı 
Anadolu’nun harim-i ismetinde bo aca ız” sözü gerçekle ecektir”15 
sözleriyle haberin yorumunu sonlandırmaktaydı.  

Bu arada Yakup Kadri Bey (Karaosmano lu), Ankara’dan kdam 
Gazetesi’ne gönderdi i 26 A ustos 1921 tarihli bir telgrafta, dü manın 
yapmak istedi i çevirme hareketinin Türk Ordusu’nun kahramanca 
müdafaası sonucunda tamamıyla ba arısız oldu unu16 bildirmekteydi.  

Yunan Ordusu’nun ku atma harekâtındaki ba arısızlıkları kesin olarak 
anla ıldıktan sonra bu haber, gazete sütunlarına u çarpıcı ba lıklarla 
yansımaktaydı: “Yunanlılar Cüretkârlıklarının Kurbanı Oldular”17 
“Gordiom’daki Dü ümü Ne Çözebilirler, Ne Kesebilirler. Bilakis Kendileri 
Çözüldüler”18 Bu sırada Karagöz Dergisi “Mehmetçik’ten Konstantin’e” 
ba lı ı altında yayınladı ı u iirle Yunanlıları tam manasıyla ta lamaktaydı: 

“Gordiom’da kördü üm mü oldunuz, 

“Üzüm Bey’de hayli otlar yoldunuz,  

“Belanızı aradınız buldunuz, 

“Dur bakalım daha kavga bitmedi 

“Yedi iniz sille size yetmedi”19 

Tabii Yunanlıların ku atma harekâtındaki bu ba arısızlı ı sadece Türk 
gazetelerinde yankı bulan bir haber de ildi. gal devletlerinin basınında da 
ilgi gören ve sütunlarında yer verilen önemli bir haber oldu. Bu hususa dair 
Presse de Soir Gazetesi, 29 A ustos 1921 tarihli nüshasında u yorumu 
yapmaktaydı:  

“… Ne yapalım, Konstantin’in kaderine razı olması lazım. Kuva-yı 
Milliye’nin payitahtına muzafferâne girebilmek ümidine elveda”.20  
                                                 
15 Tevhid-i Efkâr, 28 A ustos 1337/1921, No: 3106–78. 
16 Ak am, 28 A ustos 1337/1921, No: 1051. 
17 Vakit, 28 A ustos 1337/1921, No: 1334. 
18 Tevhid-i Efkâr, 28 A ustos 1337/1921, No: 3106–78. 
19 Karagöz, 31 A ustos 1337/1921, No: 1404. 
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Bu arada Türk gazeteleri, birçok Avrupa gazetesinin stanbul’daki özel 
muhabiri ve seçkin bir askeri uzmanı tarafından, resmi kaynaklardan aldı ı 
bilgilere dayanarak, Türk ve Yunan Ordusu’nun askeri durumu hakkında 
yaptı ı u de erlendirmeye yer vermekteydi:  

“… Yunan topçusu daha kuvvetli, cephanesi Kuva-yı Milliye 
topçusunun cephanesine nazaran daha boldur. Topların oranı bire üç, 
cephanenin oranı da bire be tir. Fakat Türk Ordusu’nun mevzileri ve 
arazinin mü kilâtı aradaki farkı telafi etmektedir. Hakikaten Yunan piyadesi 
bataklıklar içinde çırpınmaya mecbur oldu u halde Türk piyadesi 
Sakarya’nın do u sahilinde müstahkem tepelerde bulunmaktadır. Yunan 
Ordusu’nun ileri harekâtı esnasında bilhassa dikkate alması gerek mesele, 
erzak ve cephane getirtmek meselesidir. te bunun içindir ki, çarpı an 
kuvvetler bu defa birbirlerine e it addedilebilir. Bu itibarla harekâtın 
safhaları büsbütün merak konusudur…”21 

Exelcior Gazetesi’nin stanbul muhabiri de, Yunan Ordusu’nun içinde 
bulundu u durumu öyle ifade etmekteydi: “Yunan Ordusu bugün 
Anadolu’da susuzluk,  hararet, sıtma, yolsuzluk gibi ilk mü kilâtla 
u ra maya ba lamı lardır. Kuva-yı Milliye süvari müfrezeleri tarafından 
yapılmakta olan akınlar dolayısıyla erzak ve cephane sevkiyatı muntazaman 
yapılamamaktadır. General Papulas, insanüstü mesai sarfetmektedir. 
Eski ehir hastaneleri, henüz zmir ve Bursa’ya gönderilemeyen yaralılarla 
doludur…”22 

Ak am Gazetesi 30 A ustos 1921 tarihli nüshasında Journal de Alsas 
Loren Gazetesi’nin stanbul’daki muhabiri tarafından yüksek rütbeli yabancı 
bir subayla yaptı ı görü meye yer vermekteydi. Bu subayın Sakarya Sava ı 
ve Yunan Ordusu’nun durumuna dair açıklamaları oldukça kayda de er ve 
Yunanlıların Anadolu’daki geleceklerine ı ık tutar nitelikteydi: 

“Yunanistan Anadolu’da uzun bir muharebeyi idame ettiremez. Bu 
imkânı olmayan iki sebebe dayanır. Asker ve para… Harp vaziyetine 
gelince, Türkler sadece müdahalede kalırlarsa, Yunan Ordusu’nun vaziyeti 
az zamanda mü kilâta u rayacaktır. Nakliyat ve vesait-i saire itibariyle 
Yunalılar zor bir vaziyettedir. Muharebe devam ediyor. E er Yunan Ordusu 
Sakarya’da harbi kazanır ve hatta Ankara’yı i gâl ederse, Türk Ordusu 
mahvolmadıkça, Yunanlılar bundan büyük bir ey kazanmı  olmayacaklar ve 
bu faydasız ba arı onlara pek tuzluya oturmu  bulunacaktır. ayet Sakarya 
                                                                                                                   
20 Tevhid-i Efkâr, 30 A ustos 1337/1921, No: 3108–80. 
21 Ak am, 29 A ustos 1337/1921, No: 1052;  Tevhid-i Efkâr, 30 A ustos 1337/1921, No: 
3108–80. 
22 Tevhid-i Efkâr, 30 A ustos 1337/1921, No: 3108–80. 
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Harbi Türkler tarafından kazanılırsa ve Yunan Ordusu geri çekilmeye 
ba larsa, bu ba arısızlık Yunanlılara zmir’de solu u aldıracaktır.”23  

ki ordu arasında sava  devam ederken, gazetelerin en önemli haber 
kaynaklarını olu turan resmi tebli lerin do rulu u da kıyaslanmaktaydı. 
Tevhid-i Efkâr Gazetesi bu hususa a a ıdaki u yazısıyla dikkat 
çekmekteydi: “Sava ın neticesinden zaferden hangi tarafın daha emin 
oldu unu resmi tebli lerinin dilindeki gerçek samimiyete uygunlu u ve 
mertli inden anlayabiliriz. Papulas taarruz mevkiinde olmasına ra men, 
günü gününe resmi tebli  vermekten korktu u halde, genel karargâhımız 
harp harekâtını her gün tam bir sıhhat ve samimiyetle aynen bildirmektedir. 
Mesela son tebli de (29 A ustos) Yunanlıların mevzii bazı ba arılar 
kazandıklarını karargâhımız çekinmeden söylüyor. Hâlbuki Papulas daima 
sükûneti tercih ediyor ki, bu dü man ba kumandanının giri ti i i in 
akıbetinden hiçbir zaman emin olmadı ına delalet etmez mi?”24    

Tevhid-i Efkâr’ın yukarıdaki sözlerinin son satırlarına Bulgar basınının 
u yorumu tam yerinde bir örnek te kil etmektedir: “Dünyanın en lafazan 

milleti olan Yunanlıların sükûtu pek manidardır”.25  

Bu arada ku atma hareketinden istedi i sonucu alamayan Yunanlılar 
Ankara yolunu,  Çalda , Haymana istikametinde açmak üzere bu defa 31 
A ustos’tan itibaren bir yarma hareketine giri tiler. Aynı gün Çalda ı’nı ele 
geçirdilerse de, Türk birlikleri gece yaptıkları ani bir baskınla bu da ın bir 
kısmını geri almayı ba ardılar.26 Tabii bu haber stanbul’da yayınlanan 
Rumca gazetelerde yankı bulmakta gecikmedi. Sakarya Cephesi’nde bir 
ba arı elde edildi i, bu ba arının yakında önemli sonuçlar do uraca ı, 
Ankara yolunun açıldı ı eklinde akseden bu haberlerde Yunan Ordusu’nun 
5 Eylül’e kadar Ankara’ya girece i belirtilmekteydi. Vakit Gazetesi Rum 
gazetelerinin yazdı ı bu haberlere o sırada öyle bir yorum getirmekteydi.  

“Hiçbir aslı, esası olmayan bu haberlerin cephede umumi vaziyet 
üzerine hiçbir tesir icra edemeyecek birkaç seyrek ilerlemenin Yunan 
hayalhahânesinde vücut buldu u üphesizdir. Esasen bu yolda bir ba arı elde 
edilmi  olsa idi, Papulas’ın Kılkı  ve Averof’un telsizleri çoktan faaliyete 
gelirdi. Bunların bu sükûnu vaziyetin kendilerine müsaid olmadı ına 
delildir.”27   

                                                 
23 Ak am 30 A ustos 1337/1921, No: 1053. 
24 Tevhid-i Efkâr, 1 Eylül 1337/1921, No: 3110–82. 
25 Vakit, 31 A ustos 1337/1921, No: 1337.  
26 Sakarya Meydan Muharebesi Harp Tarihi Bro ürü, s.40–41. 
27 Vakit, 1 Eylül 1337/1921, No: 1338. 
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Yunan ordusunun Türk cephesini yarma plânıyla, yeni bir çevirme 
hareketine giri ti i sırada, Associated Press Ajansı’nın bir muhabiri, ba ta 
Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a olmak üzere, Batı Cephesi Kumandanı 
smet Pa a ve Türk ileri gelenleriyle Ankara’da görü melerde bulunmakta ve 

bu görü melerde muhabire verilen çarpıcı beyânlar Türk gazetelerinde yer 
almaktaydı.  

Mustafa Kemal Pa a’nın Ankara Ovası’na hâkim Çangay Köyü 
civarında, Amerikalı muhabire28 söyledi i sözler u ba lıkla gazete 
sütûnlarına yansıtmaktaydı:  

“Senelerce mücadeleye mecbur olsak bile, Yunanlıları Anadolu’dan 
atmak için kati surette azmettik”.29 smet Pa a ise, Mustafa Kemal Pa a gibi 
Anadolu sava ının sürdürülmesindeki kararlılı ı u cümlelerle ortaya 
koymaktaydı. 

“Konstantin harp kabiliyeti ile ma rur oluyor. Fakat harbi 
kaybedecektir. Çünkü askeri mantık aleyhindedir. Harp on sene sürebilir. 
Biz bu ihtimale göre hazırlandık…”30 Ankara’daki Türk ileri gelenleri de, bu 
sava ın Anadolu için ne anlam ta ıdı ını bir kez daha u sözlerle 
hatırlatmaktaydı:  

“Anadolu’nun iki sene evvelki gayesi bugün de de i memi tir. 
Askerimizin kalbi vatan a kıyla, memleket sevdasıyla doludur… Anadolu 
yalnız istiklâli için çarpı ıyor.”31 

Bu sırada Müdafaa-i Milliye Vekili Refet Pa a da Anadolu Ajansı’na 30 
A ustos’ta verdi i bir beyânâtta, Sakarya Sava ı öncesi yayınlanan Tekâlif-i 
Milliye Emirleriyle, büyük bir cephe gerisi seferberli ini yerine getirmekte 
olan Türk Milleti’nin ola anüstü fedakârlı ına i aret ederek, Yunan 
Ordusu’na kar ı kazanılan ba arıları cephedeki subaylar kadar bütün Türk 
Milleti’ne de borçlu olduklarını32 ifade etmekteydi.  

Eylül ba larında gazeteler, Sakarya Sava ı ba ladı ından beri, Anadolu 
resmi tebli leriyle kendilerine ula an bilgileri 9-10 günlük sava  icmalleriyle 
bir araya getirerek Türk ve Yunan Ordularının durumunu kamuoyuna u 
çarpıcı ba lıklarla duyurmaktaydılar: 

                                                 
28 Atatürk’ün Bütün Eserleri II (1921), Kaynak Yayınları, stanbul, 20052, s. 362.  
29 Ak am 1 Eylül 1337/1921, No: 1055; leri, 2 Eylül 1337/1921, No: 1289; Tevhid-i Efkâr, 2 
Eylül 1337/1921, No: 3111-83; Vakit, 2 Eylül 1337/1921, No: 1339.  
30 Ak am, 2 Eylül 1337/1921, No: 1056; Tevhid-i Efkâr, 3 Eylül 1337/1921, No: 3112–84; 
Vakit, 3 Eylül 1337/1921, No: 1340. 
31 leri, 5 Eylül 1337/1921, No: 1292. 
32 leri, 2 Eylül 1337/1921, No: 1289.   
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“Dokuz Gündür Neticesiz Kalan Yunan Hücumları”33 “On Günlük 
Muharebenin Neticesinde Dü man Yalnız, Birkaç Noktada Birkaç Kilometre 
leri Gidebildi”34 “Harp cmali”35, “Ne Cephemizi Yarmaya Ne de 

Cenahımızı Çevirmeye Muvaffak Olamadılar”36 

Yunan Ordusu Ba kumandanı General Papulas, Ankara yolunu Çalda -
Haymana istikametinde açmak üzere 31 A ustos’ta bir yarma hareketi 
ba latırken, 1 Eylül’de ordularına Polatlı, Çalda , Kızılkoyun- Güzelcekale 
çizgisine yüklenilmesi emrini verdi. Ancak Çalda ’ın tamamen ele 
geçirilmesi dı ında bir sonuç alınamadı37. Bu durum, Anadolu resmi 
tebli lerinden, merkez ve sa  kanada yapılan Yunan taarruzlarına kar ılık 
verilerek ortadan kaldırıldı ı, merkez mıntıkada dü manın bir miktar arazi 
kazandı ı, sol kanatta ise nisbi bir sessizli in hâkim oldu u38 eklinde 
anla ılırken, General Papulas’ın Çalda  dı ında bir ba arı elde 
edilemeyece ini görmesi uzun sürmedi. Hedefleri olan Ankara üzerine 
yürümek dü üncesinden vazgeçerek, ordusunu Polatlı, Kızılkoyun-
Güzelcekale çizgisinde durdurdu ve 2 Eylül’de de iki günlük bir dinlenme 
verdi.39 Albay Büjak, bunun nedenlerini “Yunan Ordusu’nun a ırı 
yorgunlu u, mesafelerin fevkalâde uzunlu u, yolların olmaması ve bu selam 
vermez yaylalar üzerinde kı  ve ya mur mevsiminin yakla ması”40 sözleriyle 
açıklamaktaydı. Ancak i in ilginç yanı, Yunan Ordusu Ba kumandanlı ı’nın 
yeniden ihya etmek üzere çıktıkları tarihi Gordion seferiyle, Ankara’yı ele 
geçirmek fikrini bir yana attı ı gibi aslında amaçlarının Kemalistlerin imhası 
de il, zayıflatılması41 oldu unu söyleyecek kadar kendilerini inkâr yoluna 
sapmalarıydı. 

Tabii Yunan Ba kumandanlı ı’nın harekâtı durdurup, ordusuna iki 
günlük dinlenme vermesiyle cephelerde fark edilen sessizlik, 5 Eylül’den 
itibaren gazetelere yansımakta ve u yorumlara yol açmakta gecikmedi:  

“Dü man son derece bitap bir vaziyettedir. Yunanlılar bir haftadır tebli  
ne retmiyorlar. Dü manın dinlendikten sonra, talihini bir kere daha tecrübe 

                                                 
33 leri, 2 Eylül 1337/1921, No: 1289. 
34 leri, 3 Eylül 1337/1921, No: 1290. 
35 Anadolu’da Yenigün, 4 Eylül 1337/1921, No: 3. 
36 Ak am 3 Eylül 1337/1921, No: 1057. 
37 Sakarya Meydan Muharebesi Harp Tarihi Bro ürü, s. 41. 
38 Ak am, 4 Eylül 1337/1921, No: 1058.  
39 Sakarya Meydan Muharebesi Harp Tarihi, Bro ürü, s. 41.  
40 Albay Büjak, 1918–1922 Yunan Ordusunun Seferleri Çev: Kur. Yb. brahim Kemal, Askeri 
Matbaa, stanbul, 1939, s. 226. 
41 Albay Büjak, 1918–1922 Yunan Ordusunun Seferleri, s. 227.  
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etmesi muhtemeldir”.42 “Yunan Kuvvetleri Ankara’ya Gitmek öyle Dursun, 
Taarruzu Tatil Etmeye Mecbur Oldu43. “Yunan Taarruzu edid ve 
Ehemmiyetten Dü tü”44, “Dü man Hücumlarına Devam Edemiyor”.45    

Karagöz Dergisi de “Türkler Uyandı” ba lı ıyla, Yunan Ordusu’nun 
içinde bulundu u durumu ve Ankara macerasını u iirle hicvetmekteydi:  

“Geni  midir Haymana’nın Ovası, 
“Sert mi geldi Ankara’nın havası, 
“Buna derler Türk sı ına ı burası 
“Dur bakalım daha kara yeller var 
“Ho una gitmeyecek silleler var”46 

Bu arada 6-7 Eylül’de yayınlanan Anadolu tebli leriyle, Yunan 
Ordusu’nun taarruzunun tamamen kırıldı ı ve geri çekilmeye ba ladı ı 
haberleri 8 Eylül’den itibaren gazete sütunlarında yerlerini almaktaydı.47 
Müdafaa-i Milliye Vekili Refet Pa a, cepheye gidip, karargâhı ziyaret ederek 
döndükten sonra, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’ne verdi i beyânâtta unları 
söylemekteydi: “Cephede yüksek kumanda heyetiyle görü tükten sonra, 
dü manın bu taarruzlardan ba ka, taarruz kudret ve kabiliyetinin tamamen 
kırıldı ına kani oldum”48 Refet Pa a’nın bu sözleri, Türk basınında yankı 
bulurken, Halide Edip Hanım da Associated Press Ajansı’nın Anadolu 
muhabirine dünya kamuoyuna çok anlamlı sözleriyle seslendi i u önemli 
beyânâtı vermekteydi: 

“Biz ya amak istiyoruz. Dünya bizi rahat bırakmayacak olursa, son 
erke imize ve son kadınımıza kadar mücadeleye devam edece iz… Siyasi, 
co rafi, iktisadi istiklâle malik olmalıyız…”49  

Bu sırada Yunan Ordusu’nun Sakarya’nın batısına çekili i ve Türk kar ı 
taarruzuyla ilgili tafsilatlı haberler alınmaktaydı. Anadolu’da Yenigün 
“Sakarya Zaferi” ba lı ıyla verdi i haberde “sa  ve sol cenahta ba layan 
mukabil taarruzlarımız üzerine, dü man peri an bir surette kaçmaya 
                                                 
42 Anadolu’da Yenigün, 5 Eylül 1337/1921, No: 704–317–4. 
43 Vakit, 5 Eylül 1337–1921, No: 1342. 
44 Ak am, 6 Eylül 1337/1921, No: 1060. 
45 Tevhid-i Efkâr, 5 Eylül 1337/1921, No: 3114–86. 
46 Karagöz, 3 Eylül 1337/1921, No: 1405. 
47 Ak am, 8 Eylül 1337/1921, No: 1062; Anadolu’da Yenigün, 8 Eylül 1337/1921, No: 707-
320-7; leri, 9 Eylül 1337/1921, No: 1296; Vakit, 9 Eylül 1337/1921, No: 1346. 
48 Anadolu’da Yenigün, 6 Eylül 1337/1921, No: 705–318–5; leri, 8 Eylül 1337/1921, No: 
1295; Tevhid-i Efkâr, 8 Eylül 1337/1921, No: 3117–89; Vakit, 8 Eylül 1337/1921, No: 1345. 
49 Ak am, 7 Eylül 1337/1921, No: 1061; leri, 8 Eylül 1337/1921, No: 1295; Vakit, 8 Eylül 
1337/1921, No: 1345. 
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ba lamı , kahramanlarımız ma lup dü manın siperlerine girmi tir” derken, 
gazetenin sava  muhabiri “muzaffer ordumuzla birlikte dü manı adım adım 
takip ediyorum. Dü man sa  cenahımızda sabahleyin çekildi i Çalda ı’ndan 
da ricat etmektedir. Dü man arkasında fevkalâde faaliyet sarfeden süvari 
kıtaatımız, dü manı burada da takip etmektedir”50 haberini bütün 
heyecanıyla kamuoyuyla payla maktaydı. 

Ku atma harekâtının en kanlı çarpı malarının oldu u ve Mustafa Kemal 
Pa a’nın “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır…” cümleleriyle 
ba layan tarihi emrini verdi i 26 A ustos’ta, Ankara ahalisi Namazgâh’ta 
Türk Ordusu’na muzafferiyet için dua ederken51, bu defa ondört gün sonra 9 
Eylül’de, stanbul’un bütün slâm ahalisi, Ayasofya’nın ilahi kubbesi altında, 
kar ı taarruza geçen ordusuna zafer, ehitlerine rahmet duasında bulunmak 
üzere bir araya gelmekteydi.52 stanbul, bu büyük ve anlamlı günü ya arken 
Türk Ordusu’ndan gelen zafer haberleri, gazete sütunlarına u cümlelerle 
yansımaktaydı: “Ayasofya’nın kubbesi Müslüman dualarıyla inlerken, 
huduttan dü manın bozgunlu una, firarına dair sevindirici haberler geldi”53 
“Zafer duasına çıkan stanbul Müslümanlarına Anadolu ilk zafer haberini 
yeti tirdi. Yunanlılar ricat, ordumuz da taarruza ba lıyor”54 

Yunan Ordusu’nun Sakarya’nın batısına çekili i ve Türk kar ı taarruzu 
devam ederken, Haymana Ovası’nda yapılan meydan muharebesi 
kamuoyuna “Haymana Ovası Türk Hamaset ve Celâletinin Bir Harikasına 
Tecelligâh Oldu” sözleriyle duyurulmakta, hücum üstüne hücum icra eden 
dü manın, zayiatının pek müthi  oldu u55 bildirilmekteydi. Ele geçen 
dü man askerlerinin cebinde bu day ve arpa tanelerinin bulundu u ise 
kamuoyuyla payla ılan ilginç bilgiler arasında olup, Tevhid-i Efkâr Gazetesi 
bu hususa dair öyle bir yorum yapmaktaydı:  

“Yunan efradının eskiden beri arpa yeme e alı kın olup olmadı ını 
bilmiyoruz. Fakat dü man askerlerinin cebinde böyle bu day ve hatta arpa 
taneleri bulunması Yunan ia e menzil te kilatının pek berbad bir halde 
bulundu unu isbat eder. Böyle ekmek yerine arpa yiyen bir ordunun 
akıbetini tayin etmek çok mü kil bir i  olmasa gerektir.56 

                                                 
50 Anadolu’da Yenigün, 9 Eylül 1337/1921, No: 708–321–8. 
51 Vakit, 29 A ustos 1337/1921, No: 1335; Tevhid-i Efkâr, 29 A ustos 1337/1921, No: 3107–
79.  
52 Ak am, 9 Eylül 1337/1921, No: 1063; leri, 9 Eylül 1337/1921, No: 1296;  Tevhid-i Efkâr, 
9 Eylül 1337/1921, No: 3118-90; Vakit 10 Eylül 1337/1921, No: 1347. 
53 leri, 10 Eylül 1337/1921, No: 1297. 
54 Tevhid-i Efkâr, 9 Eylül 1337/1921, No: 3118–90. 
55 Tevhid-i Efkâr, 12 Eylül 1337/1921, No: 3121–93. 
56 Tevhid-i Efkâr, 11 Eylül 1337/1921, No: 3120–92. 
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Türk ordusu 10 Eylül’den itibaren bütün cephede kar ı taarruzlarını 
sürdürürken, dü manın Türk Ordusu’nun sol kanadının kar ısında bulunan 
tüm mevzilerini terk etti i ve geri çekilmeye ba ladı ı ancak bu çekilmeyi 
örtmek için taarruzlarını Türk merkez ve sa  kanadına yöneltti i fakat büyük 
zayiata u radı ı, geri çekildi i istikametlerde de, Türk köylerini yaktı ı57 
haberleri alınmaktaydı. 

Bu arada Yunan Ordusu’nun harekâtının neden durdu una dair 7 Eylül 
1921 tarihli Yunan resmi tebli i, 13 Eylül’de kamuoyuna “Yunan 
Ba kumandanının Mazeretnâmesi”58 Papulas’ın Destanı: Yunan 
Ba kumandanı Derdini Döküyor”59 ba lıklarıyla yansırken, Yunan 
ba kumandanı harekâtın durdurulma nedenlerini dört ana ba lıkta 
toplamaktaydı:  

1. Türk Ordusu’nun yeni kuvvetlerle takviye edilmesi. 

2. Türk mevzilerinin son derece müstahkem olması 

3. Türk Ordusu’nun inatla ve kahramanca müdafaada bulunması  

4. Ula ım hatlarının uzaklı ı, ia e mü külatı ve Türk akınları 

Vakit Gazetesi, Yunan ba kumandanının ileri sürdü ü bu nedenleri u 
sözlerle ele tirmekteydi:  

“Papulas’ın mazeret-i mukayesede ileri sürdü ü sebeplerin cümlesi 
vardır. Fakat Yunan ba kumandanı taarruza ba lamadan evvel bunu nazar-ı 
dikkate almalı ve ona göre hatt-ı hareket tayin etmeli idi. Bir kere ileri 
harekete ba ladıktan ve mü kilat ile kar ıla tıktan sonra, bunların itirafı bir 
fayda temin edemez.”60   

Yunan Ordusu’nun Sakarya’nın batısına çekilme çabaları ve Türk kar ı 
taarruzuyla dü mana verilen zayiat devam ederken, 12 Eylül’de 
Beylikköprü’de ba layan ve 13 Eylül sabahına kadar bütün gece süngü ve 
bomba muharebesi eklinde süren Türk kar ı taarruzunda ise bu alandaki 
Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesini himaye etmek amacıyla tutunmak 
isteyen iki Yunan tümenine* yüzlerce ölü verdirilerek, dü manın 
Sakarya’dan atılması sa lanmakta ve 13 Eylül’den itibaren tamamen 
Sakarya’nın batısına çekilen Yunan Ordusu’na kar ı artık Türk takip hareketi 

                                                 
57 Anadolu’da Yenigün, 12 Eylül 1337/1921, No: 710–323–10; Tevhid-i Efkâr, 13 Eylül 
1337/1921, No: 3122–94. 
58   Vakit, 13 Eylül 1337/1921. No. 1350. 
59   leri, 13 Eylül 1337/1921,  No. 1300. 
60   Vakit, 13 Eylül 1337/1921, No: 1350. 
* skeçe ve Siroz Tümenleri. 
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ba lamaktaydı.61 Gazeteler 12-13 Eylül Anadolu resmi tebli leriyle ula an 
bu haberleri ve Genelkarargâh tarafından Türk Ordusu’nun 21 gün süren 
“Sakarya Meydan Muharebesi’ni” tam bir muzafferiyetle kazandı ı 
haberini62 büyük bir heyecanla kamuoyuyla payla maktaydı. Ancak 12 
Eylül’de resmen ilân edilen bu muzafferiyet haberi, Peyam-ı Sabah Gazetesi 
tarafından tam aksine Türk Ordusu’nun geri çekildi i eklinde 
yayınlanırken, gazetenin bu haberine Bosfor ve Horonos gibi Rum 
propaganda gazeteleri de yer vermekteydi.63 Hatta Horonos Gazetesi, bütün 
Türk gazetelerinden yalnız Peyam-ı Sabah Gazetesi’nin böyle bir tebli i 
yayınlamak samimiyetini gösterdi ini64 belirtmekteydi.   

Sakarya zaferini ilân eden Anadolu resmi tebli inden sonra, 13 Eylül’de 
Yunan Ordusu Ba kumandanı Papulas’ın da resmi bir tebli i yayınlandı. 
Ancak bu tebli  Türk basınında alay konusu oldu. Tevhid-i Efkâr Gazetesi 
“Papulas Ne Diyece ini a ırdı, Saçmalıyor”65 ba lı ı altında Yunan 
ba kumandanının bir hafta önce Sakarya’nın do usuna yerle tiklerini, 
bugünse Sakarya’nın batısını i gal ettiklerini söyledi ini ifade ederken, 
Vakit Gazetesi” Papulas Sakarya’nın batısını i gal etmi , Yunan 
ba kumandanının eski tebli lerini bastıran gülünç bir tebli i daha…”66 
yorumunda bulunmaktaydı. leri Gazetesi de “Neler Ö renmek stemi ler” 
ba lı ı altında Yunanlıların a zından Ankara seferine u göndermeyi 
yapmaktaydı:  

“Ankara’ya gitmek münasib mi imi , de il mi? Yerlerinde mi kalmalı 
imi ler. Hey gidi hey”67  

Bu sırada Sakarya’nın batısına çekilen dü man ordusunun takibi 
sürerken, Anadolu’da Yenigün Gazetesi’nin sava  hattında bulunan muhabiri 
u haberi gazetesine bildirmekteydi:  

“Mihalıççık civarındaki Kartaltepe’yi zaptettik. Ordumuz süratle 
ilerlemektedir. Dü man tamamıyla peri an olmu  kaçıyor”.68 

                                                 
61 Anadolu’da Yenigün, 13 Eylül 1337/1921, No: 711-324-11; Tevhid-i Efkâr, 15 Eylül 
1337/1921, No: 3124-96. 
62 Ak am, 13 Eylül 1337/1921, No: 1068; Anadolu’da Yenigün, 13 Eylül 1337/1921, No: 
711–324–11; Tevhid-i Efkâr, 15 Eylül 1337/1921, No: 3124–96; Vakit 15 Eylül 1337/1921, 
No: 1352. 
63 Ak am, 13–14 Eylül 1337/1921, No: 1068–1069; leri, 15 Eylül 1337/1921, No: 1302.   
64 leri, 15 Eylül 1337/1921, No: 1302. 
65 Tevhid-i Efkâr, 17 Eylül 1337/1921, No: 3126–98. 
66 Vakit, 17 Eylül 1337/1921, No: 1354. 
67 leri, 17 Eylül 1337/1921, No: 1304. 
68 Anadolu’da Yenigün, 13 Eylül 1337/1921, No: 711–324–11. 
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Türk Ordusu’nun dü manı takip hareketi sırasında Sivrihisar’ı ele 
geçirdi i69 bilgisi Anadolu resmi tebli leriyle gazetelere yansırken, bu 
hareketle ilgili geli meler sütunlarda yer almaya devam etmekteydi. 

Bu arada 13 Eylül’de Sakarya Zaferi’nin resmen ilân edilmesinin 
ardından Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a, 14 Eylül’de millete bir 
beyânnâme yayınladı.70 Bu beyânnâmede Ba kumandan, millete Sakarya 
zaferini müjdeleyen ve ba ımsızlık yolunda beklentilerini ortaya koyan u 
sözlerle seslenmekteydi:  

“Mukaddes topraklarımızı çi neyerek, Ankara’ya girmek ve memleket 
ba ımsızlı ının fedakâr muhafızı olan ordumuzu imha etmek isteyen Yunan 
Ordusu yirmi bir gün devam eden pek kanlı muharebelerden sonra hakkın 
yardımıyla ma lup edilmi tir… Ancak silahlarımızı maksadımıza tamamen 
ula tıktan sonra, bırakaca ımızdan, pek yakın olan bu mesut ana kadar eskisi 
gibi bütün millet efradının azami gayret ve fedakârlık göstermesini 
beklerim…”71 

Mustafa Kemal Pa a, bu beyânnâmeyi yayınladı ı 14 Eylül’ü 15 
Eylül’e ba layan gece yarısından, itibaren ise, Anadolu’da genel seferberlik 
ilân etmekteydi.72 

Bu arada zaferin ilân edildi i 13 Eylül’de toplanan TBMM, son 
muharebelerde fevkalâde yararlılıkları görülen subaylara bir te ekkürnâme 
verilmesine karar verdi. Buna göre, bir te ekkürnâme iki maa  ikramiyeye, 
iki te ekkürnâme de bir derece terfiye esas tutulacaktı.73  

Sakarya Zaferi’nin yankıları ve Türk Ordusu’nun Eski ehir 
istikametinde dü manı takip hareketi devam ederken, Mustafa Kemal Pa a 
16 Eylül’de cepheden Ankara’ya döndü ve burada büyük bir törenle 
kar ılandı.74 Üç gün sonra ise, TBMM tarihi bir toplantı yaparak Muzaffer 
Türk Ordusu Ba kumandanına gazilik unvanı ve mare allik rütbesi verdi.75 

                                                 
69 Ak am, 17 Eylül 1337/1921, No: 1071; leri, 17 Eylül 1337/1921, No: 1304; Tevhid-i 
Efkâr, 17 Eylül 1337/1921, No: 3126–98; Vakit, 17 Eylül 1337/1921, No: 1354.  
70 Anadolu’da Yenigün, 17 Eylül 1337/1921; No: 714–327–14, Vakit, 17 Eylül 1337/1921, 
No: 1354. 
71 Atatürk’ün Bütün Eserleri II (1921), s. 390–391. 
72 Anadolu’da Yenigün, 17 Eylül 1337/1921; No: 714–327–14, Vakit, 17 Eylül 1337/1921, 
No: 1354. 
73 Anadolu’da Yenigün, 15 Eylül 1337/1921; No: 713–326–13. 
74 leri, 22 Eylül 1337/1921, No: 1309; Vakit, 26 Eylül 1337/1921, No: 1359. 
75 leri, 25 Eylül 1337/1921, No: 1312; Vakit, 26 Eylül 1337/1921, No: 1363; Anadolu’da 
Yenigün, 27 Eylül 1337/1921, No: 723–336–23. 
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Sakarya Meydan Muharebesi Büyük skender’in yolundan tarihi 
yeniden ihya etmek heves ve hülyasıyla Ankara’ya gitmek üzere sevkedilen 
Yunan Ordusu’nun büyük hezimeti ve hayal kırıklı ıyla sonuçlanan bir 
sava tır. Yunan kumandanlarından Albay Büjak, ordusunun bu büyük 
hezimetini üç sebebe dayandırmaktadır. Bu sebeplerden ilki, Yunan 
Ordusu’nun kendi kuvvet ve araçlarına duydu u güven ve gurur, ikincisi 
Türk Ordusu’nun oldu undan daha a a ı kıymette takdir edilmesi, üçüncüsü 
ise, Yunan kumandanlarının yetersizli i.76 Tabii bu sebeplerden özellikle 
Türk Ordusu’nun oldu undan daha a a ı görülmesi ve aksinin ancak sava  
meydanında anla ılması, Yunanlılar için a ır bir tecrübe olsa gerektir. Türk 
Ordusu bu sava ta her bir neferiyle, Yunan Ordusu’nun her bir kademesine 
u tarihi hikâyedeki ibret veren örne i göstermi tir: 

Herkesle alay etmekten ho lanan biri, eski zaman ordularından bir 
askere “sence ordunuzun kuvveti nedir?” diye sormu . Asker alay etmekten 
ho lanan bu ki iye kuvvetli bir yumruk atmı  ve öyle söylemi  “Bu benim 
kuvvetim, var ordunun kuvvetini sen hesap eyle!”77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Albay Büjak, 1918–1922 Yunan Ordusunun Seferleri, s. 230. 
77 Ak am, 8 Te rin-i evvel 1337/8 Ekim 1921, No: 1092. 



 

DO U’NUN SES  VARLIK GAZETES ’NDE SAKARYA 
SAVA I VE ZAFER  

 

 S. Esin DER NSU DAYI*  

 

Milli Mücadele döneminde özellikle Do u Anadolu’da halkı 
aydınlatmak1 için Mart 1919’da Erzurum’da yayımlanmaya ba layan 
Albayrak Gazetesinin (en son 21 ubat 1921)2 Mart 1921’den itibaren yayın 
hayatı sona ermi tir.3 Dolayısıyla Do u Anadolu’da basın hayatında bir 
bo luk söz konusu idi. 

Do u Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Pa a özellikle Do u’daki 
Bol evik casusluk faaliyet ve propagandalarına kar ı, “Kafkaslar ve 
Do udaki olayları halka gere i gibi anlatmak, Batı cephelerimizde ve di er 
memleketlerimizdeki olayları ilân etmek ve Envercilik Cereyanı hakkında 
dahi icab ettikçe ne riyatta bulunmak için Sarıkamı ’ta cephe matbaasında 
bir gazete çıkartmayı” uygun görmü tür.4 Ancak Ankara’da Mustafa Kemal 
Pa a, Erzurum’da “Hâkimiyet-i Milliye” adı ile bir gazete çıkarılmasını 
isterken; Kazım Karabekir Pa a, bu isimli bir gazetenin zaten Ankara’da 
yayınlandı ını, farklı bir isim olmasının uygun olaca ını dü ünmektedir.  

Sarıkamı ’ta bir gazetenin yayınlanmasına karar verildi inde, Kazım 
Karabekir Pa a, gazetenin ismi için bir yarı ma düzenler. Birincili i ise isim 
babası Kazım Karabekir Pa a olan “Varlık ve altında (Birlikte Ya ar) 
vecizesi” kazanmı tır.5 Bu kli e de herkesin ho una gider. 

25 A ustos 1921 günü yayım hayatına ba layan Varlık Gazetesi, Do u 
havadisleri, memleket davası ve tarihi makaleleriyle6 bölgenin ihtiyacını 
                                                 
* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü, 25240 / 
Erzurum 
1 Cevat Dursuno lu, Milli Mücadele’de Erzurum, stanbul, 1982, s.23 
2 TBMM, Zabıt Ceridesi, X, Ankara, 1958, Ss.33 
3 Dursun Ali Akbulut, Albayrak Olayı, Erzurum, 1991, s.86   
4 Kazım Karabekir, stiklal Harbimiz, stanbul, 1988, s.909 
5 Kazım Karabekir, Çocuk Davamız, 1,s.80 
6 Kazım Karabekir, stiklal Harbimiz, s.909; Çocuk Davamız I; Yay. Haz. Prof.Faruk 
Özerengin, stanbul, 2000, (baskı:5) s. 80; stiklal Harbimizde ttihat ve Terakki ve Enver 
Pa a, I, Haz: Yrd. Doç.Dr. Orhan Hülagü, stanbul, 2000, s. 212 
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kar ılayarak, halkı aydınlatıyordu. Ayrıca siyasi, toplumsal ve edebi bir 
gazete özelli ine de sahipti. 

Haftalık yayımlanan Varlık Gazetesi, 5 Ocak 1922 tarihinden itibaren 
haftada iki defa yayımlanmı  ve yayın hayatı 1928 yılına kadar Sarıkamı ’ta 
devam etmi tir.  

 25 A ustos 1921 tarihli ilk Varlık Gazetesi’nde “Vaziyet” ana ba lı ı 
altında “Anadolu” ve “Yunan” alt ba lıkları ile Türk ve Yunan taraflarının 
siyasi, askeri hatta psikolojik durumları de erlendirilmektedir.  

“Anadolu” ba lı ında Garp Cephesi’nde 15 A ustos yani Kurban 
Bayramının birinci gününden itibaren mevzilerimize do ru ba layan Yunan 
taarruzunun 19-20 A ustos’ta a ır bir yürüyü e geçti i “vuku bulan ke if 
faaliyetleri ve küçük müsademelerin yeni muharebelerin inki afını 
hazırladı ı” ordumuzun metin bir itidal ve feyizli bir iman ile mücehhez 
bekledi i, “Hakkına ve azmine güvenmi , kat’i neticeyi, nerede olursa olsun, 
her halde ordunun gücü ve kudretiyle kazanaca ını tamamen anlamı  olan 
Anadolu giri ti i stiklal Harbinde er geç gayeye eri ece ine emin oldu u, 
Fransız, talyan, Bulgar, kısmen ngiliz ve Yunan basınının da itirafta 
birle ti i bir hakikatin Rumca (Antrastios) gazetede öyle yer aldı ı 
belirtilmektedir: “(Herkes anlamalıdır ki, bu ordunun hedefi bir ehir veya 
bir mevzinin i gali de il, dü manın askeri kuvvetinin ölmesi, bütün 
vasıtalarının elinden alınması te kil eder.) Dü manlara bu hakikati ö reten 
ordumuzun sarsılmayan kudreti ve her gün yücelen ve hiç yılmayan azmi 
vardır. Bu azme mukadder olan da üphe yok ki zaferdir” denilmektedir.  

“Yunan” ba lı ı altında ise hayat ve istiklalini korumak için çarpı an 
Türk’ün kuvvetli yumru uyla Yunan ordusu bir kere sendelerse bütün 
Yunanistan için akıbetin pek tehlikeli olaca ı; çünkü Yunanistan’da 
Hükümetin ziraat meselesini çözememesinden dolayı Tırhala ve Teselya’da 
isyanların gittikçe büyüdü ü, durumun fena oldu u; Girit’te asayi in 
olmadı ı; istiklalleri ve Yunan tecavüzlerinden korunmak için Arnavutların 
Yunanistan’a kar ı seferberlik ilan ettikleri, Bulgarların ise pusuya yatarak 
fırsat gözledikleri belirtilerek; Yunanistan’ın içeride ve dı arıda durumunun 
hiç de iyi olmadı ı anlatılmaktadır.7 

8 Eylül 1921 tarihli gazetede “Vaziyetin Mütâlâası” ba lı ı altında iki 
haftadır devam eden Yunan taarruzlarının artık sona yakla tı ı, büyük bir 
ihtimalle Yunan ordusunun çekilece i ifade edilerek iki seçenek 
gösterilmektedir. 

                                                                                                                   
 
7 Varlık, 25 A ustos 1337/1921, Sayı: 2 
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lk seçenek; “Ordumuzun bilhassa Yunan ordusunun sa  cenah ve 
gerilerine vuraca ı kuvvetli bir darbe ile olur ki, bu Yunan ordusunun 
mahkûr ve peri an bir hale gelmesi ve artık hiçbir yerde tutunamayacak 
kadar sendelemesiyle neticelenir. Bu halde Bursa ve zmir de Osmanlı 
bayra ının dalgalanması ve ordumuzun o mıntıkalara yerle mesi için zaman 
geçmesine lüzum kalmaz. Çünkü zaten Bursa’ya kar ı Kocaeli Grubu, 
zmir’e kar ıda Afyonkarahisar’dan U ak’a kadar olan muntazam ve gayr’i 

muntazam kıtalar bu erefli vazifeyi yapabilirler. Cenâb-ı Hakk’ın ‘inayeti’ 
kahraman ordumuza bu tecelliyi nasib edecektir. Sakarya boyundaki Yunan 
ordusunun artık enkazı bile Yunanistan’a dönemeyecektir.”8 denilmektedir.  

kinci seçenek olarak; “Yunanlılar kendiliklerinden çekilirlerse 
ordumuzun takibine u rayaca ından Yunan ordusu ancak Bursa ve U ak 
hatlarına kadar can atmak suretiyle Anadolu’da bir müddet daha 
durabilirler. Bu suretle dahi bütün menzil müesseseleri ordumuzun eline 
geçecek ve zaten büyük zaiyata u rayacak Yunan ordusunda maddi oldu u 
kadar manevi kuvvet kalmayacak ve günden güne kuvvetlenen ordumuz, 
devamlı darbelerle Bursa ve zmir’i kurtarabilecektir. Herhalde bu iki 
ekilden birisinin idraki pek uzak de ildir” yorumu yapılmaktadır. 

“Garp Cephemizin Ardında Anadolu’nun Azîm ve mân Cephesi” 
ba lıklı yazıda; Anadolu’nun her tarafından, zmit, Düzce, Geyve, 
Adapazarı, Trabzon, Hasankale, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Diyadin, 
I dır, Akhisar, Giresun, Gümü hane, Darende, Kastamonu, Siirt, Bolu, 
Kalecik, Hisarcık gibi birçok yerden Müdafaa-i Hukuk Heyetlerinden birlik 
ve mukavemet telgrafları geldi i, “Anadolu’da çarpan tek bir ruhun türlü 
türlü tecellisi olan” bu telgrafların u esasları içerdi i belirtilerek 
özetlenmektedir.  

1- Bütün millet ordumuzun kuvvetinden emindir, dü manı 
kahredece ine ve muzaffer olaca ına inanıyor, 

2- Fiili zafere eri inceye kadar fiilen en büyük ve her türlü 
fedakârlıkları yapmaya karar veriyor, 

3- Köylerden, kasabalardan Türk (...) cepheye ko tu u bildiriliyor.  

4- Askerlerimizin bıraktıkları yavrularının ve ailelerinin istirahat ve 
ihtiyaçlarının son derece teminine çalı ılıyor. 

5- Milli hudutlarımız içinde tam bir istiklal temin edilinceye kadar 
silahların elden bırakılamayaca ına dair andlar, ahdler ediliyor. 

                                                 
8 Varlık, 8 Eylül 1921, Sayı:2, s.1 
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6- Genç kızların ırzını parçalayarak, saçı bitmemi  yavrucaklarımızı 
analarının karnını de ip çıkaran parçalayan, köylerimizi yakan, kadın-
çocuk- ihtiyar demeyip bo azlayan Yunanlıların bu feci, vah i zulümlerinin 
damarlardaki her damla kanı sönmez bir ate  haline getirmekte ve yürekleri 
intikam duygusuyla ta ırmakta oldu u bütün dünyaya ba ırılıyor. 

7- Zafer istiyoruz nidası vicdanları inleterek yükseliyor.” eklinde 
telgrafların içeri i özetlendikten sonra; bu duygu ile mücadele eden halk 
kastedilerek “Böyle bir millet ölürse, ya hangi millet ya ar ???”9 sorusu 
sorulmaktadır.  

“Resmi Tebli ” ba lı ı altında askeri geli meler hakkında resmi bilgiler 
verilmektedir: “Ankara 29 A ustos- Dü man bugün de cephenin bütün 
imtidatınca taarruza devam etmi  ve bazı yerlerde çok zaiyat mukabilinde 
mevzi bazı muvaffakiyetler kazanmı  ise de vaziyeti umumiye’de bir tebeddül 
olmamı tır. Muhaberat devam ediyor(A.A)” 

“29-30 A ustos 337-Gece Yarısına Kadar Son Vaziyet” ba lıklı 
haberde ise “Hayat namus ve istiklal yolunda Türk’ün sönmez imanı bütün 
cephede kendini gösteriyor. Garp Cephesi’nde 24 A ustos’ta ba layan 
Sakarya Meydan Muhaberesi yedi günden beri son bir iddetle devam 
ediyor. Dü man hiç durmadan kendini askerimizin çelikten gö süne çarpıp 
duruyor. Ve her çarpı ta yeni bir darbe ile kanlı zaiyat ve mahrumiyetle tard 
ediliyor. 29-30 A ustos gece yarısına kadar vaziyet hep muvaffakiyetimiz ile 
inki af etti. Muharebe hâlâ devam ediyor, inayet Allah’tandır.”10 bilgisi 
verilmektedir. 

15 Eylül 1921 tarihli Varlık gazetesinde “Vaziyet” ba lı ı altında Garp 
Cephesi’ndeki durum hakkında bilgi verilmektedir. Yazıda, Rumeli’deki 
rakiplerimizin de tarafsızlı ını “harici tavassutlarla” elde eden Yunanlıların 
ondört fırka ile Batı Anadolu’ya geçtiklerini bu defa da Ankara’yı 
alacaklarına inandıkları, Kütahya istikametinde ilerleyen Yunan ordusunun, 
Ordumuzun daima sol cenahı dı ına ta mak suretiyle çevirmeye çalı tı ını 
ancak ba arılı olamadı ı; çünkü ordumuzun “maharet ve muvaffakiyetle” 
daha evvel geri çekildi i ve çok zaman önce olu turdu u Sakarya müdafaa 
hattını tuttu u; tüm eksikliklerini gidererek kuvvetlerini toplayan Yunan 
ordusunun Sakarya’yı geçerek 80 km’lik bir cephede taarruza geçerek, bu 
defa da yine sol cenahımıza yüklendi i; tam 21 gün süren bu kanlı meydan 
muharebesinde hergün yüzlerce ölü ve binlerce yaralı verdi i, kuvvetlerinin 
yarısını kaybetti i bilgisi verilerek; “Hakikaten yüksek bir kumanda altında 

                                                 
9 Varlık, 8 Eylül 1337/1921, Sayı: 2, s.2 
10 Varlık, 8 Eylül 1921, Sayı: 2, s.4 
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kendisine adeden faik bir dü mana kar ı garbın en iyi yeti mi  orduları 
derecesince bir manevra kabiliyeti ile her tasavvurdan yüksek ecâat ve 
metanetle harb eden kahraman ordumuzun mütemadi ve dayanılmaz mukabil 
taarruzları kar ısında çekilmeye mecbur kalmı tır.” denilmektedir.  

lk günden beri gelen harp raporlarına göre de; dü manın bilhassa 
Haymana düzlü ündeki kuvvetlerinin büyük bir zaiyat verdi i, çölden 
farksız olan bu düzlükte ordumuzun sürekli darbeleri ve gerilerine akın 
yapan süvarilerimizin de tesirleriyle büyük felaket günlerine yakla tıklarının 
tahmin edildi i; Yunan fırkalarının Yıkıkköprü istikametinde yaptıkları 
taarruzun da kahraman ordumuzun süngüleri kar ısında eriyen dü manın 10 
Eylül 1921’den itibaren bütün cephede soldan geri inmeye ba ladıkları ve 13 
Eylül’de Yıkıkköprü önündeki iki dü man fırkasından yüzlerce ölü 
verdirilerek Sakarya’nın batısına atıldı ı, dü mandan büyük miktarda silah 
ve mühimmat ele geçirildi i; dü manı takibe tayyarelerimizin de katıldı ının 
son raporlarda belirtildi i “yüz geri eden dü manın büsbütün kahredilmesi 
için gereken tedbirlere giri ildi i; ikiyüzbin ki ilik Yunan sürüsüne kumanda 
eden Kral’ın zmir’e dönecek yüzü kalmadı ından 5 Eylül’de cepheyi 
bırakarak Bursa’ya çekilmesinin Yunan ordusunun u radı ı felaketin 
derecesini” gösterdi i ifade edilmektedir.11 

Yine aynı gazetede “Sakarya Zaferi” ba lıklı yazıda; Yunan ba ının bir 
kez daha kırıldı ı, 23 A ustos’tan beri 21 gündür devam eden bu kanlı hak 
kavgasında zulmün yerlere serilmesiyle neticelendi i; “Bugün Sakarya’nın 
avkı, içinde Karadeniz’e ko an hak dalgaları üstünde muzaffer albayra ın 

al akisleri var” denilerek; Haymana Ovası’nın, dü mana ölüm saçan Türk 
toplarının ate li velvelesi ile gürledi i; Türk’ün bu herkesi ısıtan güne  
altında teneffüs etmek, bu herkesi besleyen toprak üstünde ya amak hakkını 
tanımayanlar için Sakarya Zaferi iddetli bir ikaz yumru udur. Gülünç bir 
istila fikri ile Anadolu’ya ko an Kral’ın, menfaatçi politikacılarının 
alçaklı ının hırsına kurban olan hayalci Yunan milleti için Sakarya Zaferi 
vakûrane indirilmi  bir tedip sillesidir. Türk Tarihi, erefli, azametli, 
heybetli bir zafer destanıdır. Sakarya bu destana yeni bir sehâmet ve celâdet 
mısra’ı daha kattı.” Davasının kavgasının do rulu una inanan ve bu 
husustaki “ man ve itminanını (birine inanma, güvenme, emin olma) iki 
senelik canlı anlı müdafaasıyla gösteren Türk milletinin bu yeni ve parlak 
muzafferiyetiyle azmi, imanı, vakarı artacak, milletler arasında kazanmı  
oldu u mevkii yükselecektir” sözleri ile Sakarya Zaferi’nin askeri ve siyasi 
sonuçları de erlendirilmektedir. 

                                                 
11 Varlık, 15 Eylül 1921, sayı: 3, s.1 
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Yunan askerlerinin ise kendilerini bu sefil ve tehlikeli bir akıbetin 
kuca ına atıp kaçan Krallarına lanet ya dırdı ı; Türk askerinin iki seneden 
beri yurdunu yıkan, ırz ve namus nedir bilmeyen, topunu tüfe ini bırakıp 
kaçan bu alçak ve sefil dü manı kahretmek için sarsılmaz bir imanla 
ilerledi i; “geçen sene yine bu zamanlarda ark’ta ngiliz diplomatlarının 
fesadına kör bir alet olan Ermeni zulmünün tasallutuna nihayet” verildi i; 
bir sene ara ile garpta “yine aynı membadan aldı ı kuvvetle” aynı emele 
ilerleyen Yunanlıların üçüncü defa kanadının kırıldı ı, yerlere serildi i 
belirtilerek, “Türk’ün iman, azmi bunun gibi çok mucizeler gösterecek 
kuvvettedir. Dü manlar emin olsun” denilerek; yine Ermenilerin ve 
Yunanlıların arkasındaki kuvvet ve devletin ngiltere oldu u tekrar 
vurgulanmaktadır.  

Yazının devamında, bu zaferin etkisinin sadece manevi olmayaca ı 
“Avrupa’da Balkanların fırsat bekleyen intikamcı milletleri üzerine ve bütün 

ark’ta feyizli tecelliler” meydana getirece i, pek yakında Rus Sovyet 
Cumhuriyeti’nin katılımı ile Kars’ta toplanacak olan Kafkas Milletleri 
Konferansı’nda, müttefik Türk ordusunun mü terek gaye namına kazandı ı 
bu zaferle batıya kar ı daha kuvvetli, müsterih ve daha büyük bir ümid 
içinde çalı acakları, Rusya ve di er Kafkas Milletleri ile dostlukların kuvvet 
kazandıraca ı belirtilerek; “Türk’ün hayatına en büyük iddetle saldıran bu 
merdûd ve mekrûh emelinde muvaffak olmak için en caniyane vasıtalara bile 
müracaattan çekinmeyen ngiltere’nin diplomatları mecburane susacak ve 
ngiliz milleti Türk’ün ya amak hakkını ümit ederiz ki artık tanıyacaktır. Biz 

Avrupa’dan merhamet ve atufet dilenmiyoruz. Medeniyet ve be eriyet 
manzumesi içinde bizimde bir muvaffakiyetimiz, hem de gösterdi imiz yüksek 
hayat kabiliyetimizle mütenasip yüksek ve erefli bir mevkiimiz vardır. Ve 
hakkımızı istiyoruz. Bu mütevazı ve me ru iddianın reddedilmesi ve bu redde 
daha ziyade ısrar gösterilmesi yirminci asrın umumi vicdanını büsbütün 
lekeler” denilerek; Türk’ün bu haklı davasını stiklal Harbi’ndeki 
fedakârlıkları kazandı ı zaferlerle ispat etti i varlı ını tasdik ettirmekte 
muvaffak oldu unu ve bilerek, anlayarak yaptı ı bu mücadeleyi 
kaybetmesinin imkânsız oldu unu; “kazandı ı zaferlerle kalplerimizi sevinç 
ve iftiharla dolduran kahraman ordumuza ve onun muhterem erkânını 
kalbimizin bütün samimiyetiyle selamlar, azimkâr milletimizin bu erefli 
mazhariyetini” tebrik ederken, kesin zafer kazanılıncaya kadar aynı iman ve 
inanç ile haklı davamız u runda çarpı maya olan “ahad ve misakımızı bütün 
cihana bu vesile ile bir kere daha teyid ve ilan ediyoruz” sözleri ile zaferden 
duyulan gurur sergilenirken, Türk milletini yok sayan ve yok etmeye 
çalı anlara meydan okunuyordu.12 
                                                 
12 Varlık, 15 Eylül 1921, Sayı:3, s.1 
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“Büyük Zaferimiz Dostlarımıza Müjdelendi” ba lıklı haberde; ark 
Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Pa a’nın 12 Eylül 1921 günü Rusya 
Sosyalist Federatif ûra Cumhuriyeti Türkiya Vilayat-ı arkiiyyesi 

ehbenderine, Savet Azerbaycan ve Gürcistan Refkomserlerine, Kafkas 
Kızılordu Kumandanlı ına, Ermenistan ve Azerbaycan Mümessil ve 
Konsoloslarına gönderdi i telgraf sureti yayınlanmı tır. Telgrafta unlar 
yazılıdır: “Pek kanlı ve iddetli harekât ile ondört günden beri devam eden 
Sakarya Meydan Muharebesi’ni Yunan ordusu gaybetti. 10 Eylül 37’den 
itibaren ba layan taarruzlarımız kar ısında dü man bütün cephede ricâta 
ba ladı. Türk milletinin hayat ve istiklali yolunda kazandı ı bu galibiyet 
hakkın ve arkın da en büyük zaferidir. Bizim kadar sevinç ve iftihar 
duyacaklarından emin oldu umuz muhterem dostlarımıza teb ir ederek, 
bütün ark milletlerine ebedi kurtulu  zaferleri dilerim. Hissiyat-ı 
hürmetkârânemi kabul buyurunuz.”13 

Yine gazetede yeralan bir habere göre, zmir’de ahali arasında Yunan 
ordusunun bozuldu u haberlerinin duyuldu u; Yunan Mevki Kumandanı’nın 
böyle aiyalar çıkaranların idam edilece i hakkında bir beyânnâme 
yayınladı ı; Yunan taarruzunun ba arısızlıkla sonuçlanması üzerine Yunan 
matbuatının birbirine dü tü ü; hükümet taraftarı gazetelerin muhalif 
gazeteleri cinayetle ithâm ettikleri; Venizalist gazetelerin Yunanistan’ın yeni 
bir ihtilale do ru yürüdü ü hissini verdi i bildirilmektedir.14  

“ anlı Zaferimiz ve Dostlarımız” ba lıklı haberde; Sakarya Zaferi’nden 
dolayı ark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Pa a’ya Azerbaycan’ın 
Kars ehbenderi Hacıbeyli tarafından gönderilen tebrik telgrafında; 
“ ngiltere’nin hain hacimlerinin sarsılmak bilmeyen kahraman Türk ordusu 
muzafferiyeti ile ezilmesini karde  Azerbaycan halkı samimane tebrik ederek 
Türk halkı ile beraber sevincimizi zat-ı alilerine takdim ederiz” denilerek; 
aslında bu zafer sadece Yunanlılara kar ı de il, onların koruyucusu 
ngiltere’ye kar ı da bir zafer olarak de erlendirilmektedir. 

Savet Ermenistan Siyasi Mümessili Yolda  Sarkisyan tarafından 
gönderilen tebrik telgrafında ise ordumuzun Yunan ordusuna kar ı 
muzafferiyetini “kalb-i sevinçlerle tebrik ettiklerini; ordumuzun bayra ı 
üzerinde karde lik ve adalet fikirlerini götürdü ünü; zahmetke  Türk 
milletinin kurtulaca ı”nın ifade edildi i belirtilmektedir. 

Savet Gürcistan Refkom Reisi bulunan Midivanı ise gönderdi i tebrik 
telgrafında; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin anlı ordularının kazandı ı 
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14 Varlık, 15 Eylül 1921, sayı:3, s.2 



 234

muzafferiyetten bahseden sevinçli haberlerin dün alındı ı ve hemen Meclis 
Reisi ve Ba komutan Mustafa Kemal Pa a’nın tebrik edildi i; Kazım 
Karabekir’in do rudan haberi kendilerine müjdelemesinin büyük sevinç 
yarattı ı; sonunda Türkiye’nin emperyalistlerin zulüm ve tazyik pençesinden 
kurtulaca ına emin” olduklarını; “hakkın zulüm ve vah ili ine kar ı yakında 
muzafferiyetlerle nail olmasını temenni”15 etmekteydi. 

Yine aynı gazetede Sarıkamı  ve Kars’ta büyük zaferimizin pek parlak 
ve heyecanlı enliklerle kutlandı ı; ark Cephesi Kumandanlı ı’na, 
Karaköse Tortum, Bayburt, Giresun, Hasankale, Hınıs, I dır, Tercan, 
Kemah, spir, Tirebolu gibi kaza ve Mu , Beyazıd mutasarrıflıkları, Trabzon, 
Van ve Erzurum vilayetlerinden Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Belediye 
Ba kanlıklarından tebrik telgrafları gönderildi i ifade edilmektedir.16  

22 Eylül 1921 tarihli gazetede “Vaziyet” ba lı ı altında, alınan son 
resmi tebli lere göre, Sakarya muzafferiyetinin devam ve inki af etti i; 
Sakarya’nın batısına atılan Yunan ordusuna iki taraftan yapılan hareketlerle 
sıkı tırıldı ı; yapılan takip hareketleri ile Yunanlıların Eski ehir ovasında 
dahi tutunamayarak Bursa mıntıkasında da çekilinceye kadar mecbur 
kalacakları; ilerleyen süvarilerimizin dü man gerilerine do ru yaptıkları 
hareketlerini hızlandıracakları bildiriliyordu.17 

“Kumandanlar Arasında” ba lıklı di er bir yazının ba lı ından da 
anla ılaca ı üzere burada kumandanlar arasındaki kar ılıklı tebrik telgrafları 
yer almaktadır. lk olarak; ark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Pa a, 
Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a Hazretleri’ne yazdı ı tebrik telgrafında, 
“Hayat ve stiklalimizin mahvı için u ra an dü man”a kar ı yapılan sava  ve 
ba arıdan dolayı tebrik ve ükran duygularını hem kendisine hem de 
kumandanlarına sunarken; “Bütün ark cephesini bir sûr-i ükran ile saran 
bu zafer-i ezimin” dü manlarımızın bütününün yenilmesi ve peri an edilmesi 
için “devam ve inkı afı” Cenabı Haktan diliyordu.  

Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a, ark Cephesi Kumandanı Kazım 
Karabekir Pa a Hazretlerine gönderdi i cevabi telgrafında ise samimi 
tebriklere te ekkür ederek; “Allah’ın tevkifatı masum milletimiz üzerinden 
eksik olmayacak ve me ru davamız in allah yakında teeyyüd (sa lamla ma-
kuvvetlenme) edecektir” diyordu.  

 Yine Kazım Karabekir Pa a’nın, Erkân-ı Harbiye Umûmîye Reisi 
Fevzi Pa a Hazretleri’ne gönderdi i tebrik telgrafında, Garp Cephesindeki 

                                                 
15 Varlık, 15 Eylül 1921, Sayı:3, s.2 
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“muzafferiyet-i azimden dolayı zat-ı sami-i riyâsetpenâhilerini tebrik eder ve 
bu muzafferiyet-i mesudenin dü man ordusunun tamamen yok edilebilece i” 
tekrarlanmaktadır. 

Erkân-ı Harbiye Umûmîye Reisi Fevzi Pa a da cevabı telgrafında, 
Kazım Karabekir Pa a’ya tebriklerinden dolayı te ekkür ederken; “dü man 
ordusuna indirilen kahhar darbede ark Cephesi’ne mensup güzide 
kıtaatımızın bir hisse-i erefi bulundu unu müftehir tekrar eylemi” 
demektedir. 

 ark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Pa a, Garp Cephesi 
Kumandanı smet Pa a Hazretleri’ne gönderdi i tebrik telgrafında; “azim 
muzafferiyetten dolayı ark Cephesi samimi ruhundan kopan ükran ve 
tebrikler Zat-ı saminize ve kahraman ordunuza takdir eder, bu zafer-i azimin 
dü manlarımızı büsbütün peri an ederek bir ekl-i mesuda devam ve 
inki afını Cenab-ı Haktan tazarru’ ve niyaz eylerim” diyordu. 

Garb Cephesi Komutanı smet Pa a ise telgrafında; “ ark Cephesindeki 
kahraman asker ve zabıtanın iltifat ve tebrikatını ordumuz için büyük bir 
mükafat ve medâr-ı mübâhat addetti imizi arz ve temin eder” cevabını 
veriyordu.  

 Aynı tarihi gazetede “Resmi Tebli ” ba lı ı altında 20 Eylül 1921 
tarihli resmi tebli e yer verilmektedir. Tebli ’de; Eski ehir istikametinde 
ilerleyen süvarilerimizin dü manla yer yer muharebeye giri tikleri, Seyid 
Gazi’ye giden ekmek yüklü bir dü man otomobilinin mürettebatıyla ele 
geçirildi i, Seyit Gazi’nin alındı ı, mühim miktarda cephane ve erzakın 
dü manın geri çekilirken hiçbir ey bırakmayarak yakıp yıktı ı; katliam ve 
ya ma yaparak kadınlara her yerde tecavüz ettikleri belirtilmektedir.18 

“Zaferimizin Yunanistan’daki Akisleri” ba lı ı adı altında ise; 18 
Eylül’de Ankara’dan alınan haberler verilmektedir. Selanik’ten stanbul’a 
bildirildi ine göre; son günlerde Pire ve Selanik limanlarına çok sayıda 
yaralı geldi i; cepheden fena haberlerin Yunan efkârında galeyana sebep 
oldu u, subayların muhalefetine ra men Kral Konstantin Gunaris aleyhinde 
gösteriler yapıldı ı; Yunan Hükümeti’nin mevkisinin sarsıldı ı, Hükümetin 
istifa etmek üzere oldu u, Hükümete kar ı hareketlerin arttı ı; Yunan 
ordusunun bütün cephede ricata ba ladı ını bildiren Türk Resmi Tebli inden 
bahsedilerek; Bursa’da Kralın riyasetinde bir Harp ûr’ası kuruldu u ve 
Papulas’ın zaiyatı anlattı ı bildirilmektedir. 
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“Laf ile Teselli” ba lıklı yazıda, 16 Eylül’de Ankara’dan alınan haber 
nakledilmektedir: “Kolay kolay Ankara’yı ele geçireceklerini ilan eden 
Yunanlılar taarruz ba langıcında stanbul fatihi olacaklarını, bilmem 
nereleri Yunanistan’a ilhâk edeceklerini söylüyorlardı. Bütün kuvvetleriyle 
yaptıkları taarruzun iflasa yüz tuttu unu anlar anlamaz ba larında Kralları 
oldu u halde daha azıyla iktifa edeceklerini söylemeye ba ladıkları” 
belirtilerek; Kral Konstantin’in Daily Telgraf muhabirine “e er mesul bir 
Türk Hükümeti ile devamlı bir sulh yapılırsa, Yunanlılar zmir 
hinderlandındaki mevkileriyle sahil arazisini tahkim ile iktifaya razı 
olacaklarını söyledi i” nakledilerek: Varlık tarafından öyle bir yorum 
yapılmaktadır: “Bakalım Sakarya hezimeti üzerine Konstantin ve Yunanistan 
yelkenleri daha ne kadar indirecektir.” 

“Londra’da Toplanıyorlar” ba lıklı haberde ise; 16 Eylül’de Ankara’dan 
alınan ve Roma’dan bildirilen habere göre; Türk-Yunan meselesine ait 
tavassut ve müdahalelerin eklini kat’i surette kararla tırmak için müttefikler 
pek yakında Londra’da toplanacaklardır.19 

22 Eylül tarihli gazetede Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti Reisi 
Nerimanof’un, Kazım Karabekir Pa a’ya Bakü’den gönderdi i 16 Eylül 
tarihli telgrafa yer verilmektedir. Telgrafta; “Telgrafınızı imdi aldım. 
Türkiye’nin hürriyet ve hayatını müdafaa eden ordunun kazandı ı parlak 
muzafferiyetten duydu um memnuniyet ve bahtiyarlı ı layıkıyla arz için 
kelime bulmaktan acizim. Türk askerini bu galibiyetinden dolayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne acizane tebriklerimin arz ve tebli ini zât-ı 
âlîlerinden istirham ederim. ark i çisi ve köylüsünü ve Anadolu’yu müdafaa 
eden kahramanca kavgayı büyük bir alaka ile gözetmekte oldu umu arz 
eylerim” denilmektedir.  

Kafkas Fevkâlâde Komiseri Orjenikze’nin 16 Eylül’de Rostof’dan 
gönderdi i telgrafta da; “Garp Cephesi’nde harp etmekte olan Türk ordusu 
ile milletine ve zât-ı âlîlerine Sakarya Nehri’nde menfûr dü man aleyhine ve 

ark milletlerinin kazandı ı parlak muzafferiyetten dolayı tebriklerimi arza 
müsâade buyurmanızı rica eder ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun 
insaniyeti tahrib için u ra anlara kar ı indirmi  oldu u bu kahhar darbeyi 
takdir ve tebcil ederim”20 demektedir.  

29 Eylül 1921 tarihli gazetenin ilk sayfasında; “Halkın Yücesi Mustafa 
Kemal Pa a Hazretlerinin Nutku” ba lıklı Ankara’dan alınan 20 Eylül tarihli 
haberde  (ki bu konu ma Meclis’te 19 Eylül tarihinde yapılmı tır.)  Meclis 
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Ba kanı ve Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a’nın, Meclis’te yaptı ı tarihi 
konu ma nakledilmektedir. Haber öyledir: Mustafa Kemal Pa a 12 
A ustos’tan bugüne kadar ki harb hakkında bilgi verdikten sonra “Biz 
hudud-u milliyemiz dahilinde ve müstakil ya amaktan ba ka bir ey 
istemiyoruz. Avrupa’nın di er milletlerinden esirgenmeyen hukukumuza 
tecavüz etmemesini istiyoruz. Harb-i Umumi’de dahil oldu umuz zümrenin 
ma lub olması yüzünden düçar olmamız lazım gelen cezayı Suriye ve Irak 
gibi memleketlerimizin idaresini ve tayin mukaddaretı hakkını o memleketler 
halkına terk etmek suretiyle hukuk-u Hâkimiyetimizden feragat ederek 
çekmi  bulunuyoruz. Hiçbir ma lub devletten bu kadar vasi ve bu kadar 
zengin memleketler alınmamı tır. Bu araziyi bizden almak için idaremiz 
aleyhine isnadolunan hususatın kaffesi esassızdır ve zahiri sebeplerden 
ibarettir. Çünkü bugün tahtı i galde bulunan bu memleketlerdeki halkın, 
medeni oldu u iddia olunan idarelere kar ı mükerreren isyan etmekte 
olmaları ve bütün kalb ve vicdanlarıyla tekrar bizim idaremizde bulunmak 
arzusunu izhar eylemeleri, bizim suiidaremiz hakkında serd edilen, i aa 
edilen hususatın ne dereceye kadar hakikaten baidoldu unu tamamen ispat 
eder. Hükümetimizin ve milletimizin anasırı Hıristiyaniyeye kar ı adilane bir 
surette hareket etmesi, ananatımız icabından ve dinimiz muktaziyatındandır. 
Hakikaten Hıristiyanlara adilane muamele edildi ine en büyük delil, 
memleketimizin her noktasında, en ufak bir köyünde bile anasırı 
Hıristiyaniyenin Müslümanlardan ziyade huzur ve refaha ve servete malik 
olmalarıdır. E er bunlar hakkında zulüm ile, gasp ile adaletsizce muamele 
edilmi  bulunsaydı, bittabi bugünkü hal ve vaziyette bulunmamaları lazımdı. 
Binaenaleyh bunun için ba ka bir delil ve esbap serdine lüzum görmüyorum. 
Fakat bu anasırı Hıristiyaneden haricin te vikatiyle veyahut ekme ini yedi i 
topra a nankörlük ederek mevcudiyeti milliyemizi ızrar etmek, ihlal etmek, 
te ebbüsatında bulunacakların fenalıklarına sed çekmek pek tabi ve 
zaruridir. Binaenaleyh bundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetini taktie etmek hiç kimsenin hakkı de ildir. Bugün en büyük, en 
kavi ve en medeni milletlerin bu gibi mesailde bize nispetle pek edit ve zecri 
muamelata te ebbüs etmekte oldu u cümlece malûmdur. Fakat bütün cihan 
bilmelidir ki; sakin ve muti tebaa daima himaye edilmi tir ve daima himaye 
edilecektir. Anasırı Hıristiyaniyeden olanların slam vatanda lardan bir 
farkı yoktur. Aynı hukuka maliktir ve malik kalacaktır. Dü manlarımızın 
müddeiyatı sairesi de bu arz ettiklerim gibi biasıl ve esastır.  

Yunanlılar, gasbetmek suretiyle tahtı i galine geçirdikleri menatıkta 
ekseriyetin Rumlarda oldu unu iddia ederler. Halbuki tamamen aksidir. 
Bütün bi taraf istatistikler bunu böyle göstermektedir ve beynelmilel 
komisyon raporlarının neticesi bunu teyidetmektedir ve nihayet Londra’da 
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harb menatıkında tahkikat icrasını teklif ettikleri zaman bunu Heyeti 
Murahhasımız kabul etti i halde Yunan Hükümeti reddetmi tir. Çünkü 
netice-i tahkikatın olanların de il, bizim lehimize olan hakikatı 
teyidedece ine üphe yoktu. O halde Yunanlıların medeniyeti efendiler, 
yangın, mazlum insanların kanına, malına, canına, ırzına tecavüz ve masum 
kadın ve çocukları katletmekdir. tilaf Devletlerinin gözleri önünde cereyan 
eden bu enâetler, Yunanlıların Anadolu’ya getirmek istedikleri medeniyetin 
asar-ı menfûresidir. Evet, Ehlisalip kahramanları arasına girmek isteyen 
Kral Konstantin’in Anadolu’ya isaline memur oldu u medeniyetin eserleri; 
yangın yerleri ve ihtiyar kadın ve çocuk cesetleridir. (Kahrolsun sesleri) 
Mazlum kanı dökmekten zevk alan Yunanlıların icra edegelmekte oldukları 
mezalime neden büyük Devletler göz yumuyorlar? Ve neden bizim 
mevcudiyeti milliyemizi izhar edenlere kar ı ittihaz etti imiz tedâbire 
kıyametler koparıyorlar? Bu sualin cevabını alemi medeniyet versin. Kral 
Konstantin bazı hükümetlerin ho una gitmek için Venizelos tarafından 
açılan deftere daha büyük bir germi vermek istedi i zaman bu gasp ve istila 
seferine gayet derin bir taassub-u dini ile giri mi ti. Ehlisalibin asırlarca 
evvel takibetti i dini gayelerini ihya etmek için mintarafilmesih kendisini 
memur zannetti. zmir’de ilk karaya çıktı ı zaman, zmir ehrine de il, 
vaktiyle Ehlisalih’in çıktı ı yeri intihabederek oraya çıkmı tır. O mahallin, 
Eski ehir ve di er Müslüman Türk ehirlerini isimlerini tebdil etti. Kral 
Konstantin, Mari al Fo  ve General Guro gibi kıymet ve öhreti askeriyeleri 
tüm dünyaca tanınmı  büyük kumandanların musip nasihatlerini gururla 
reddetti. Kral Konstantin’in arzusu Ehli Salip kahramanları sırasına geçmek 
ve eski müstevli zalimleri taklidetmek idi. Avrupa bu serserilikleri uzaktan 
seyretti. Fakat, Efendiler Cenab-ı Hak bize yardım etti. Ve Yunan Ordusu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordusu kar ısında yüzgeri etti.  

üphesiz hukukumuzu temin edinceye kadar silahımızı elden 
bırakamayız. Fakat, bundan, bizim müfrit harb taraftarı oldu umuz 
zannolunmasın. Böyle bir telakki kadar büyük haksızlık olamaz. Biz bilakis 
herkesle sulh yapmak istiyoruz.   

Efendiler, sulhan hukukumuzu temin etmek içir her vasıtaya tevessül 
ettik. Bu hususta hiçbir kusur etmedik. Fakat bizim bütün hüsnüniyetlerimizi, 
ciddiyetimizi alem-i medeniyet nazarında gizlediler ve ancak akvam-ı 
iptidaiyeye tatbik edilebilir muamele ile çocukca birtakım mânâsız 
tehditlerle bizi kar ıladılar. 

Efendiler, bütün cihanın bilmesi lazımdır ki: Türk halkı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve onun Hükümeti, u ak muamelesine tahammül edemez. Her 
medeni millet ve hükümet gibi varlı ının, hürriyet ve istiklalinin, tanınması 
talebinde katiyen musirdir. Ve bütün davası da bundan ibarettir. Biz cenkci 
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de iliz. Sulhperveriz. Ve bir an evvel sulhün teessüsünü görmek ve ona 
yardım ve hizmet etmek isteriz. Biz Rusya ile dostuz. Çünkü Rusya herkesten 
evvel bizim hukuk-u milliyemizi tanıdı ve ona riayet etti. Bu art dahilinde 
bugün oldu u gibi yarın da ve daima Rusya Türkiye’nin dostlu undan emin 
olabilir. Binaenaleyh tilaf Devletleri dahi mevcudiyet ve istiklâl-i millimizi 
tanıdıkları takdirde onlarla da aramızda hiçbir sebebi ihtilaf kalmıyacaktır 
ve derhal sulh ve münâsebât teessüs edebilir. Açık ve hakiki cephemizi 
tamamen arz edebilmek için i te bu kürsüden ve te rii, icrai salahiyeti 
vasıaya malik olan Heyeti Celilenizin Reisi sıfatiyla beyan ederim ki: Biz 
cenk de il, sulh istiyoruz. Sulh yapmıya hazırız ve bence buna mani hiçbir 
sebep yoktur. E er Yunan ordusunun bizi, me ru olan, haklı olan 
davamızdan sarf-ı nazar ettirece i dü ünülüyorsa, bu gayrimümkündür. 
Nazariyenin buhranını anlamak için pek basit bir muhakeme kafidir. Loyd 
Corc 16 A ustos’ta Avam Kamarası’nda verdi i nutukta: Muvaffakiyetli bir 
harbi göze almı  olan memleketin lehinde muamele etmek lüzumunu kabul 
ediyordu. Binaenaleyh bu muvaffakiyeti, bu muzafferiyeti ihraz eden Türkiye 
olmu tur. Buna nazaran Loyd Corc’nin sözünden dönmiyece ini ümidetmek 
isterim. Mamafih bizi imhâ etmek nazariyesi kar ısında mevcudiyetimizi 
silahla muhafaza ve müdafaa etmek pek tabidir. Bundan tabii ve daha me ru 
bir hareket olamaz. 

Efendiler, harekat-ı askeriyenin hakkında son malumatı ve son sözü 
söylemi  olmak için arz ederim ki; ordumuz vatanımız dahilinde bir tek 
dü man neferi bırakmayıncaya kadar takip, tazyik ve taarruzuna devam 
edecektir.”21 

Yine aynı tarihli gazetenin ilk sayfasında; “Zaferden sonra -Türk Diyor 
ki” - ba lıklı iirde; 

“Azgın dü manlar kar ısında yılmadım 

E medi ba ımı belâ, ölüm, kan 

Hak yolunda yıllarca sava maktan bıkmadım 

…………Ceddi büyük O uz Han …… 

Dört taraftan yurdumun ismetine göz diken 

Büyük, küçük zalimler zaman zemin kudurdu 

Sayısız Ordular benim anlı süngümden  

                                                 
21 Varlık, 29 Eylül 1921, Sayı:5, s.1-2 (Gazete nüshasının tahrib olması ve ayrıca yeterince 
net olamayı ından dolayı okunamayan kısımları, ilgili T.B.M.M. zabıtından tamamlanmı tır. 
I.T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, I., s.261-262 
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Gözlerini yumarak yüz çevirdi, bozuldu… 

Yer, gök, deniz, Ölüm saçıyorken kar ımda 

Ate  çelik ya arken sarsılmadı yüre im.”  

Sözleri ile sava  ve Türk’ün mücadele azmi anlatılmaktadır.  

29 Eylül 1921 tarihli gazetede “Telgraf Haberi” ana ba lı ı altında yurt 
dı ından alınan haberler de erlendirilmektedir. öyle ki, “Yunan’ı 
Kurtarmak çin mi?” ba lıklı Londra’dan alınan habere göre; ark 
meselesinin halledilmesi için hararetli bir faaliyet oldu u; müttefiklerin 
herhangi bir müdahale konusunda karar veremedikleri; e er müttefik 
devletler u an ki durumu sona erdirmeye karar verirlerse her iki muharip 
taraf (yani Türkiye ve Yunanistan) üzerine uygulamaya meyilli oldukları, bu 
fikir üzerinde görü tükleri, bu konuda karar verildi inde Sulh Meclis-i 
Âlî’sinin toplantıya ça rılarak kabul edilen kararların muhariplere tebli  
edilece i bildiriliyordu.  

“Silahtan Diplomasiye” ba lıklı telgraf haberine göre; Times 
gazetesinde Asya-yı Su ra/Küçük Asya hakkındaki ba  makalede; “Artık 
harp edenlerin silahlarını bırakıp saha-i faaliyeti diplomasiye terk etmeleri 
zamanı gelmi tir.” denildi i naklediliyordu. 

“Yunan Kabinesinin Akibeti” ba lıklı haberde; Atina’da yayınlanan bir 
gazeteye göre; Yunan Kabinesi’nde de i iklik beklenildi i, Gunaris’in istifa 
etmek üzere oldu u; Kral’ın Atina’ya dönece ini; yeni kabinenin Harbiye 
Nazırı’nın Neolokis(?) olaca ı ihtimalinden bahsedilmektedir.22 

“ ngiltere Versin Yine Versin” ba lıklı küçük haberde; Yunanistan’da 
mali müzayakaların iddetlendi i; Bakanların uzun görü meler sonucu 
dı arıdan bir “istikrâz akdi imkanı” için Londra’daki Yunan Sefiri’ne bu 
konuda telgraf gönderdi i bildirilmektedir.  

“Tavassut Lazım” ba lıklı haberde ise; Times gazetesinin, Yunanlıların 
bu taarruzlarında tamamiyle ma lubiyete u radı ı ve bu artlar dahilinde 
ark meselesinin muharipler arasında halledilemeyece ini beyan ederek 

müttefiklerin tavassutunun lüzumundan bahsetti i ifade edilmektedir. 

“Mahud Londra çtima’ı Gibi mi?” haberde de Rumca Neologos 
gazetesinin yakında Meclis-i Âlî’nin toplanarak, Türk-Yunan Hilafının 
halledilmesi için muharip tarafları bu toplantıya davet edeceklerini yazdı ı 
belirtilmektedir. 

                                                 
22 Varlık, 29 Eylül 1921, :Sayı: 5, s.2  



 241

 “Vakitsiz Ötmek çin” ba lıklı haberde stanbul Düvel-i Müttefike 
Mümessilleri’nin bir toplantısında ngiliz mümessilinin stanbul’da bulunan 
Fransız ve talyan polislerin i lerini iyi yapmadıklarından dolayı, polise ait 
bütün i lerin ngilizlere devredilmesinin istendi i ifade edilmektedir23 

“Yunan Ordusu Bakalım Nereye Kadar Kaçabilecek?” sorusunun 
soruldu u haberde; Batıya do ru geri çekilmeye devam eden Yunanlıların 27 
Eylül tarihindeki hareketlerine dair alınan haberler nakledilmektedir. 
Haberde dü manın tahkim etti i hattı bırakarak 27 Eylül’de Eski ehir ve 
batısı istikametinde çekildi i; bugün kıtalarımız üzerinden uçan ilk dü man 
uça ından birisini yere dü ürülerek, sapa sa lam ele geçirilerek içindekilerin 
de esir edildi i bildirilmektedir. 

“Resmi Tebli ” ba lıklı haberde; 28 Eylül tarihli resmi tebli  
verilmektedir. Tebli e göre; Alpaköy’ün güneyinden ba layarak Aziziye, 
Latife istikametindeki sırtlarda esaslı tahkimat yapan dü manın siperlerini 
tahkime fırsat bulamadan terke mecbur oldu u; Afyonkarahisar mıntıkasında 
çarpı maların devam etti i; bu mıntıkada dü manın köylerimizi yaktı ı ve bu 
maksat için özel müfrezeler olu turdu u bilgisi verilmektedir.24 

6 Ekim 1921 tarihli gazetede 4 Ekim tarihli “Resmi Tebli ”in 
de erlendirildi i ba lıklı haberde; Eski ehir’in kuzeyindeki Bozda ı’nda 
bulunan dü manın sol tarafından tazyik edildi i, Afyonkarahisar civarında 
çarpı malara devam etti i, 5 Ekim tarihli resmi tebli e göre de; Eski ehir 
Cephesi’nde Bozda ı mıntıkasında taarruza devam etmek isteyen dü mana 
zaiyat verdirildi i; Afyonkarahisar’da kar ılıklı piyade ve topçu ate inin 
devam etti i; Döger stasyonu güneyinde cephane nakleden dü man 
kuvvetlerine taarruz eden süvarilerimizin muhafızlara birçok zaiyat 
verdirdikten sonra dü manın 12. Fırkası’ndan bir miktar esir ele geçirdi i 
bildirilmektedir. 

“Son Haberler” ba lı ı altında “Gunaris Kabinesi Sallanıyor” ba lıklı 
haberde yine Sakarya Zaferi’nin Yunanistan’daki Hükümet üzerindeki 
olumsuz etkileri ifade edilmektedir.  

“Ma lup ken Galip Rolü” ba lıklı haberde ise; Atina’dan çekilen 
telgrafnâmelere göre, kı  harbini yapmaktan aciz olan Yunanistan  bir 
taraftan barı  te ebbüsünde bulunurken; di er taraftan da galip propagandası 
yaptı ı; bir eyler kurtarmak için istemek usulüne ba vurarak Yunanlıların 
barı  artları olarak verilecek muhtırada bütün Marmara sahili ile bütün 
Bursa vilayetini istemeye karar verdikleri belirtilmektedir.  

                                                 
23 Varlık, 29 Eylül 1921, :Sayı: 5, s.2 
24 Varlık, 29 Eylül 1921, :Sayı: 5, s.2 
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“Dertlerini Anlatacaklarmı ” ba lıklı küçük haberde; Gunaris ile 
Londra’ya Erkân-ı Harp zabitlerinin de gidece i, Yunan ordusunun özel 
vaziyeti hakkında bilgi verecekleri bildirilmektedir.  

Bir yıl sonra, 18 Eylül 1922 tarihli Varlık gazetesinde “Zafer Alayı” 
ba lıklı yazıda; Büyük Taarruz, Ba komutanlık Meydan Muharebesi ve 
Zaferi kastedilerek; “10 Eylül’de ba layan Büyük Bayramı müteakiben 13 
Eylül’de Sakarya Zaferi’nin Birinci Yıldönümü Bayramı imdiye kadar 
misline rast gelinmemi  bir tarzda Sarıkamı ’ta kutlandı ı” ifade 
edilmektedir. 

Yapılan kutlama töreninde ark Cephesi Erkân-ı Harp Reisi Mirâlay 
evki Bey tarafından yapılan konu mada, “Geçen yılın bu gününde 

dü manlarımız, Türklerin namusu ve bütün slam’ın binası Sakarya’da 
yıkılacak diye bekliyorlar ve Sakarya sularının bu fedakâr millete medfen 
olaca ını zannederek Türk’ün mirasını payla maya hazırlanıyorlardı. te 
bugünkü son zaferlerimizin kapısı geçen yılın bugününde Sakarya’da 
açılmı tır. 

Bugünün yüksek alınlı hür ve müstakil Türk’ü, geçen yılın bugününde 
Sakarya’nın kanlı sularında do mu tur. Sakarya’nın Yunan’a mezar, Türk’e 
be ik oldu u gün bu gündür. Bugünkü zaferin ne ideleri geçen yılın bugünün 
de Sakarya eteklerinde ba lamı tır.  

Yunan Sakarya’da kırılan belini bir senedir düzeltemedi. Siperler 
gerisinde bir senedir Sakarya’nın acısı ellerinde kalan zavallı 
vatanda larımıza görülmedik enâatler yaparak unutmak, yarasını sarmakla 
u ra ırken Türk nihayet Yunan’ı en toplu en kuvvetli yanından vurdu. 26 
A ustos’ta ba layan taarruzumuz üçyüz kilometre boyunca uzanan Yunan 
ordularını tarumar etti”25 denilerek, Sakarya Sava ı ve Zaferi’nin önemi 
tekrar vurgulanmı tır. 

25 Eylül 1922 tarihli gazetede de “Zafer enlikleri” ba lıklı haberde 
Erzurum, Kızılçakçak (Akyaka) Beyazıd, Artvin, Ardahan’da da iki büyük 
zaferin yani hem Sakarya ve Ba komutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 
imdiye kadar bir e ine rastlanmayacak ekilde kutlandı ı ifade 

edilmektedir.26 

 

 

                                                 
25 Varlık, 22 Eylül 1922, Sayı:80, s.2 
26 Varlık, 22 Eylül 1922, Sayı:82, s.3 
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Sonuç 

Varlık Gazetesi A ustos-Ekim 1921 tarihleri ile özellikle Eylül 1922 
tarihlerine ait nüshalarının de erlendirilmesi sonucu u bilgiler elde 
edilmi tir: 

Varlık gazetesi haftada bir yayınlanmı  oldu undan dolayı, 
okuyucularına haberleri bir hafta sonra yayın yoluyla ula tırmaktadır. Do u 
Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Pa a’nın gazete ile yakından 
ilgilenmesi ve gazetenin Kolordu Matbaası’nda basılması, askeri kanaldan 
gelen resmi tebli  ve bilgilerin hemen ilk baskıda halka aktarılmasını 
kolayla tırmı tır. Ayrıca gazete basılana kadar halkın habersiz kaldı ı da 
dü ünülmektedir. Çünkü gazetenin matbaası ve gazeteye bilgi aktaran ve 
bilgi aktarımına aracı olan asıl kaynaklarının hepsi Sarıkamı ’tadır. 

Gazetede, ba makale niteli indeki yazıların yanı sıra, resmi tebli ler, 
stanbul ve Ankara’daki Hâkimiyet-i Milliye’den nakledilen haberler, 

Avrupa ve özellikle, Yunan basınından nakledilen haberler, gazetenin haber 
kayna ını olu turmaktadır. Gazetede, Sakarya Sava ı’nın seyri, Türk ve 
Yunan ordusunun durumu, kayıpları, geri çekilen Yunanlıların Türk halkına 
ve çevreye verdikleri maddi ve manevi zararları; gerek sava  alanları 
gerekse, Anadolu’nun çe itli yerlerindeki insanlarımızın sava  sırasındaki 
tepkileri, Ordumuza duyulan güven, zaferin gerek Türk halkı, gerekse 
Yunanlılar üzerindeki etkileri, zafer enlikleri; Yunan Hükümeti’nin askeri 
ba arısızlık sonucu ya adı ı sarsıntılar; Sakarya Zaferi’nin Yunanistan’ın iç 
ve dı  siyasetine etkileri; htilâf Devletleri’nin Yunanlılar lehine siyasi 
görü melerde bulunmaları; Sakarya Zaferi’nin gerek Türk halkı gerekse 
kom u Devletlerin temsilcileri tarafından kutlanmaları; Ba komutan ve di er 
komutanlar arasındaki tebrik telgrafları gibi konuların yer aldı ı haberlerle 
okuyucular bilgilendirilmeye çalı ılmı tır. 
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HAK M YET-  M LL YE GAZETES ’NE GÖRE SAKARYA 
SAVA I 

 

Sadık SARISAMAN  

 

Giri  

Sakarya Meydan Muharebesi Türk Milleti için bir ölüm kalım sava ı 
olmu tur. Yunanlılar, Kütahya-Eski ehir Muharebeleri’ni kazandıktan 
sonra, Türk ordusu tamamen Sakarya Nehri’nin do usuna çekilmi tir. Yunan 
Hükümeti Türklerin toparlanmasına imkân vermeden yıkıcı darbeyi vurmak 
istemi tir. Ancak, Kütahya Eski ehir Muharebeleri ile geni  araziler kazanan 
Yunan kuvvetlerinin de do al bir engel te kil eden Sakarya Nehri’ni 
a abilmek için ordusunu ve menzil hatlarını yeniden düzenlemesi 
gerekmi tir. Bu yüzden Yunan taarruzu yakla ık bir ay sonra 
ba layabilmi tir. 

Bununla beraber Türkler de bu bir aylık zamanda askeri güçlerini ve 
savunma tedbirlerini kuvvetlendirmek için çalı mı lardır. Bu amaçla 5 
A ustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kumandanlık Kanunu’nu 
çıkarmı tır. 144 sayılı bu kanunla Ba kumandan’a ordunun sava ma 
kabiliyetini artırma adına üç ay süre ile Meclisten onay almaksızın istedi i 
düzenlemeyi yapma hakkı verilmi tir. Mustafa Kemal Pa a bu yetkilere 
dayanarak 7-8 A ustos 1921’de Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayınlamı tır. 

Sava  22 gün 22 gece devam etmi tir. Yunanlıların ilk hedefi Türk 
kuvvetlerini güneyden ku atarak imha etmekti. 23-30 A ustos tarihleri 
arasında ku atmayı gerçekle tirmek için u ra mı tır.  Ku atıp imha 
edemeyince kuvvetlerinin büyük kısmıyla Türk cephesini merkezden 
Haymana istikametinde yarmak istemi tir. 6 Eylül’e kadar da bunun için 
u ra mı  fakat etten bir Türk duvarına çarpmı tır. Bundan sonra bulundu u 
hatlarda savunarak kalmaya karar vermi  ancak, 10 Eylül’de ba latılan genel 
kar ı taarruzla buna da mani olunmu tur. 12 Eylül’de tamamen Sakarya 
nehrinin batısına atılmı tır. 

                                                 
 Prof.Dr., Sadık Sarısaman, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih 

Bölümü 
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Bu çalı mada Hâkimiyet-i Milliye gazetesine göre Sakarya Sava ı ele 
alınmı tır. Hâkimiyet-i Milliye, Ankara Hükümeti’nin resmi yayın organı 
niteli indedir. Bu tarihlerde kamuoyunun tek bilgi kayna ı gazetelerdi. 
Bugün var olan radyo, televizyon, internet gibi haber kaynakları o zaman 
mevcut de ildi. Bununla beraber gazeteleri sadece bilgi veren kaynaklar 
olarak görmemek gerekir. Kamuoyunun olu turulması ve yönlendirilmesinde 
de en önemli rolü oynuyorlardı.  

Türk Halkının Orduya Yardım ve Deste i 

Sakarya Sava ı boyunca halkın Türk ordusuna deste inin devam etti ini 
gösteren haberler basında yo un bir ekilde yer almı tır. Öyle ki sava ın 
ba langıcından bitimine kadar ehir ve ilçelerden destek telgrafları gelmi tir. 
Burada birkaç örnek vermekle yetinilecektir. 21 A ustos tarihi itibarıyla 
Konya’dan gelen bir telgrafta Hükümet meydanına binlerce ki inin 
toplandı ı ifade edilmi , kalabalı ın önlerinde sancaklar oldu u halde 
tekbirler getirdi i, esnafın da dükkânlarını kapatarak mitinge katıldı ı 
belirtilmi tir1. Yine 20 A ustos günü Kır ehir halkı camii erifte toplanarak, 
dualar okuyarak askerlere selam göndermi ler, bedenen, malen her an 
yardıma ve gazaya katılmaya hazır bulunduklarını, i’la-yı kelimetullah 
yolunda sonuna kadar cihad edeceklerini bildirmi lerdir2. Kastamonulular da 
23 A ustos günü kadın, çocuklar ve ihtiyarlar da dahil oldu u halde on 
binlerce ki inin katılımıyla Nusretullah Cami-i erif Meydanı’nda 
toplanmı lar, konu malar yapılmı , orduya her türlü deste i vermeye hazır 
olduklarını ifade etmi lerdir3.  

Öte yandan Mardinliler yedi ya ındaki çocuklara varıncaya kadar 
herkesin malını canını feda etmekten çekinmeyece ini, kanlarını son 
damlasına kadar vatan için akıtacaklarını bildirilmi lerdir4. Dersimden gelen 
24 A ustos tarihli bir telgrafta da milletin istiklaline ve ırzına tasallut 
edenlere kar ı din ve vatan a kıyla dolu gö sünü siper eden Türk ordusuna 
övgüler ya dırılarak u cümlelere yer verilmi tir: “ Üç yüz milyon alem-i 
slam dahi nurlu ve masum gözlerini sizin muvaffakiyetinize dikmi  ihtilal 

bekliyor. Bugün burada bir heyecan-ı ictima ve nusret ve muvaffakiyetinize 
dualar eden bizler mübarek gözlerinizden öper ve cümlenize kalblerimizden 
ta an ihtiramlarımızı arz eyleriz Bugün yine kadın, erkek, çoluk çocuk 
cümlemiz malımızla, canımızla misak-ı milli u runda feda olma a avn-i 

                                                 
1 Hâkimiyet-i Miliye, 23 A ustos 1921, No: 270, s.1. 
2 Hâkimiyet-i Miliye, 23 A ustos 1921, No: 270, s.1. 
3 Hâkimiyet-i Milliye, 24 A ustos 1921, No: 271, s.2. 
4 Hâkimiyet-i Milliye, 5 Eylül 1921, No: 283. 
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imanımızı temin ediyoruz. Allah Mansur ve muzaffer etsin muhterem 
gaziler”5. 

Bu arada 9 Eylül günü Ankara halkı da yeni silâhaltına ça rılan 
hem erileri erefine tören düzenlemi lerdir. Esnaf dükkânlarını kapatarak 
törene katılmı , çar ının her tarafına büyük ve küçük bayraklar asılmı tır. 
Davullar ve kudümlerin de çalındı ı törende Hacı Bayram Camii ve 
türbesine gidilerek kurbanlar kesilmi tir. Kadın, erkek, çoluk çocuk açık 
namaz ahta dualar etmi ler, ordunun i galcilere kesin darbeler indirmesi için 
Allah’a yalvarmı lardır. eriye Vekili Fehmi Efendi, Afganistan 
Büyükelçisi, milletvekilleri ve Vali hsan Bey de törene katılmı , nutuklar 
irad edilmi tir6. 

Halkın yardımları içerisinde en çok insanları duygulandıranı Bartın ve 
Amasra hanımlarının dü ünleri için sakladıkları çeyiz sandıklarındaki 
e yaları sava taki gazi ve mecruh askerlere göndermi  olmalarıdır. Bartın ve 
Amasralı bayanların Hilali Ahmer’e ba ı ladıkları e ya paketlerinden el 
eme i, göz nuru çevre, çorap ve iç çama ırı çıkmı tır7.  

Türk Ordusunun Morali ve Sava ma Azmi  

Gazete haberlerinde Türk ordusunun daima moral gücü ve sava ma 
kabiliyetinin çok yüksek oldu u vurgusu yapılmı tır. Ordunun 
maneviyatının güçlü oldu u, subayından erine kadar herkesin “bu küstah 
dü mana kuvvetli bir darbe indirmek ate i ile yandı ı” ifade edilmi tir8. 
Gazetede yer alan haberlerde yaralanan Türk subay ve askerlerin yaralarının 
sarılmasından sonra tekrar cepheye gitmek için acele ettikleri, üstlerinin 
engellemelerine ra men sava a katıldıkları ifade edilmi tir9. “Gazilerimiz ile 
Ba ba a” adlı bir yazıda bir gazinin u sözlerine yer verilmi tir: “Efendi 
in allah u yaram iyi olsun, bu sefer bir kaçını birden yere sereyim. E er 
Allah ehitlik nasib etmez de yine beni bulur isen bak o zaman sana neler 
anlatırım”10. 

Cephedeki bir subay da arkada ına yazdı ı mektubunda “Dine sı ınan 
Türkün Allah Allah sedasıyla savleti kar ısında yüz geri eden dü manın 
kaçtı ını seyretmek dünyada doyum olmaz manzaralardan! kariben mündefi 
olaca ını görece iz” diyerek zafere olan inancını dile getirmi tir11. 
                                                 
5 Hâkimiyet-i Milliye, 5 Eylül 1921, No: 283. 
6 Hâkimiyet-i Milliye, 10 Eylül 1921, No: 288, s.2. 
7 Hâkimiyet-i Milliye, 10 Eylül 1921, No: 288, s.2. 
8 Hâkimiyet-i Miliye, 22 A ustos 1921, No: 269, s.1. 
9 Hâkimiyet-i Miliye, 27A ustos 1921, No: 274, s.1. 
10 Hâkimiyet-i Milliye, 28 A ustos 1921, No: 275, s.2. 
11 Hâkimiyet-i Milliye, 4 Eylül 1921, No: 282,s.1. 
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Bir Türk On Yunanlıya Bedeldir 

20 Eylül tarihli Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nde yer alan bir haberde 
Türk askeri ile Yunan askerinin kıyaslanması ilginçtir. Haberde belirtildi ine 
göre kıyaslamayı Amerikalı bir gazeteci yapmı tır. Ülkesi adına Yunan 
harekâtını takip eden Amerikalı muhabir memleketine çekti i telgrafta Türk 
askerinin gösterdi i “savlet ve ecaatin” Yunanlılar tarafından da ifade ve 
itiraf edildi ini ve bir Türk askerinin on Yunanlıya bedel oldu unu 
yazmı tır12. 

Misakı Milli ve Din Sava ı Vurgusu 

Hâkimiyet-i Milliye’de Yunanlıların Ankara’yı tazyik ettikleri Sakarya 
Sava ı günlerinde bile “Yunanlılar için Kütahya ve Eski ehir’i elde etmek 
kendilerini çıldırtacak sebeplerdir. Fakat bizim a zımızdan zafer kelimesi 
ancak zmir’in mavi sularını gördü ümüz gün çıkacaktır” ifadesi yer 
almı tır13. Ayrıca Avrupa’daki TBMM Hükümeti temsilcisinin Türk ordusu 
galip de gelse ma lup da olsa Misakı Milliden asla geri adım atılmayaca ını 
bildiren açıklaması önemlidir. Gazete bu açıklama üzerine “Panislamizm ile 
milliyetperverlik taraftarları henüz arkta son kelimelerini 
söylememi lerdir” de erlendirmesinde bulunmu tur14. 

Öte yandan gazetede Yunanlıların Hıristiyanlık için sava tıklarını ilan 
ettikleri, buna kar ılık Anadolu Müslümanlarının da i’la-yı kelimetuullahı 
korumak için mücadele ettikleri vurgulanmı tır15.  

Yunan Kuvvetlerinin Sakarya Önlerine Gelmesi 

21 A ustos 1921 Tarihli Hâkimiyeti Milliye gazetesinde “evvelki gün” 
yani 19 A ustos Cuma gününden itibaren sol kanatta da Yunan kuvvetleri ile 
temasın ba ladı ı haber verilmi , Türk ordusunun plan gere i müdafaada 
kaldı ı belirtilmi tir. Haberde Yunan kuvvetlerinin Eski ehir’den itibaren 
ilerlemeye ba lamalarıyla Türk birliklerinin asli mevzilerine çekildikleri, 
çekilme sırasında Yunan kuvvetlerini rahatsız etmeye devam ettikleri ifade 
edilmi tir16. 20 A ustos tarihli Resmi tebli de de Türk mevzilerinin sol 
tarafında Yunan kuvvetleri ile temasın ba ladı ı belirtilmi tir17. 

 

                                                 
12 Hâkimiyet-i Milliye, 20 Eylül 1921, No: 298, s.2. 
13 Hâkimiyet-i Miliye, 21 A ustos 1921, No: 268, s.1. 
14 Hâkimiyet-i Milliye, 30 A ustos 1921, No: 277, s.1. 
15 Hâkimiyet-i Miliye, 23 A ustos 1921, No: 270, s.1. 
16 Hâkimiyet-i Miliye, 21 A ustos 1921, No: 268, s.1. 
17 Hâkimiyet-i Miliye, 21 A ustos 1921, No: 268, s.1. 
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Yunan Ordusunun Taarruza Geçemeyece i Propagandası 

Hâkimiyet-i Milliye’de Sakarya önlerine gelen Yunan ordusunun 
taarruz edemeyece i propaganda edilmi tir. 12 A ustos’ta Eski ehir ve 
civarından yola çıkan Yunan birliklerinin geçen dokuz günlük süre zarfında 
yürüyü lerini ve toplanmalarını tamamlamı  olmalarına ra men taarruza 
geçmekte tereddüt ettikleri hatırlatılmı tır18. Yine 23 A ustos tarihli bir 
yazıda Yunanlıların muharebe edebilecek bir vaziyete girdikleri halde 
taarruza geçememeleri büyük bir kararsızlık ya adıkları eklinde 
de erlendirilmi tir. Yazıda “üssülharekelerinden pek uzak dü mü ” 
olmalarından dolayı geri hizmetlerini temin ile u ra tıkları, bu yüzden 
taarruza geçmedikleri ifade edilmi tir19. 

Yunanlıların Sakarya boyuna kuvvetlerini yı malarına ve hücum için 
lazım gelen bütün hazırlıkları tamamlamalarına ra men taarruza 
geçmemeleri “Dü man pek güvendi i kuvvetlerini ordumuz üzerine 
saldırmakta büyük bir tereddüt gösteriyor ve bu tereddüt ancak zaaf-ı 
külliyesi ile tavsif edilebilir” eklinde yorumlanmı tır20. 

Sakarya Sava ı’nın Ba laması 

25 A ustos tarihli Hâkimiyet-i Milliye “Yunan ordusunun harekatına 
dair dün cepheden gelen bazı haberler taarruzun ba ladı ını hükm ettirecek 
mahiyettedir” ifadesiyle sava ın ba ladı ını duyurmu tur. Gazetede 
Yunanlıların Eski ehir’den hareketlerinin 13. günü Türk askeri ile kar ı 
kar ıya geldi i bildirilmi tir.21 Aynı ekilde 24 A ustos tarihli Türk resmi 
tebli inde de sol kanatta Yunan taarruzunun geli ti i ifade edilmi tir22. 
Yunanlıların Beylik Köprü’den taarruzunu takiben sava ın bütün cephelere 
yayıldı ı belirtilmi tir. Bu haberde “Kahraman ordumuz bazı yerlerde 
dü manın akurane savletlerine gö üs germekte bazı yerlerde ise dü mana 
taarruz etmek suretiyle kuvvetli darbeler indirmektedir” ifadesi yer 
almı tır23.  

26 A ustos tarihli haberde de 25 A ustos tarihi itibarıyla güneydeki 
çatı maların da iddetlendi i kamuoyuna duyurulmu tur. Cephedeki özel 
muhabirden ikindi vakti alınan bir telgrafta ise “muharebenin umumi bir 
ekil aldı ı” belirtilmi tir  24. Hâkimiyet-i Milliye’de bugünkü sava lar için 

                                                 
18 Hâkimiyet-i Miliye, 21 A ustos 1921, No: 268, s.1. 
19 Hâkimiyet-i Miliye, 23 A ustos 1921, No: 270, s.1. 
20 Hâkimiyet-i Miliye, 24 A ustos 1921, No: 271, s.1. 
21 Hâkimiyet-i Miliye, 25 A ustos 1921, No: 272, s.1. 
22 Hâkimiyet-i Milliye, 24 A ustos 1921, no:  271,s.2. 
23 Hâkimiyet-i Milliye, 26 A ustos 1921, No: 273, s.1. 
24 Hâkimiyet-i Milliye, 26 A ustos 1921, No: 273, s.1. 
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Haymana Meydan Muharebesi tabiri de kullanılmı tır. Haberde “Ordumuz 
dün Haymana Meydan Muharebesinde Yunan kuvvetlerinin taarruzunu 
tevkife muktedir olmu tur” denilmi tir. Asıl harbin a ırlık merkezini te kil 
eden güney cephesinde 25 A ustos sabahı ba layan Yunan taarruzunun 
ö leden sonra iddetlendi i belirtilmi tir. Yunanlıların demiryolunun 
Sakarya’dan geçti i ve bir dirsek olu turdu u Beylik Köprü’den büyük 
kuvvetler ile taarruz ettikleri ve bir yarma te ebbüsünde bulundukları ancak, 
her türlü ihtimal kar ısında hazırlıklı bulunan Türk ordusunun derhal kar ı 
taarruza geçerek Yunanlılara çok kuvvetli bir darbe vurdu u, a ır zayiat 
verdirdi i, birçok mitralyöz, silah ve mühimmat ele geçirdi i belirtilmi tir. 
Bu haberler üzerine gazetede yapılan yorumda Yunanlıların Sakarya 
nehrinin kuzey kısmında savunma durumunda kaldıkları ve Türk 
kuvvetlerinin bu cephedeki galibiyeti kar ısında elde bulundurdu u 
mevzileri tahkim ile me gul oldukları belirtilmi tir. Bu taraftan Yunanlıların 
geni  çaplı askeri hareketlerinin beklenemeyece i ifade edilmi tir. 
Muharebenin asıl cephesinin güney cephesi olaca ı, sava ın nihai sonucunun 
da burada alınaca ı, Yunanlılar ba langıçtaki sava  planlarını de i tirmek ve 
yeni bir plan yapmak mecburiyetinde kalacakları de erlendirmesi 
yapılmı tır25. 

Türk Süvarilerinin Akınları 

Gazetede Türk Süvarilerinin akınlarına ve bu akınlarda elde edilen 
ba arılara önemli oranda yer verilmi tir. Süvarilerin akınları sayesinde 
Yunan menzil hatlarının i lemez hale geldi i geri hizmet, erzak ve cephane 
i lerinin büyük oranda aksadı ı ifade edilmi tir26. 26 A ustos tarihli bir 
haberde Yunan kuvvetlerinin gerilerine sevk olunan süvarilerin kar ı taraf 
üzerinde büyük korku uyandırdıkları, iki otomobili zapt ettikleri, 159 deve 
67 esir, çok sayıda silah ve telefonu ganimet olarak aldıkları ifade 
edilmi tir27. Yine 28 A ustos günü akıncı birliklerinin taarruzuna u rayan 
yüz elli otomobilden olu an bir Yunan nakliye kolundan 16 otomobilin 
tahrip edildi i, bu otomobillerin muhafızlarının da öldürüldü ü 
bildirilmi tir28.  

Bununla birlikte Türk akıncılarının sava  sırasında iç kesimlerde de 
faaliyet gösterdikleri tespit edilmi tir. Örne in Dumlupınar civarında 
Afyonkarahisar- Banaz demiryolunun 318 ile 320. kilometreleri arasında 
sabotaj gerçekle tirilmi tir. Demiryolu patlayıcılar yerle tirilmek suretiyle 

                                                 
25 Hâkimiyet-i Milliye, 26 A ustos 1921, No: 273, s.1. 
26 Hâkimiyet-i Miliye, 27 A ustos 1921, No: 274, s.1. 
27 Hâkimiyet-i Milliye, 26 A ustos 1921, no: 273, s.2. 
28 Hâkimiyet-i Milliye, 3 Eylül 1921, No: 281,s.1. 
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iki yerde be  altı metre kadar havaya uçurulmu , dört noktada ise küçük 
hasarlar olu turulmu tur29. 

Yunan Ordusunda Gıda Sıkıntısı 

Hâkimiyet-i Milliye’de Yunan ordusundaki gıda sıkıntısına sık sık 
vurgu yapılmı tır. Yunanlıların menzil hatlarını sa lıklı bir ekilde 
i letememeleri gıda sıkıntısına yol açmı tır. Askerin yeterince 
beslenememesi ise Yunan ordusunun taarruz gücünü giderek zayıflatmı tır. 
Henüz sava ın ilk günlerinde 26 A ustos tarihli çatı malar hakkında 
de erlendirme yapılırken Yunanlıların gerideki menzil hatlarından güçlükle 
yararlanabildikleri ifade edilmi tir. Yunan ordusunun menzil merkezlerinden 
uzakla ması nedeniyle ia e ve özellikle su sıkıntısı çekti i, geçti i yerlerde 
sınırlı su kuyularının bulundu u belirtilmi tir30. ngiliz gazetelerinin de 
Yunan kuvvetlerinin sıcaktan ve bilhassa susuzluktan büyük ıstırap 
çekmekte oldu unu yazdıkları bildirilmi tir31. 31 A ustos tarihli bir haberde 
de Yunanlıların büyük zayiat vermelerine, ia e ve ikmal hususlarında 
sıkıntılar çekmelerine ra men taarruzlarını sürdürdükleri ifade edilmi tir32. 

3 Eylül tarihli haberde de Yunan askerlerine günde bir ekmek verildi i, 
pis sulardan içmek durumunda kalmaları nedeniyle askerler arasında 
hastalıkların arttı ı duyurulmu tur33. Yine Eski ehir’deki bir Yunanlı 
gazetecinin askerlerden aldı ı bilgiye göre, Yunan askerleri geçtikleri 
yerlerde su bulamamaktaydılar34. 10 Eylül 1921 tarihli Türk resmi tebli inde 
ise bir gün evvel ele geçirilen esirlerin ceplerinde bu day ve arpa danelerinin 
bulundu u ifade edilmi tir35. 

Türk Ordusunun Ba arılı Oldu u Propagandası 

Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde sava ın gidi atı ile ilgili olarak yer alan 
haber ve yorumlarda daima Türk ordusu ba arılı gösterilmi tir. Ciddi 
manada sıkıntı çekilen zamanlarda bile daima ba arılardan bahsedilmi tir. 
Ancak, Yunanlıların ba arılarını da satır aralarından görebilmek veya 
sezinleyebilmek mümkün olabilmi tir. 

Birkaç örnek vererek konuyu açmak yerinde olacaktır. 23 A ustos 
tarihli çatı malar neticesinde Mangal Da ı’nın batı kesimleri Yunan 

                                                 
29 Hâkimiyet-i Milliye, 8 Eylül 1921, No: 286, s.1. 
30 Hâkimiyet-i Milliye, 28 A ustos 1921, No: 275, s.1. 
31 Hâkimiyet-i Milliye, 28 A ustos 1921, No: 275, s.1. 
32 Hâkimiyet-i Milliye, 31 A ustos 1921, No: 278, s.1. 
33 Hâkimiyet-i Milliye, 3 Eylül 1921, No: 281,s.1. 
34 Hâkimiyet-i Milliye, 11 Eylül 1921, No:289, s.1. 
35 Hâkimiyet-i Milliye, 10 Eylül 1921, No: 288, s.2. 
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kuvvetlerinin eline geçmi ti. Oysa aynı gün yayınlanan resmi tebli de 
“Dü mandan muhtelif mahallerde esirler alındı ı” ifade edilmi tir36. 24 
A ustos günü ise Mangal Da ı tamamen Yunanlılar tarafından zapt 
edilmi ti. Bugünkü resmi tebli de de bu hususta hiçbir bilgi verilmedi i gibi 
: “Bir kısım kuvvetimiz Aziziye’deki iki tabur muhafazasında bulunan bir 
dü man kafilesine icra eyledi i baskın ile dü mana yedisi zabit olmak üzere 
yüzü mütecaviz maktul verdirmi  ve birçok esliha, cephane ve erzak i tinam 
eylemi tir” denilmi ti37. 

25 A ustos günü Yunanlıların ele geçirdi i ve Türklerin aynı gün geri 
aldıkları Türbetepe, 26 A ustos tarihli çatı malarda yeniden Yunanlıların 
eline geçmi ti. Oysa bugünkü haberde Türk ordusunun “ arslancasına ve 
muvaffakiyetle” çarpı makta oldu u ön plana çıkarılmı tır38. Yine bugün 
yayınlanan resmi tebli de de Türbetepe’nin dü tü ü haberi yer almamı tır. 
Aksine sadece ba arılara yer verilmi tir. Tebli de u ifadeler yer almı tır: “ 
Bilafasıla 20 saat devam eden muharebe neticesinde bütün mevaziimiz 
elimizde oldu u halde bu dü man taarruzu fazla hezeyanla her noktada tard 
edilmi tir. Dü man gerisine akın yapan kuvvetlerimiz Çapanlı havalisinde 
dü manın bir otomobil ve bir deve koluna rast gelerek bir miktar esir almı , 
o iki otomobil ile iki yüzü mütecaviz deve kamilen i tinam edilmi tir”39.  

Bir kısım mevzilerin Yunan kuvvetlerinin eline geçmesi üzerine 26/27 
A ustos gecesi Mustafa Kemal Pa a, Milli Müdafa Vekili Refet Pa a’ya 
yazdı ı telgrafta Ankara’nın da sava  alanı içinde kalma ihtimalinin 
bulundu unu, bu sebeple Meclisin ve Hükümetin 29 A ustos ak amına 
kadar Keskin’e nakledilmesini, bilahare ihtiyaç halinde Kayseri’ye nakil için 
de gerekli tedbirlerin alınması emrini vermi tir. Aynı günkü Hâkimiyet-i 
Milliye’de yer alan haberde pek çok mevkide Yunan taarruzunun 
gev edi inden bahsedilmi tir40. Yayınlanan resmi tebli de ise: “Dü man 
bugün ( dün ) ö leden sonra bütün cephede taarruzunu tecdid etmi tir. 
Dü manın bu umumi taarruzu cephenin birçok yerlerinde kanlı zayiatla 
püskürtülmü tür.  Muharebe devam etmektedir” denilmi tir41. 

30 A ustos tarihli çatı malarda Çalda ı batısındaki bir kısım arazi 
Yunan kuvvetlerinin eline geçmi tir. Bugünkü resmi tebli de bu hususa hiç 
yer verilmemi tir. Aksine Yunan taarruzunun geç vakte kadar devam etti i, 

                                                 
36 Hâkimiyet-i Milliye, 23 A ustos 1921, no: 270, s.2. 
37 Hâkimiyet-i Milliye, 24 A ustos 1921, no:  271,s.2. 
38 Hâkimiyet-i Miliye, 26 A ustos 1921, No: 273 
39 Hâkimiyet-i Milliye, 26 A ustos 1921, no:  273, s.2. 
40 Hâkimiyet-i Miliye, 27 A ustos 1921, No: 274 
41Hâkimiyet-i Milliye, 27 A ustos 1921, no:  274, s.2. 
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Türk birliklerinin her tarafta asli mevzilerini korudukları belirtilmi tir42. 31 
A ustos tarihli gazete haberinde ise Beylik Köprü kuzeyinde, demir yolunun 
güneyinde bir tepeyi i gal eden Yunan kuvvetlerinin mukabil süngü hücumu 
ile geri atıldıkları yazılmı tır43.  

2 Eylül tarihli çatı malarda Çalda ı Yunanlılar tarafından i gal edilmi , 
burada bulunan bazı Türk birlikleri do uya çekilmi tir. Bugünkü resmi 
tebli de batı cephesinde ve sa  tarafta Yunan taarruzlarının tamamen geri 
atıldı ı, merkezde ise bir miktar arazi kazandıkları belirtilmi tir44. Burada 
okuyucuya verilen ipucu sadece Yunanlıların bir miktar arazi kazandıkları 
açıklamasıdır. 4 Eylül tarihli bir haberde de sadece okuyucuya ipucu 
verilmi tir. Haberde “ Dü mana ancak mevzi bazı muvaffakiyattan, bazı 
birkaç tepe elde etmek daha iki üç tarla çi nemekten ba ka bir kâr 
bırakmamı tır” denilmi tir.45 

Sava ın Seyri 

Gazetede sava ın seyri Türk ordusu lehine yansıtılmı tır. 25 A ustos 
Per embe günü muharebeleri ile ilgili yapılan de erlendirmede bugünün “ 
en önemli ve en ba arılı gün” oldu u yazılmı tır. Yüzlerce topun 
kullanıldı ı yüz kilometrelik bir hat boyunca çatı maların gece gündüz 
devam etti i, Yunanlıların çok büyük ümitler besledikleri ku atma hareketini 
gerçekle tiremedikleri, cephe muharebesi yapmaya mecbur kaldıkları ifade 
edilmi tir. Bilahare yarma te ebbüsünde bulundukları, bu te ebbüsün hedefi 
olan birkaç tepenin defalarca alınıp verildi i, sonunda bu tepelerin Türk 
kuvvetlerinin elinde kaldı ı belirtilmi tir46.  

26 A ustos tarihli haberde imendifer yolunun Sakarya’yı geçti i 
Beylik Köprü civarından taarruz eden Yunan birliklerinin kar ı taarruz ile 
geri atıldı ı, çok sayıda mitralyöz, silah ve mühimmatın ganimet olarak ele 
geçirildi i, di er mevzilerde de Yunanlılara büyük kayıplar verdirilerek geri 
atıldıkları ifade edilmi tir47. Yunanlıların ku atma ve yarma gibi te ebbüsleri 
sonuçsuz bırakılmı , Yunan ordusuna büyük zayiat verdirilmi , sol cenaha 
kar ı ısrarla büyük kuvvetler ile yürüttü ü taarruzları tamamıyla 
defedilmi tir48. 

                                                 
42 Hâkimiyet-i Milliye, 31 A ustos 1921, no: 278, s.2. 
43 Hâkimiyet-i Milliye, 31 A ustos 1921, No: 278, s.1. 
44 Hâkimiyet-i Milliye, 3 Eylül 1921, No:281, s.2. 
45 Hâkimiyet-i Milliye, 4 Eylül 1921, No: 282, s.1. 
46 Hâkimiyet-i Miliye, 27 A ustos 1921, No: 274, s.1. 
47 Hâkimiyet-i Miliye, 26 A ustos 1921, No: 273, s.1. 
48 Hâkimiyet-i Miliye, 26A ustos 1921, No: 273, s.2. 
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26 A ustos günü Yunanlıların taarruzlarını iddetlendirdikleri, Sakarya 
nehri güneyinde kuvvetli topçu himayesinde saldırdıkları, Türk ihtiyatlarının 
kahramanca kar ı koymaları üzerine ba arılı olamadıkları belirtilerek 
“mukabil taarruzlarımız ile Sakarya’ya sıkı tırılmı  olan dü man dü tü ü 
vaziyetten kurtulmak için gece gündüz kuvvetini takviyeye ve araziyi 
kazanmaya çabalamaktadır” denilmi tir49. 26 A ustos Cuma günkü 
çatı malarda Yunanlıların cephenin çe itli kısımlarında yarma 
te ebbüslerinde bulundukları, bütün gün devam eden çatı maların 
merkezinin bir gün evvelki hedeflerinin kuzeyinde oldu u belirtilmi tir 50. 

27 A ustos tarihli haberde ise iki günlük kanlı muharebelerden sonra 
bazı Yunan mevzilerinde ricat alametlerinin belirdi i, 26 A ustos günü saat 
üçten itibaren Yunan kuvvetlerinin ricate ba ladıkları yazılmı tır. Ilıca 
Suyu’nun Sakarya’ya ba landı ı yerin kuzeyinde Yıldızköy bölgesinde 
devam eden kuvvetli Yunan taarruzlarının da tamamen kırıldı ı ifade 
edilmi tir.51 

27 A ustos tarihli muharebeler için de “Cihanbeyli Meydan 
Muharebesi” tabiri kullanılmı tır. Yunanlıların sol cenahındaki taarruzlarını 
üç tümen ilave ederek yeniledikleri, muharebelerin geceye kadar iddetle 
devam etti i haber verilmi tir. Yunan taarruzunun iddetine i aret edilmi , 
dar bir cepheye bazen dört, bazen üç tümen ile taarruzda bulunuldu u, ancak 
Türk ordusunun kahramanlı ı kar ısında ba arılı olunamadı ı belirtilmi tir. 
Yazıda Yunan harekâtının birinci devresinin son buldu u de erlendirmesi de 
yapılmı tır52. Yunanlıların bütün gece ve gündüz devam eden hücumlarının 
her defasında büyük zayiatla erimesi üzerine 28 A ustos tarihi itibarıyla 
sava ın iddetini kaybetmeye ba ladı ı iddia edilmi tir53. 

Bununla beraber gazetede bir gün sonra bu de erlendirmeyi bo a 
çıkaran haberler de yayınlanmı tır. Haberde 28 A ustos Pazar günkü 
çatı maların muharebenin en kanlı safhası oldu u, Yunanlıların bugün 
Sakarya üzerinde Beylik Köprü’deki kuvvetlerini takviye ettikleri, buradaki 
mevkilerini kuvvetlendirmek için çaba harcadıkları ifade edilmi tir. Daha 
güneyde Bozda  mıntıkasında takviye ettikleri kuvvetleriyle taarruzlarını 
yeniledikleri, fakat her seferinde daha fazla zayiat vererek geri atıldıkları 
yazılmı tır54. Yunanlılar güneydeki ku atma harekâtları ba arısız olunca 
kuvvetlerini daha do uya do ru yaymaya çalı tıkları, fakat burada da Türk 
                                                 
49 Hâkimiyet-i Miliye, 27A ustos 1921, No: 274, s.1. 
50 Hâkimiyet-i Milliye, 28 A ustos 1921, No: 275, s.1. 
51 Hâkimiyet-i Miliye, 27 A ustos 1921, No: 274, s.1. 
52 Hâkimiyet-i Milliye, 29 A ustos 1921, No: 276, s.1 
53 Hâkimiyet-i Milliye, 29 A ustos 1921, No: 276, s.1. 
54 Hâkimiyet-i Milliye, 30 A ustos 1921, No: 277, s.1. 
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kuvvetlerinin engeli ile kar ıla tıkları belirtilmi 55, harp sahasında Yunan 
cesetlerinin “yı ınlar te kil etti i” ifade edilmi tir56. 

Hâkimiyeti Milliye 29 A ustos günü ve gecesinin de iddetli 
muharebelerle geçti ini duyurmu tur. Haberde çatı maların özellikle 
Beylikköprü ile Bozda ’ın do usunda ve sol kanatta cereyan etti i, ancak,  
Yunan kuvvetlerinin iddetli hücumlarının tamamen def’ edildi i 
bildirilmi tir. Bugünkü çatı malarda Yunanlıların Beylikköprü do usunda, 
demir yolunun güneyinde bir tepeyi i gal etmelerine ra men süngü hücumu 
neticesinde pek çok zayiat vererek tepeyi terk etmeye mecbur oldukları, 
Porsuk Çayı ve kuzeyinde ise sadece ke if faaliyetlerinde bulundukları 
belirtilmi tir. Yunanlıların Bozda  do usunda yeni taarruzlar yaptı ı, burada 
kazanaca ı zaferle Türk ordusunun ate i altında bulunan Sakarya geçitlerine 
hâkim olmak istedi i kaydedilmi tir. Bu suretle Beylik Köprü’de münferid 
kalmı  olan sol kanadı ile Bozda  do usunda sava an cephesi arasında 
irtibat kurmak, geri çekilme halinde Sakarya güneyinde ve en do uda 
bulunan birliklerinin ricat harekâtını temin etmek istedi i ifade edilmi tir. 
Yunanlıların bugün de Türk ordusunun sol kanadını çevirmek amacıyla 
kuvvetlerini do uya kaydırmaya devam etti i, burada iddetli çatı malar 
ya andı ı belirtilmi tir. Kral Konstantin’in emri gere ince Yunan 
kuvvetlerinin “bitap dü ece i dakikaya kadar” taarruza devam edeceklerinin 
anla ıldı ı ifade edilmi tir.57 

Gazetede 30 A ustos Salı günkü muharebelerin bugüne kadar ki 
çatı maların en iddetlisi oldu u bildirilmi tir. Gece yarısına kadar devam 
eden çatı malar neticesinde Türk birliklerinin asli mevzilerini korudukları 
kaydedilmi tir58. Bugün takviye alan Yunan kuvvetlerinin Beylik Köprü 
mıntıkasında imendifer hattının kuzey ve güneyinden bütün cepheden fecrle 
beraber taarruza geçti i, gece yarısına kadar devam eden çatı malarda Türk 
askerinin fevkalade direnç ve kahramanlık göstermek ve büyük zayiat 
verdirmek suretiyle taarruzu durdurdu u bildirilmi tir59. 

30 A ustos tarihli ba yazı “Ölüm Yolculu u” adını ta ımaktadır. 
Yazıda Fevzi Pa a imzasıyla yayınlanan beyannamede Yunan kuvvetlerinin 
Anadolu’da açılan mezarlarına yakla tı ı ve Yunan askerinin ölüm 
yolculu una çıktı ının ilan edildi i bildirilerek “Anadolu Türk için cennet, 
fakat dü man için en müthi  cehennemdir. Konstantin’in, Papulos’ın ve 

                                                 
55 Hâkimiyet-i Milliye, 30 A ustos 1921, No: 277, s.1. 
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bütün Yunan atisinin azraili kendilerini bu cehennemde bekliyor” 
denilmi tir. 60 

1 Eylül Per embe günü ise Yunan kuvvetlerinin Türk ordusunun sa  
kanadı ve merkezi kar ısında faaliyet gösterdi i, sa  kanattan yapılan 
taarruzların defalarca ba arıyla püskürtüldü ü, merkezde Yunanlıların bazı 
yerlerde geçici ba arılar kazandı ı, ancak sonuçta bütün taarruzların 
durduruldu u ve geri püskürtüldü ü ifade edilmi tir61. Yunan kuvvetlerinin 
1 Eylül günü sol kanada taarruz etmemeleri, zayıf dü tükleri ve sava  planını 
de i tirdikleri eklinde yorumlanmı tır62. 

Hâkimiyeti Milliye 2 Eylül günü Yunan kuvvetlerinin bir gün evvel 
u radıkları büyük zayiat ve dirençten dolayı Türk sa  kanadı kar ısında 
hemen hemen hiçbir faaliyet gösteremediklerini yazmı tır63. Ancak, 
Yunanlıların bugünün gecesinden ba layarak Türklerin sa  kanadı ve 
merkezine taarruz etti i, sa  kanattan püskürtülmesine ra men merkezde bir 
kısım arazi kazanmayı ba ardı ı belirtilmi tir. Haberde 3 Eylül günü ö leye 
kadar devam eden iddetli kar ı taarruz ile Yunan kuvvetlerinin merkezdeki 
taarruzlarının da durduruldu u ve geri atıldıkları bildirilmi tir64. 1 Eylül’de 
ba layıp 2 ve 3 Eylül günlerinde de merkeze kar ı yapılan taarruzlar yarma 
te ebbüsü olarak de erlendirilmi tir65. 

3 Eylül günü bütün gün ve gece boyunca Yunanlıların taarruza 
geçmedikleri, yalnız Yunan kuvvetlerinin sol kanatta hareket ba langıcı 
olabilecek faaliyetler gözlendi i bildirilmi tir66. 4 Eylül günü Yunan 
kuvvetlerinin fecrle ba layan yo un bir topçu ate ini takiben ö leye do ru 
Beylik Köprü do u ve güney do u istikametinden Türk mevzilerine kar ı 
taarruza geçtikleri, taarruzun a ırlık merkezinin demiryolunun kuzeyi 
oldu u bildirilmi tir. Çatı maların geç vakte kadar devam etti i, bazı 
yerlerde gö üs gö üse muharebeler oldu u, kısmen topçu, kısmen piyade ve 
makineli tüfek ate iyle büyük zayiat verdirilerek, geri atıldıkları ifade 
edilmi tir67. Yapılan yorumlarda ise bundan böyle Yunanlıların büyük 
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kuvvetlerle taarruz edemeyecekleri68, son Yunan taarruzlarının umumi 
niteli ini kaybederek münferid hücumlar haline dönü tü ü ifade edilmi tir.69 

5 Eylül günü Beylikköprü mıntıkasında çatı ma ya anmadı ı, buna 
kar ılık Yunanlıların Türk cephesinin merkezinin sa  kanadına taarruz 
ettikleri, gece geç vakte kadar devam eden çatı malarda Yunan kuvvetlerinin 
ba arıyla geri püskürtüldü ü belirtilmi tir70. Yunanlıların bu defa 
Beylikköprü mıntıkasının güney do usunda faaliyet gösterdikleri, ilerleyen 
günlerde ordunun merkezi ve sa  kanadı kar ısında be  fırkalık bir kuvvetle 
taarruz edebilecekleri, en azından iki fırkalarının çok zarar gördü ü ve 
sarsıldı ının tahmin edildi i, bu fırkaların birkaç gün sava  dı ı 
kalabilecekleri de erlendirmesi yapılmı tır71. 

Bu arada 6 Eylül günü bütün cephede sükûnet oldu u bildirilmi tir. Bu 
sükûnetin sebebi Yunanlıların üç gün devam eden taarruzları sonrasında 
tamamıyla bitap dü meleri ve en son kuvvetlerini de sarf etmi  bulunmaları 
olarak gösterilmi tir72. 7 Eylül’ün de sakin geçti i anla ılıyor. 8 Eylül günü 
Türk kuvvetlerinin ke if taarruzu yaptıkları, Yunanlıların sa  kanatla merkez 
kar ısındaki bölgede bulunan iki alayına büyük zayiat verdirilerek 
siperlerinin i gal edildi i haber verilmi tir.  Yunanlıların sol kanadı 
kar ısında taarruza geçen Türk birliklerinin iddetli mukavemete ra men 
bazı siperleri ele geçirdi i, bir fırka kadar kuvvetin Sakarya’ya do ru ve 
peri an bir halde geri çekilmekte oldu u bildirilmi tir. Bu arada 
Afyonkarahisar batısında ve Sandıklı bölgesinde ilerleyen Yunan 
kuvvetlerinin kar ı taarruz ile durduruldu u da kaydedilmi tir73.  

9 Eylül günü cepheden gelen telgrafta merkez mıntıkada ba arılı gece 
baskınları yapıldı ı, subay ve erlerden çok sayıda esir alındı ı ifade 
edilmi tir. Ayrıca iki fırkadan fazla Yunan kuvvetinin ve birçok araba 
kollarının Sakarya’ya do ru geri çekildiklerinin tespit edildi i ve 
Sakarya’nın kuzey batısı istikametinde yürüyen kolları görüldü ü 
bildirilmi tir74. 

10 Eylül tarihli bir yorumda Yunan kuvvetlerinin Beylik Köprü 
mıntıkasından on kilometre daha ricate mecbur edilmesinin onları tehlikeli 
bir duruma sokaca ı ifade edilmi tir. Yunanlıların ricati kolayla tırmak için 
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burada kuvvet bulundurmalarının zorunlu oldu u hatırlatılmı , bu durumda 
geri çekili  için Sakarya’nın kuzey geçitlerinden faydalanamayacakları 
de erlendirmesi yapılmı tır. Demiryolu civarında Sakarya batısında tahsis 
etti i himaye birliklerinin bile Sakarya güneyinden ayrılmasının ricat 
harekâtını geciktirece i ve uzun sürmesine sebep olaca ı kaydedilmi tir. 
Yunanlıların sa  kanadını Cihanbeyli Ovası’nın kuzeyinden Bozda  
güneyine çekmeye çalı abilece i de hatırlatılmı tır75.  

11 Eylül günü Yunan ordusunun sa  kanadındaki mevzilerin Türk 
askerleri tarafından i gal edildi i, buradaki Yunan kuvvetlerinin Ilıca ve 
Sakarya vadilerine do ru çekilmekte oldu u, buna ra men Türk ordusunun 
amansız takibi ile büyük zayiat verdirildi i haber verilmi tir. Ayrıca 
Beylikköprü’deki Yunan taarruzunun da zayiat verdirilerek püskürtüldü ü 
bildirilmi tir76. Yunanlıların aynı gün bir kez daha Beylik Köprü 
mıntıkasında taarruza yeltendi i, bu defa da sabah ki gibi büyük zayiatla geri 
atıldı ı, Çalda ı mıntıkasındaki taarruzunun da binlerce ölüye mal oldu u 
yazılmı tır77. 

Bu geli meler üzerine yapılan yorumda Yunan ordusunun hezimete 
do ru sürüklendi i ileri sürülmü tür. Yunanlıların sa  kanattaki çekilmeyi 
himaye edebilmek için Beylikköprü mıntıkasında tuttukları kuvvetlerin 
ma lup edilmesinin Yunan ordusunu vahim bir duruma dü ürdü ü 
hatırlatılmı , “ n allah yakında sevimli haberler almak meyesser olacaktır” 
temennisinde bulunulmu tur. Yunan sa  kanat mevzilerinin ele geçirilmesi 
ile geri çekili in Yunanlı kurmayların arzu etmedi i bir ekle girdi i, 
çekilirken bir taraftan da ciddi muharebeler vermek mecburiyetinde 
kaldıkları ifade edilmi tir78. 

14 Eylül tarihli Hâkimiyet-i Milliye’de kesin Türk zaferi Yunan 
kuvvetlerinin süratle ve peri an bir halde kaçtı ı, Sakarya nehrinin batısında 
dahi geri çekili inin gözlendi i haberleriyle duyurulmu tur. Mustafa Kemal 
Pa a ile Konstantin mukayese edilmi , Mustafa Kemal Pa a’nın üstün 
özelliklerine vurgu yapılmı tır. Ayrıca Bakanlar kurulunun orduyu tebriki 
gibi zaferi tebrik eden açıklamalar ve Anadolu’nun çe itli yerlerinden zafer 
kutlamaları ve enlikleri halka duyurulmu tur79. lerleyen günlerde 
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Anadolu’daki zafer kutlamalarının yanı sıra Tiflis’deki kutlamalar, 
Batum’dan ve eyh Sünusi’den gelen tebrik telgraflarına da yer verilmi tir80. 

15 Eylül günü Sakarya’nın batısında Yunan ordusunun süratle ve 
aralıksız takip edildi i Türk halkına duyuruldu. Panhelenizm’in Haymana’da 
can verdi i de erlendirmesi yapıldı. Yunan kamuoyunda ordularının bu 
sava taki zayiatının Birinci nönü, kinci nönü ve Eski ehir Kütahya 
Muharebeleri’nin toplamına e it oldu u ayiasının dola makta oldu u ifade 
edildi 81. 16 Eylül tarihli Hâkimiyet-i Milliye’de Mustafa Kemal Pa a’nın 
Millete Beyannamesi yayınlandı. Yunan ordusunun yan ve gerilerinde büyük 
ba arılar kazanıldı ı, bol miktarda ganimet elde edildi i, aralıksız takibin 
sürdü ü, güçlükle ricatlerinin devam etti i bildirildi. Ayrıca, zaferin 
Anadolu’ya yeni bir can verdi i de erlendirmesi de yapıldı82. Aynı gün 
Sivrihisar’ın kurtulu u da haber verildi83. 18 Eylül günü ise Sivrihisar’da 
Yunan Ba kumandanının ni anlarının da ele geçirildi i, Yunanlıların geri 
çekili lerini güçlükle gerçekle tirebildikleri yazıldı84. 19 Eylül tarihli 
haberlerde Türk birliklerinin Mihalçık’ın kuzey batı sırtlarına kadar 
ula tıkları, Yunan ordusunun tamamen bozuldu u duyuruldu85. 

Yunan Ricati ve Türk Zaferi 

Yunan kuvvetlerinin geri çekilmekte olduklarına dair ilk haberler, 7 
Eylül tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yer almı tır. Gazete 
“Dü manın Ricatı Andıran Harekâtı” ba lıklı yazıda 6 Eylül günü Yunan 
kuvvetlerinin geriye do ru yürüyü lerinin ve Sakarya nehrinin batısında 
demiryolu civarında toplandıklarının gözlendi ini, bu durumun geri 
çekilmenin ba langıcı olarak de erlendirilebilece ini ifade etmi tir86. 6 Eylül 
tarihli resmi tebli de de Batı cephesinin bazı kısımlarında üç günden beri 
devam eden Yunan taarruzlarının tamamen kırılmı  oldu u ve ak ama do ru 
bazı birliklerinin geri gitti inin görüldü ü ifade edilmi tir87. 

8 Eylül tarihli bir yorumda da Yunanlıların ricat için ba langıçta erzak 
ve cephane kolları ile büyük a ırlıklarını Sakarya’nın batısına ta ımaya ve 
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Sakarya geçitlerini tutacak askeri tedbirler almaya mecbur oldukları, 
Bozda ı’nda kuvvetli birlikler bulundurarak ricatı himaye edecekleri 
de erlendirmesi yapılmı tır88. 

Yine 9 Eylül tarihli bir yazıda Yunanlıların geri çekilebilmek için iki 
ordu arasındaki mesafeyi koruyabilecek güce dahi sahip olmadıkları, bir an 
evvel kendilerini Sakarya’nın batısına atmak zorunda kalacakları iddia 
edilmi tir. Kuzey batıdan güney do uya do ru uzanan 60 kilometrelik bir 
cephe üzerinde 90 bini a kın bir ordunun ricat harekâtının güçlü üne i aret 
edilmi , sa dan ve soldan gerilerine akın yapan Türk süvarilerinin tehdidinin 
çekilme i lemini daha da güçle tirece i hatırlatılmı tır. Yunanlıların Sakarya 
nehrinin batısını bo altmak zorunda oldukları, kısa bir süre ricati himaye 
amacıyla bir kısım kuvveti burada bulundurabilecekleri, sonrasında belki 
Eski ehir ve Seyitgazi hattında tutunmaya çalı abilecekleri de erlendirmesi 
yapılmı tır89. 

Öte yandan 8 Eylül günü Yunanlıların iki alayına büyük zayiat 
verdirildi i, bazı Yunan siperlerinin i gal edildi i, bir tümen kadar 
kuvvetinin Sakarya’ya do ru ve peri an bir halde geri çekilmekte oldu u 
bildirilmi tir90. 9 Eylül günü cepheden gelen telgrafta merkez mıntıkada 
ba arılı gece baskınları yapıldı ı, subay ve erlerden çok sayıda esir alındı ı, 
iki fırkadan fazla Yunan kuvvetinin ve Sakarya’ya do ru geri çekildiklerinin 
tespit edildi i kaydedilmi tir91. 

11 Eylül günü Yunan ordusunun sa  kanadındaki mevzilerin Türk 
askerleri tarafından i gal edildi i, buradaki Yunan kuvvetlerinin Ilıca ve 
Sakarya vadilerine do ru çekilmekte oldu u yazılmı tır92. Ayrıca bugün 
Hâkimiyet-i Milliye’de yer alan ba yazı “ Zafer” adını ta ımaktadır. Bu 
yazıda Yunan askerlerinin “Ankara’ya Ankara’ya” nidalarıyla Eski ehir’den 
ayrılmalarına ve sava  boyunca geçirdikleri psikolojik travmalara vurgu 
yapılmı tır. Makaleye göre Yunanlılar Türk ordusunun da ıldı ını, 
askerlerin silah bırakıp kaçtıklarını, kar ılarında sadece birkaç çeteden 
olu an kuvvet bulacaklarını dü ünüyorlardı. Bu yüzden kesin olarak zafer 
kazanacaklarına inanıyorlardı. Yunan subayları daha da umutluydu. Onlar 
kolayca Kayseri’ye, hatta Sivas’a kadar ilerleyebileceklerini söylüyorlardı. 
Bizans mparatorlu u’nu yeniden canlandırmak imkânı ortaya çıkmı tı. 
Makalede sava  ilerledikçe gerçe in hiç de söylendi i gibi olmadı ının 

                                                 
88 Hâkimiyet-i Milliye, 8 Eylül 1921, No: 286, s.1. 
89 Hâkimiyet-i Milliye, 9 Eylül 1921, No: 287, s.1. 
90 Hâkimiyet-i Milliye, 9 Eylül 1921, No: 287, s.1. 
91 Hâkimiyet-i Milliye, 10 Eylül 1921, No: 288, s.1. 
92 Hâkimiyet-i Milliye, 12 Eylül 1921, No: 290, s.1. 
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görüldü ü, yakın sanılan Ankara’nın giderek uzakla tı ı belirtilerek u 
ifadelere yer verilmi tir:  

“Yunanlılar ısrar ve inad ile taarruz ettiler. Fakat Türk askerinin din, 
vatan ve millet a kından do an ısrar ve inadı onlarınkinden yüz kere fazla 
kuvvetliydi. Onların inadı zulm için, bizim ısrarımız hak içindi.  Onlar 
yabancı ülkelere tecavüz ediyordu. Biz mukaddes Türk vatanını müdafaa 
ediyorduk. 

Onun için Yunan askeri ma lup oldu. On dört gün kahramanlarımız 
üstüne kargalar gibi saldırdıktan, on dört gün ate imiz altında çekirgeler 
gibi yerlere serildikten ovaları, dereleri yı ın yı ın le leriyle doldurduktan 
sonra söküldü, eridi, ezildi ve ber hayat kalan bakiyesiyle geriye döndü… 

Gittikleri yol, Ankara yolu de il zmir yolu ve daha sonra in allah Atina 
yoludur”93.  

Müfide Ferit de “Türk Askeri” ba lıklı yazısında Trablusgarp 
Sava ı’ndan beri on yıldır sürekli sava an bu askeri “Anadolu Arslanı” 
olarak tanımlamı tır. O, on yıldır birle mi  bütün bir dünyaya kar ı her gün 
tekrarlanan ulvi kahramanlıkları hatırlatmı , müttefikleri yenildi i için 
Türklerin de ma lup muamelesi gördü ünü ifade etmi tir. Ona göre en 
ma ruru, en güçlüsü boyun e ip kul oldukları halde Türk askeri tek ba ına 
mücadelesini sürdürmü tür. Müfide Ferit, Türk askerini u cümlelerle 
övmeye devam etmi tir: 

“Yalnız sen ey mübarek, ey asil asker, yalnız sen arslan ba ını 
kaldırdın. Günler karardıkça sen parladın. Yalnız sen, pak alnını onlara 
gösterdin. Ve bir ilahi istiklal heykeli gibi elinde mekanizması çalınmı  
tüfen in, vatan kapısına ko tun. Buraya girilmez! Dedin… Ya a Türk askeri! 
Herkesin ölü dedi i kurak yanık ve bo  Anadolu’da Hazreti Musa’nın asası 
dokunmu  gibi billur bir kaynak halinde fı kırdın, sel oldun. Muazzam ve 
mübarek bir nehir oldun”94. 

Çanakkale Sava ı Benzetmesi 

Çanakkale Sava ları’nda Türk ordusunun göstermi  oldu u destansı 
kahramanlık daha sonraki sava larda da te vik edici bir rol oynamı tır. 
Sakarya Sava ı sırasında Türk kamuoyuna moral verebilmek amacıyla 
ordunun bu sava ta gösterdi i direnç Çanakkale Sava ları ile kıyaslanmı tır. 
Örne in, 28 A ustos Pazar günkü iddetli muharebelerde verilen mücadele 
Çanakkale Sava larına benzetilmi tir. Çanakkale’de dünyanın en müthi  
devletlerine kar ı duran kahraman Anadolu evladının bugün de yine aynı 
                                                 
93 Hâkimiyet-i Milliye, 11 Eylül 1921, No: 289, s.1. 
94 Hâkimiyet-i Milliye, 12 Eylül 1921, No: 289 
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devletlerin verdi i silahlarla saldıran Yunanlılara, yalnız kendi azim ve 
imanı ile hazırladı ı milli vasıtalarla kar ı durmakta oldu u hatırlatılmı tır. 
Türk ordusunun “Çanakkale’nin bütün kahramanlıklarını, bütün 
fedakârlıklarını bütün büyüklüklerini buralarda da göstermekte” oldu u 
belirtilmi tir.95 Bir ba ka haberde de “Dün yirmi dört saat mütemadiyen 
tarafeyn arasında pek kanlı muharebata sahne olan ve Çanakkale Harbinin 
dalgalı sahnelerine benzeyen” ifadesi kullanılmı tır 96. 

Sakarya Sava ı Hakkındaki lk iirler 

Sakarya Sava ı hakkında yazılan ilk iirler 15 Eylül 1921 günü 
Hâkimiyeti Milliye gazetesinde yayınlandı. T. Kara O uz imzasını ta ıyan 
iirlerden ilki “Sakarya Ba ında” adını ta ımaktadır. Bu iir Türk ordusuna 

arma an edilmi tir. kinci iir ise “Dü man Kaçıyor” adı ile yayınlanmı tır. 
Bu ara tırma edebi bir amaç ile yapılmadı ından dolayı okuyucuyu 
sıkmamak adına iirlerden birer kıta yazmakla yetinilmi tir.  

Sakarya Ba ında  

Sakarya ey üheda yurdu, ey hazin ırmak 
Acıklı sineni bir aç da göster a layarak 
O kanlı dalgalar altında kaç yi it gömülü 
Sönen hesapsız ocaklar ne oldu, nerde külü97.  
Dü man Kaçıyor 
Dü man kaçıyor ooh! Ebedi kırmızı sancak 
Göklerde, afaklarda nasıl yükseliyor bak 
Türk ordusunun hakkıdır slamı ya atmak  
Binler ya a ey harikalar baktıran ordu 
Dü manlara çi netme bu cennet gibi yurdu98. 

Yunan Zulmü 

Basında Yunanlıların Türk halkına zulüm yaptı ına dair birçok haber de 
yer almı tır. Daha 23 A ustos tarihli resmi tebli de Yunanlıların cephe 
gerisindeki köyleri yaktıkları ifade edilmi tir99. 4 Eylül tarihli bir haberde ise 
zmir’de esir diye birçok köylüleri toplayarak Tepecik mahallesinde tel 

örgüler ile çevirdikleri kampa doldurdukları duyurulmu tur. Yine cephe 

                                                 
95 Hâkimiyet-i Milliye, 30 A ustos 1921, No: 277, s.1. 
96 Hâkimiyet-i Milliye, 30 A ustos 1921, No: 277, s.1. 
97 Hâkimiyet-i Milliye, 15 Eylül 1921, No: 293, s.2. 
98 Hâkimiyet-i Milliye, 15 Eylül 1921, No: 293, s.2. 
99 Hâkimiyet-i Milliye, 23 A ustos 1921, no: 270, s.2. 
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gerisinde halka zorla erzak ve cephane ta ıttıkları, evlerini barklarını 
yaktıkları iddia edilmi tir100.. Bir ba ka haberde ise zmir bölgesinde Aziziye 
civarındaki Sünuk Kuyu, Havaren, Dereköy, Va ılkan, Adılcak, Suvermez, 
Akören ve Asar köyleri ile Zanik civarındaki arkiye, Güristan, Kaynarca, 
Bereket, Akçapınar köylerinin yakıldı ı, Aziziye bölgesindeki köylerin ekili 
tarlalarının da tamamen yakıldı ı bildirilmi tir101.  

Türk ordusu kar ısında yenilen ve firar eden Yunan kuvvetlerinin 
geçtikleri yerlerdeki köyleri yaktıkları 102, köylüleri ve evlerdeki kıymetli 
e yaları beraberinde götürdükleri haber verilmi tir103. 

Yunan Basını 

Türk basını ba langıçta Yunan ordusuna övgüler ya dıran Rum ve 
Yunan Gazetelerinin sava ın aleyhlerine dönmeye ba laması üzerine a ız 
de i tirdiklerini ifade etmi tir. Örne in 4 Eylül tarihli bir haber “ Yunan 
Gazeteleri tirafa Ba ladılar” ba lı ı ile yer almı tır. Haberde aylarca zafer 
arkısı söyleyen Yunan gazetelerinin artık Türk ordusunun kuvvetinden 

bahsetmeye ba ladı ı, sava ın çok iddetli geçti i, a ır zayiat verdiklerini 
itiraf ettikleri yazılmı tır. Habere göre Rum gazeteleri Türk ordusunun 
Eski ehir önünde ma lup edildi ini iddia eden Atina kaynaklı asılsız 
haberleri de tekzip etmi lerdir104. Yine zaferden ümidini kesen Yunan 
gazetelerinin Yunanistan’ı sava a sürükleyenleri, özellikle Venizelos’u 
sorumlu göstermeye ba ladıkları kaydedilmi tir105.  

Bununla birlikte yenilgiyi itiraf edemeyen Yunan gazeteleri de oldu. 
Bunlardan Patris gazetesi askeri harekâtın plan çerçevesinde cereyan etti ini 
yazmı tır. 7 Eylül tarihli Hâkimiyet-i Milliye’de bu haber ele tirilmi , 
Yunanlıların “yüksekten atıp tutmak” imkanı kalmadı ı zaman daima 
plandan bahsettikleri ifade edilmi tir106.  

Yabancı Basın 

Bu arada 31 A ustos tarihli bir haberde Paris ve Londra gazetelerinin 
imdiye kadar büyük zayiatlar vermelerine ra men hiçbir ciddi ba arı 

kazanamayan Yunanlıların son taarruzlarını yapmakta oldukları ifade 
edilmi tir.107 Bir talyan gazetesinin de Yunanlıların Eski ehir’i elde etmekle 

                                                 
100 Hâkimiyet-i Milliye, 4 Eylül 1921, No: 282,s.1. 
101 Hâkimiyet-i Milliye, 3 Eylül 1921, No: 281,s.2. 
102 Hâkimiyet-i Milliye, 13 Eylül 1921, No: 291, s.1. 
103 Hâkimiyet-i Milliye, 10 Eylül 1921, No: 288, s.1. 
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106 Hâkimiyet-i Milliye, 7 Eylül 1921, No: 285, s.1. 
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askerleri hiçbir ba arı kazanamadıklarını, bundan sonra bo u bo una 
paralarını ve canlarını da döktüklerini yazdı ı belirtilmi tir108. 

Yunanistan’da Karı ıklıklar 

Hâkimiyet-i Milliye’de Yunanistan’da iç karı ıklıklar oldu u izlenimi 
ısrarla verilmeye çalı ılmı tır. Örne in Anadolu Ajansı’nın 3 Eylül tarihli 
haberine göre askerler kendilerini sava a te vik etmek isteyen Gunaris’e 
hakaret etmi lerdir. Buna göre Yunan Ba bakanı son taarruzdan evvel 
Eski ehir’de yorgun ve bezgin askeri te vik için bir konu ma yapmak 
istemi , fakat askerler daha O, söze ba lamadan “a a ı a a ı nidalarıyla” 
kendisini susturmu lar ve konu masına müsaade etmemi lerdir. Bu arada 
askerler ba ıra ba ıra terhis istemi ler, iki güne kadar memleketlerine 
gönderilmedikleri takdirde silahlarını bırakıp gideceklerini söylemi lerdir 109. 

5 Eylül tarihli bir haberde de büyük rütbeli bir subayın öldürüldü ü, 8 
kurmay subayın ise ölü ya da yaralı oldu una dair haberler yayınlanmı tır. 
Bu sebeple Yunan vapurlarının matem bayrakları çektikleri ifade edilmi tir. 
Ölen büyük subayın Papulos oldu una dair ayialardan da bahsedilmi tir110. 

Yunanistan’daki iç karı ıklıkların Kralın yaralanmasına kadar uzandı ı 
haberlerine de yer verilmi tir. Bu haberde Venizeloscu bir albayın Kral 
Konstantin’i tabanca ile baca ından yaraladı ı, ancak, bu ki inin iki Yunan 
subayı tarafından derhal katledildi i bildirilmi tir111. 

Sonuç 

Hâkimiyet-i Milliye, Ankara Hükümeti’nin resmi yayın organıdır. Bu 
yüzden bu gazeteden Sakarya Sava ı’nın Türk ordusu ile ilgili safhaları 
hakkında geni  ve ayrıntılı bilgilere ula mak mümkün olabilmi tir. Buna 
ra men resmi yayın organı olma özelli i nedeniyle gazetenin objektifli i 
yitirdi i görülmü tür. Sava ın Türkler için en sıkıntılı oldu u safhalarında 
bile Türk ba arıları ön plana çıkarılmı tır. Mücadele din sava ı eklinde 
sunulmu , halkın daima orduya destek oldu u izlenimi verilmi tir. Türk 
askerinin cephede gösterdi i mücadele Çanakkale kahramanlarına 
benzetilmi , Türk Ordusunun moral gücü ve sava ma azminin çok yüksek 
oldu u vurgulanmı tır. Buna kar ılık Yunan kuvvetlerinin a ır kayıplar 
verdikleri, askerlerin zorla cepheye sürüldükleri, yo un firarlar ya andı ı 
propaganda edilmi tir.  
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SAKARYA SAVA I’NIN DI  BASINDA KAR ILANI I VE 
YORUMU 

 

zzet ÖZTOPRAK  

 

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtulu  Sava ı’nın bir dönüm 
noktasıdır. Bu muharebenin sonucu sadece Batı Cephesi’nde sürmekte olan 
çarpı maların de il aynı zamanda Türk ulusunun gelece ini de 
belirleyecekti. Türk Ordusu’nun Kütahya-Eski ehir Muharebeleri’ni 
kaybetmesi Kurtulu  Sava ı’nı en kritik bir noktaya getirmi ti. Ordunun 
büyük kayıplarla Sakarya gerisine çekilmesi Ankara’da gizlenmesi mümkün 
olmayan bir sarsıntı yaratmı tı ve bunun en iddetli devresi 23 Temmuz ile 5 
A ustos 1921 tarihleri arasına rastlamı tı. 23 A ustos 1921 ile 13 Eylül 1921 
tarihleri arasında olu an Sakarya Meydan Muharebesi’nin geli me biçimi, 
göz önüne alındı ında iki evreye ayırmak olasıdır. Bunlar; Yunan 
saldırısının ba ladı ı 23 A ustos ile bu saldırının kırıldı ı 6 Eylül 1921 
tarihleri arasındaki birinci evreyle, kararı 7 Eylül 1921’de alınan ve 
hazırlıkları sürdürülerek 10 Eylül 1921 tarihinde ba latılan Türk taarruzunun 
bitti i dolayısıyla sava ın da sona erdi i 13 Eylül 1921 tarihleri arasındaki 
ikinci evredir. Böyle bir ayırım tebli imizin konusu olan dı  kaynaklı 
haberlere göre Sakarya Sava ı’nın kar ılanı ı ve yorumunu belirtmeye de 
uygun dü mektedir. Çünkü bu haberlerin içerikleriyle yapılan yorumlarda 
önemli de i iklikler yukarıdaki tarihler arasındaki evreler göz önünde 
tutuldu unda daha iyi görülebilmektedir. 

Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Türkiye ile ilgili dı  kaynaklı 
haberlerin askeri nitelikli olanlarına baktı ımızda unları görüyoruz: 
Haberler bir beklenti döneminin havasına uygun olarak fazla de ildi. 
Bunlarda da Türk askerinin nitelikleri, ta ım araçlarının yetersizli i, Mustafa 
Kemal Pa a’nın sava  usulü, Yunanistan’ın sava tan amacı, mali durumu ve 
sava ın getirece i yük gibi konulara de iniliyordu. Örne in, Fransızca Le 
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Temps gazetesi 25 Mayıs 1921 tarihli sayısında Türk askerinin 
gereksinimlerinin az bir kısmının ilgililerce kar ılanması durumunda çok 
uzun bir süre direnebilece ini belirtiyor, son sava ların da gösterdi i gibi 
menzil ve ta ım hizmetlerinin bir “amil-i esas” oldu unun ortaya çıktı ını 
anımsatıyor ve bu durumun Yunanlılarca Ba dat demiryolu hattının i gal 
edilmesiyle daha da belirginle ti ini anlatıyordu. Ayrıca, Yunan 
ba arılarında Türk Ba komutanlı ı’nın ta ım aracı olarak deve kafileleriyle 
öküz arabalarına sahip olmalarının etkisine de inilirken, ya mur 
mevsiminde Anadolu’nun patikalarında otomobil ve kamyonların 
Yunanlılara pek o kadar bir üstünlük sa layamayaca ına i aret ediyordu.1  

Öte yandan, Kütahya-Eski ehir Sava ları’ndan sonra geri çekilmeyi 
sürdüren Türk Ordusu’nun bu durumu, Yunan ordusunu kısmi savunmalar 
ve bunu izleyecek darbelerle bozarak, onları kuvvetten dü ürmekle ilgili 
bulunuyor, Yunanlıların bu güç muharebeyi sonuçlandırabileceklerinin 
ku ku yarattı ı da ekleniyordu. Bu dü ünceleri ileri süren derginin Atina 
muhabirine dayalı olarak verdi i haberde Mustafa Kemal’in ve Papulas’ın 
kar ılıklı sava  usulleri hakkında unlar yer alıyordu:  “Mustafa Kemal 
Pa a’nın usul-ü harbi muharebeyi Yunanlılar itirafı acz edinceye kadar 
tamadi ettirmektedir. General Papulas’ın gayesi ise bilakis muharebeyi 
mümkün oldu u kadar kısa bir zaman içinde neticelendirmektedir.”2 
Görüldü ü gibi her iki kumandanca izlenen sava  usulü birbiriyle çeli kili 
bulunmaktaydı. 

Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde Yunanistan’ın içinde 
bulundu u ko ulları gösteren ve 31 A ustos 1921 tarihli Peyam-ı Sabah’ta 
yer alan The Turkey’in ilginç buldu umuz yazısının bir kısmını buraya 
alıyoruz:  

- Yunanlılar, Türk Ordusu’nu bütünüyle imha etmekte ba arılı 
olamayacaklardır. Son taarruz3 bu hususu açık bir ekilde ortaya koymu tur. 
Yunanlılar, bu taarruzda gerek asker, gerekse sava  araç ve gereçleri 
bakımında sa lam bir durumda bulundukları halde, Türk Ordusu’nu 
çevirmeye yönelik amaçlarına eri emediler. 

- Yunanistan uzun süre, zafer elde etse dahi kendisinden on kat büyük 
bir ülkeyi yönetemez. 

                                                 
1  Peyam-ı Sabah; 30 A ustos 1921, s. 2’den 25 A ustos 1921 tarihli Le Temps. 
2  Hâkimiyet-i Milliye; 22 Eylül 1921, s. 1’den Europe Nowelle. Adı geçen siyasi dergi 
Yunan hükümeti için gerekli olan üç milyarlık gibi mali yükün iflasa yol açaca ını da 
ekliyordu. 
3 Eski ehir- Kütahya Sava ları anlatılmak isteniyor olmalı. 
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- Yunanistan, sadece zmir’in yönetimi için oradan toplayaca ı gelirin 
on katını harcamak zorundadır. 

Aynı yazıda, Yunanlıların hareket üslerinden uzakla arak Anadolu’nun 
iç kısımlarına sokulmalarının kendi mezarlarını kazmalarına neden oldu u, 
bunun da onlar için hiç de uygun olmayan bir durum yarattı ı belirtiliyor, 
Türklerin ise kanaatkâr ve sabırlı olmalarından dolayı son derece dayanıklı 
oldukları ekleniyordu.  

Yunanistan’daki kamuoyunu yansıtması bakımından iktidar ve 
muhalefet yanlısı gazetelerde çıkmı  olan yazılardan örnek nitelikli olmak 
üzere bir-ikisi üzerinde duraca ız: 

1 Eylül 1921 tarihli Açıksöz’de yer alan bir yazıda, iktidar yanlısı yani 
kralcı görü  olarak Venizelos’un ülkeyi körü körüne yabancı devletlerin 
entrikalarına alet etti i ileri sürülerek, ngiltere’nin Yunanistan’dan yüz 
çevirmeye ba ladı ına i aret ediliyor ve Türkler kar ısında yapayalnız 
bırakılmaktan dem vuruluyordu. Muhalefette bulunan gazetelerce –ki, bunlar 
genellikle Venizelos’u savunmakta idiler-  Fransa ve talya’nın dü manca 
tavır içinde bulunduklarını ngiltere’nin ise ku kulu bir durum yarattı ı 
belirtiliyor, bütün bunların da Yunanistan’da güven verici bir hükümetin 
iktidarda bulunmayı ından kaynaklandı ı savunularak Konstantin hükümeti 
yeriliyordu.  Bu tümceler bize Yunanistan’da iktidar ile muhalefeti temsil 
eden gazete ve dergilerin yayınlarının Sakarya Sava ı öncesinde birlik ve 
beraberlikten yoksun oldu unu, dı arıya kar ı da güçlü görünmedi ini 
göstermektedir. Yunanistan’daki kamuoyunun bu durumu yanında Gonaris 
kabinesince yayınlanan bildiride, Yunan ordusunun verdi i mücadeleden 
amacın, dü manı “seri, samimi ve kati bir sulha icbar etmek” oldu u ileri 
sürülürken, ba arılı olabilmek için muharebenin Anadolu içlerine 
nakledildi i, bu nedenle Yunanistan’ın kan ve paraca büyük harcamalarda 
bulundu u anlatılıyordu. Yine bildiriye göre taarruz Ankara’nın i gal 
edilmesiyle sonuçlanmı  olacaktır.4 

Sakarya Meydan Muharebesi’nin ilk evresiyle ilgili dı  kaynaklı 
haberler giderek artmı tı. Örne in, ilk çarpı maları konu eden 28 A ustos 
1921 tarihli Le Temps, Yunan ordusunun Türk kuvvetlerinin bütünüyle 
Sakarya üzerinde harbe tutu tu una i aret ederek, birkaç günden beri Kral 
Konstantin’in Genelkurmayınca resmi tebli lerin son derece ihtiyatlı olarak 
yayınladı ına dikkat çekiyor, bu arada Çerkezköy ile Çorlu arasında 
toplanmı  olan Yunan kuvvetlerinin Anadolu’ya kaydırılaca ı haberini 
veriyordu. lk geli meler hakkındaki haberler ngiliz basınında da 
                                                 
4  Hâkimiyet-i Milliye; 22 Eylül 1921, s. 1. 
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çıkmaktaydı. Daily Telegraph 30 A ustos 1921 tarihli sayısında Türk 
Ordusu’nun 75.000’i geçmekte oldu unu, Yunanlıların kuzey ve merkez 
fırkaları ile saldırdı ını ve güney fırkaları ile de çevirme hareketinde 
bulundu unu belirtirken, Mustafa Kemal Pa a’nın bu planı ke federek ona 
göre önlemler aldı ını haber veriyordu. Yunan askerlerinin Anadolu 
muharebesinin pek çetin geçmeyece i hakkındaki kanılarını belirttikten 
sonra, sava makta olan bir erin gönderdi i mektupta geçen u tümceleri 
aktarıyordu: “Türkler metin bir azimle harb ediyorlar. Bir siperi müdafaa 
emrini aldıktan son dakikaya kadar orasını terk etmezler. Biz Türk 
siperlerini, onların müdafaalarını imha etmedikçe hiçbir vakit ele 
geçirememi izdir.”5 Bu noktadan, cephelerin sonuna de in savunulması 
konusunda ba ta smet Pa a olmak üzere kumandanların vermi  oldukları 
emirler anımsanmalıdır. Aynı gazetenin bir ba ka sayısında verilen emirleri 
Mustafa Kemal’in yönetimi altında hayret verici bir biçimde yerine 
getirmekte olan Kuvayı Milliye’nin ba lıca noksanının çok sayıda toplar ile 
donatılmamı  olması gösteriliyor ve Yunanlıların ileri hareketlerinin 
bataryalarca kolayla tırıldı ı belirtiliyordu. Yunanlıların bir hafta içinde 
Ankara’ya girmelerinin mucize olaca ı da ekleniyordu.6 

Di er bir ngiliz gazetesi Daily Express’in 9 Eylül 1921 tarihli ve 
stanbul kaynaklı haberinde anla ıldı ına göre Yunanlıların amacı, sadece u 

veya bu parça topra ı ele geçirmek de il, Türk Ordusu’nu bütünüyle imha 
etmekti. Bu arada Türklerin yeterli ta ım araçlarına sahip oldukları takdirde 
Yunanlıları denize dökebileceklerinden ku ku duyulmaması gerekti i açıkça 
kaydediliyordu.  Aynı yazıya göre Mare al Foch’un bir yıl önceki tahmini de 
gerçekle mi ti. Foch, Yunanlıların yutamayacakları lokmayı çi nemekte 
olduklarını ileri sürmü tü. Bu yazı Hâkimiyeti Milliye’nin 5 Ekim 1921 
tarihli sayısında yayınlanmı tı ve aynı sayıda Daily Telegraph’ın bir haberi 
de yer almı tı. Buna göre, Mustafa Kemal Pa a Eski ehir-Afyonkarahisar 
demiryolu hattını ba arılı bir biçimde tahkim etmi ti. Kilikya ve di er 
bölgelerden asker toplanmasıyla, Yunanlıların saldırılarında, “çeteler de il, 
silsile-i istikamet arkasında bulunan muntazam bir ordu” bulmu lardı. 
Ankara’nın yarı resmi gazetesinin 3 Ekim 1921 tarihli sayısında bu kez 
Fransız Sosyalist Partisi’nin sözcüsü olan L’Humanité’den alınan bir yazıya 
yer verilmi ti. Bu yazının bir yerinde Yunanlıların stanbul’u ele geçirme 
dü üncesinde oldukları belirtilirken, bunun dü ten öte anlamı olmadı ı 
ekleniyor, Londra’da Yunan hükümdarının mparator XII. Konstantin adı 
altında gelecekteki taç giyme töreninin yapılması yönünde düzenli ve sürekli 
propaganda yapıldı ını anlatarak, ngiltere’nin denetiminde bir Yunan-
                                                 
5  Peyamı Sabah; 5 Eylül 1921, s. 1’den 30 A ustos 1921 tarihli Daily Telegraph. 
6  Peyamı Sabah; 12 Eylül 1921, s. 1’den 6 Eylül 1921 tarihli Daily Telegraph. 
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Bizans mparatorlu u’nun yaratılmasının do u barı ı için sürekli bir tehlike 
olu turaca ı ve Türkiye ile Balkan ülkelerinin buna izin vermeyecekleri 
yorum olarak ileri sürülüyordu. Bu haber ve yorumlar bize, Yunanlıların 
Sakarya Muharebesi sırasında Türk Ordusu’nu yenmenin çok ötesinde, 
tarihin derinliklerinde kalan diriltilmesi olanaksız dü ler pe inde ko tuklarını 
da göstermektedir. 

Türklerin Sakarya’da gösterdikleri iddetli direni  ngiliz basınınca da 
anılmadan geçilemedi. Morning Post’un bir yazısında Yunanlıların 
Ankara’ya gitmeyi ba arsalar dahi, muharebenin asla sonuçlanmayaca ını 
belirtmesi, Türk askeri ba arısının etkisiyle olmu  olmalıdır. The Times ise 
Mustafa Kemal ba arıdaki etkinli i için bir Yunan kurmayının u sözlerini 
aktarıyordu: “Mustafa Kemal Pa a’nın her planı askerlik nokta-i nazarından 
bir aheserdir.” 

Dönemin ünlü talyan gazetesi Corriera Della Sera’da Türklerin 
Sakarya’dan Ankara’ya de in bütün sahayı özel bir biçimde tahkim etmi  
olduklarını bildirerek, Türk Ordusu’nun kuvvetli toplara ve bol yedek 
kuvvete sahip oldu unu ileri sürüyordu.7 

Ulusal ordunun direni i kar ısında, Yunanlıların taarruzlarıyla 
Güneyden çevirme planlarının ba arısızlı ı kesinlik kazandı ında Yunan 
kuvvetleri güç duruma dü mü tü. Çünkü bir kısım kuvvetler merkezden 
uzakla mı  oldu undan kar ı bir taarruz durumunda do acak tehlike 
büyüktü. Bu durumu anlatan ve de erlendiren bir haber stanbul’da 
Fransızca olarak yayınlanmakta olan Press de Souir’da yer almı tı.8  

Sakarya Meydan Muharebesi’nin ilk evresine ili kin geli meler sürüp 
giderken, Yunan gazeteleri hükümetin resmi açıklamalarda 
bulunmamasından yakınmaktaydı. Örne in sosyalist dü ünceden yana 
Rizospastis isimli gazetede zmir ve Avrupa çıkı lı haberlere dayanarak 
Anadolu’da büyük muharebeler oldu u kaydediliyor, geli melerle ilgili 
haberlerin sık sık hükümetçe tekzip edilmesine kar ın gerçek durumun 
saklanmadı ı belirtiliyordu. Açıksöz’ün 14 Eylül 1921 tarihli sayısında 
çıkmı  olan bu haber dı ında, aynı gazetenin ba ka bir sayısında yine Yunan 
gazetelerinin yayınlarına yer verilmi ti. Bu yayınların birbirleriyle çeli ti i 

                                                 
7 Açızsöz; 11 Eylül 1921, s. 1’den Corriera Della Sera. 
8  Hâkimiyeti Milliye; 25 Eylül 1921 s. 1’den 12 Eylül 1921 tarihli Press de Souir. Yazı, 12 
Eylül 1921 tarihini ta ıdı ına göre konuyla ilgili haber daha önceki günlerde alınmı  
olmalıdır. Öte yandan biz resmi belgelere dayalı yayınlardan Sakarya Meydan 
Muharebesi’nde Türk taarruzunun 10 Eylül 1921’de ba latılmı  oldu unu biliyoruz. Bu 
durum bize, basında çıkmı  olan bir kısım yayınların oldukça sa lıklı oldu unu ve gerçe i 
yansıttı ını gösterir. 
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de dikkati çekmekteydi. Sakarya ile ilgili telgraflar gerçe i yansıtmıyordu. 
Örne in Estia gazetesi 12 Eylül 1921 tarihli sayısında Yunan ordusunun 
amacının Ankara’yı ele geçirmek de il, Türk Ordusu’nu imha etmek oldu u 
bildirilirken, bu amaca ula mak için hazırlıklarda bulunmak üzere askerlerin 
biraz geriye çekildiklerinden söz ediliyordu. Bir ba ka iktidar yanlısı gazete 
Eleftheros Tipos’da Yunan Genelkurmayının demiryolunu bozup, 
geçecekleri yerlerdeki halkı da yanlarına alarak cepheden 80-100 km kadar 
geriye çekilip Türk Ordusu’nu savunma ile yıpratmayı dü ündü ü ileri 
sürülüyordu.9 

Her iki gazetenin bu yayınlarını Sakarya yenilgisini küçümser bir 
anlatımla de erlendiren, onun gerçek anlam ve önemini kamuoyu kar ısında 
saptırmaya yönelik çabalar olarak niteleyebiliriz.  

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 Eylül 1921’de sona ermesinden 
sonra yayınlanan dı  kaynaklı haber ve yorumların ayrıntılı biçimde 
gazetelerde yer almaya ba ladı ı görülür. The Times’ın sava ın bitiminden 
sonra ve Peyamı Sabah’ın 20 Eylül 1921 tarihli sayısında yayınlanan bir 
makalesinden Yunan basınının bir kısmınca savunulan dü ünceleri 
benimsemeyen öte yandan yansızlı a özen gösterildi i kanısını uyandıran u 
tümceleri alıyoruz:  

“… Bu muharebe esnasında öyle zamanlar oldu ki Yunanlılar hemen 
hemen amaçlarına ula mak üzere görünüyorlardı. Türklerin Güney tarafı 
e ilmi , merkezi geri çekilmi ti. Yunan kıtaatı Ankara’dan 30 mil mesafede 
bulunuyordu.  Çal Da ı’nın Yunanlılar tarafından i gali üzerine artık Ankara 
yolu açılmı  gibi görünüyordu... Türklerin demiryolu hattı kuzeyinde 
gösterdikleri iddetli direni  Yunan Kumandanlı ının bütün çabalarını 
sonuçsuz bırakmı  gibi gösteriyordu… Kral Konstantin’in ordusu Sakarya 
havzasında 18.000 kayıp verdikten sonra geri çekilmek zorunda kaldı… 
Birtakım zamansız ümit ve isteklerle Ankara’nın ele geçirilece i duyurulmu  
idi… Anadolu’nun ortasında sarp arazide ula ım güçlü ü Yunanlıların 
hareketlerini, özverilerini, askeri araçların kullanımını güçle tiriyordu. Öte 
yandan Türklerin de kendi topraklarında gösterdikleri iddetli direni  Yunan 
iddialarını hiçe indirdi… Yorulmu  olan Türk Ordusu’nun hemen ciddi bir 
izlemeye koyulması, ya da çevirme hareketlerine giri mesi 
beklenmemelidir… Muharebe, sava  sanatı bakımından Yunanlıların geri 
çekilmesi ile son buldu… Yunan ordusu ya Türk taarruzunun yarattı ı 
tehlikeden ya da yolların elveri sizli i bakımından zamanında mühimmat 
alamadı ından dolayı geri çekilmek zorunda kaldı… Bu geri çekilme 
Do u’da Mustafa Kemal için bir zafer olarak yorumlanacak ve sarsılmı  
                                                 
9  Açıksöz; 19 Eylül 1921, s.1’den 12 Eylül tarihli Estia ve Eleftheros Tipos gazeteleri. 
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olan etkinli ini yeniden destekleyecektir. Yunanlılar gayet geni  
nasyonalizm için hareket ettiler ve ba arılı olamadılar. Ulusal ordu 
güçsüzle mi  olmakla beraber, henüz bitik durumda de ildir ve kı  boyunca 
kuvvet bulacaktır…”10 

Görüldü ü üzere ngiliz gazetesi Sakarya Meydan Muharebesi’ni a ama 
a ama olarak ele alıyor, Yunan sava  planına de iniyor, Türk Ordusu’nun 
son derece tehlikeli durumlar ya adı ını belirterek, Türk direni inin önemi 
üzerinde duruluyor ve Yunan kayıpları gerçekçi bir sayı ile veriliyordu. 
Yunanlıların geri çekilme ve yenilgiye u ramı  olmalarının nedeni olarak 
yolların bozuklu u, arazi durumu ve mühimmatın zamanında ula amaması 
üzerinde duruluyordu. Yunanlıların geni  bir milliyetçilik anlayı ıyla hareket 
ettiklerine de dikkat çekiliyordu ki bu, herhalde ba ta ngilizler olmak üzere 
tilaf devletlerinin saldırgan ve emperyalist Do u politikalarına paralel 

olarak Yunanistan’ın Bizans’ı yaratma dü lerinin XX. yüzyılın ilk çeyre ine 
yansıyan somut görüntüsü olsa gerekir. 

Le Temps, Sakarya’nın hemen ardından yayınladı ı 16 Eylül 1921 
tarihli ba yazısında Yunan saldırısının 7 Eylül’den itibaren bir savunmaya 
dönü tü ünü, ulusal ordunun Yunanlıların merkez ve sol taraflarına iddetli 
taarruzlarda bulundu unu anlatıyor, Yunan ordusunun Eski ehir yönünde 
genel bir geri çekilmeyi ba lattı ına ili kin haberler hakkında da do rulayıcı 
bilginin olmadı ını ekliyordu (bu noktada Fransız gazetesinin verdi i 
haberlerin 10 Eylül tarihli geli melere dayandırıldı ını anımsatıyoruz). Her 
iki tarafın resmi tebli lerinden alıntılar yapan gazete, kalıcı bir askeri 
sonucun, Ankara’nın ele geçirilerek Türk Ordusu’nun imha edilmesi ya da 
Yunanlıların kıyıya ve zmir’e do ru çekilmeye zorlanmalarıyla olası 
olabilece ini yazıyordu.11 Le Temps, 21 Eylül 1921 tarihli ba yazısında ise 
bizce ilginç olan öyle bir yorumda bulunuyordu: 

“… En çok dikkati çeken taraf Yunan Genelkurmayı’nın, kendi 
kuvvetlerinin Sakarya Nehri’nin 30 km.lik bir saha içerisinden geçmi  
olduklarını kabul etmesidir ki, bu, söz konusu ordunun hasmını iki taraftan 
çevirme tehdidinde bulundu unu kanıtlar. Bundan daha çok dikkati çeken 
bir nokta vardır ki o da Yunanlıların Sivrihisar’a kar ı bir Türk hücumunu 
kabullenmeleridir… urası bir gerçektir ki, Yunan Genelkurmayı büyük bir 
çaba gösterdi i Ankara’nın zaptından zorunlu olarak vazgeçmi tir. Yunan 
ordusu Kuvayı Milliye’nin yok edilmesinden de vazgeçiyor ki en vahimi bu 
olup, oldukça kuvvetli kalan Türk Ordusu, Kral Konstantin’in askerlerini 
geri çekilmeleri sırasında bile rahatsız etmekten geri kalmıyor. Bu ko ullar 
                                                 
10 Peyamı Sabah; 20 Eylül 1921, s. 1’den The Times. 
11 Peyamı Sabah; 21 Eylül 1921, s. 1’den 16 Eylül 1921 tarihli Le Temps. 
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içerisinde Yunan Ba kumandanlı ı’nın artık kalıcı bir askeri sonuç elde 
etmek ümidini yitirmi  oldu u kabul olunabilir…”12 Kurtulu  Sava ı 
sırasında bir süre olumsuz yazılarıyla dikkati çeken ve Fransa’daki Yunan 
lobisinin etkisinde bulunan Journal Des Débats 1 Ekim 1921 tarihli sayısının 
“Yunan Muhasamatı” adlı ba yazısında bir Yunan subayının mektubuna yer 
veriyordu. Mektupta; kumanda heyetinin yetersizli ine, örgütlenme 
noksanlı ına ve mühimmat yoklu una de iniliyor, dü manın (Kuvayı 
Milliye kastediliyor) kuvvet durumu yanında, sava  araç-gereçleri hakkında 
da kesin bir bilgi olmadı ı ekleniyordu. Fransız gazetesinin bu yazısı Ulusal 
Sava a kar ı aleyhte tutum içerisinde kalmı  olan Peyamı Sabah’ta yer 
almı tı. 

Sava ın bitiminden sonra ngiliz gazeteleri yayınlarını, Yunan 
kuvvetlerinin geri çekilme hareketi yanında Kuvayı Milliye’nin gücü, silah 
ve cephaneyi sa lama yolları ve Türk taarruzunun nasıl gerçekle tirildi i 
konularına ayırarak sürdürdüler. Örne in, Daily Telegraph’ın Eylül’ün orta 
ve sonlarında yayınladı ı iki makale bu konulara ili kindi. 18 Eylül 1921 
tarihli yazısından anla ıldı ına göre, Ankara ordusu Yunanlıların 
sandıklarından kat kat fazla araç gereç ve sava  malzemesiyle donatılmı tı. 
Kuvayı Milliye açık limanlardan serbestçe mühimmat sa layabiliyor, 
bunların kar ılı ını da Sovyet Rusya’dan aldı ı yardım ve di er vasıtalarla 
ödüyordu. Yunan geri çekilmesi, Kral’ın kumandanlarla Bursa’da, 
hükümetin de Atina’da yapmı  oldukları çok uzun görü meler ve tartı malar 
sonunda kararla tırılmı tı. Bu kararda Yunan ordusunun “Anadolu’nun iç 
taraflarında beyhude fedakârlıklarda bulundu u” biçiminde yer alan 
tümcelere de rastlanıyordu ki bu, u ranılan ba arısızlı ı örtme, dikkatleri 
ba ka yönlere çekme çabalarının ürünü olsa gerektir. Öte yandan ngiliz 
gazetesi de, “büyük zayiata meydan vermemek için Yunan ordusunun 
kemali ihtiyatla ricat hareketini icra eyledi ine” katılıyordu. Daily 
Telegraph’ın bu yanlı yayını Yunan ordusunun geri çekilmesine ili kin 
vermi  oldu u haberlerde de kendini gösteriyordu. Gazeteye göre, Yunan 2 
nci ve 3 üncü Kolorduları hiçbir güçlü e u ramaksızın geri çekilmeyi 

                                                 
12 Peyamı Sabah; 25 Eylül 1921, s. 1’den 21 Eylül 1921 tarihli Le Temps. Fransız gazetesi 27 
Eylül 1921 tarihli sayısında Sakarya Meydan Muharebesi’nin Yunanlılarca kaybedilmesine 
kar ın, Atina hükümetince ba arısızlı ın saptırılmaya çalı ılmasını iç politika ile ilgili 
buluyor, Yunanlıların taarruz edebilmekten yoksun kaldıklarını ekliyor ve onların çok ciddi 
durumla kar ıla abilmelerine ba lıyordu. Ayrıca Yunanlıların Bilecik-Eski ehir-
Afyonkarahisar hattını koruyacak i galleri altındaki araziyi elde tutabilmelerinin güçlü bir 
maliyeye sahip olmayı gerektirdi ini, buna kar ın Yunanistan’ın ola anüstü mali çıkmaz 
içerisinde bulundu unu anımsatarak Atina hükümetinin, krallık nüfuzunu bırakarak ulusuna 
barı  sa lamaya çalı masını öneriyordu. Peyamı Sabah; 1 Ekim 1921, s. 1’den 27 Eylül 1921 
tarihli Le Temps. 
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tamamlamı lardı. Türkler geç ö rendikleri bu geri çekilme hareketini 
izlemi lerse de onların Sakarya’nın batısına geçmelerine Yunan 
kuvvetlerince izin verilmemi ti. ngiliz gazetesi ba ka bir yazısında ise 
Türklerin Yunan geri çekilmesi sırasında iki fırkayı peri an ettiklerini, 
bunların çok sayıda kayba u radıklarını ve topların büyük kısmını bırakarak 
kaçtıklarını belirtiyor, geri çekilme hareketine bunun üzerine karar 
verildi ini ileri sürüyordu.13  

Buraya kadar Sakarya meydan Muharebesi ile ilgili olarak Batı 
basınında yayınlanan haber ve yorumlara Türk basınına yansıdı ı ölçüde 
de indik. Bunların, ngiliz ve Fransız basınlarında yayınlananlarının daha 
yo un oldu u dikkati çekti. Öte yandan fazla olmamakla birlikte Bulgar 
gazetelerince yayınlanan ya da Kafkasya bölgesi çıkı lı olan haberlere de 
rastlanılmaktaydı. Sofya’da çıkmakta olan Den gazetesi Yunanlıların geni  
Anadolu’da büyük çabalarda bulunmalarının anlamsız oldu una, Mustafa 
Kemal Pa a’nın bunları denize dökebilecek güçte bulunmadı ına de inerek 
hızla barı a kavu abilmeyi Trakya ile zmir’in Türklere bırakılmasına 
ba lıyor, bunun ise Yunanlılarca pek kabullenilmeyece ini de ekliyordu. 
Gazete, son sözün Mustafa Kemal ve Papulas’a ait olmadı ını, Yunan 
halkının tutum ve davranı ının önemli olaca ını ileri sürüyordu. Çünkü söz 
konusu halk muharebelerle yorgun dü mü , ekonomik ve mali buhran 
kar ısında ne yapaca ını a ırmı , parti kavgalarıyla bölünmelere 
u ramı tı.14 

Aynı gazete Hâkimiyeti Milliye’nin 9 Ekim 1921 tarihli sayısında özet 
olarak yayınlanan “Anadolu Harbi” ba lıklı ba yazısında Yunanlıların geri 
çekilmelerini, Anadolu’da ciddi bir i  göremeyeceklerinin kanıtı oldu u 
belirtilerek, Anadolu sorununu kuvvete dayanarak çözmenin ne denli güç 
oldu unun anla ıldı ına dikkati çekiyordu. Öte yandan Yunanistan’ın 
saldırgan ve bitip tükenmez doyumsuz arzularını göz önünde tutmu  olmalı 
ki Naroden Uret isimli askeri gazete Anadolu’da yenilgiye u rayan Yunan 
ordusunun bu kez de Bulgarlarla, Arnavutların zararına isteklerde 
bulunaca ını yazıyordu.15 

Kafkasya çıkı lı iki habere gelince; bunlardan birisi Ermenice 
Karmiras’da yayınlanan bir ba yazıdır. Buna göre, Sakarya’da Türkler sava  
usulü olarak Sovyet Rusya’nın Denikin ordusuna kar ı uyguladı ı planı esas 
                                                 
13 Peyamı Sabah; 4 Ekim 1921, s. 1’den 27 Eylül 1921 tarihli Daily Telegraph. 
14 Peyamı Sabah; 24 Eylül 1921, s. 2’den Den gazetesi. 
15  Hâkimiyeti Milliye; 3 Kasım 1921, s.1’den Naroden Uret gazetesi. Bulgar gazetelerinin 
yayınlarında her ne kadar Ulusal Ordu’nun ba arıları savunuluyor, Yunanistan tutum ve 
davranı ları yeriliyor ise de bu yıllarda Bulgaristan’ın Ege Denizi’nden bir liman, çıkak 
(mahreç) istemekte oldu u göz önünde tutulmalıdır.  
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almı lardı. Bunun da esası geni  araziyi terk ederek dü man kuvvetlerini 
hareket merkezlerinden uzakla tırıp ezmekten ibaretti. Bu noktada Sakarya 
Meydan Muharebesi’nde Mustafa Kemal Pa a’nın “Hatt-ı müdafaa yoktur, 
sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın, her karı  topra ı 
vatanda ın kanıyle ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her 
cüz-i tam, ilk durabildi i noktada tekrar dü mana kar ı cephe te kil edip 
muharebeye devam eder.” Prensibi anımsanmalıdır. Yine ayrıca, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 19 Eylül 1921 tarihinde Meclis’te yaptı ı konu mada 
geçen u cümleleri, Sakarya’da ilk kez ve yepyeni bir stratejinin 
uygulandı ını göstermesi bakımından buraya alıyoruz: “…Efendiler! 
Türkiye Büyük Millet Meclis Ordusu’nun Sakarya’da kazanmı  oldu u 
meydan muharebesi pek büyük bir meydan muharebesidir. Tarih-i harpte 
misli belki olmayan bir meydan muharebesidir…” bütün bunlar bize, 
Sakarya Meydan Muharebesi’nde uygulanan sava  planının tamamıyla 
kendine özgü oldu unu, nevi ahsına münhasır bulundu unu göstermektedir. 
Bu durumda Karmiras gazetesinde yer alan iddia ile Fransız gazetelerince 
ileri sürülen  Marne, Vistül ve Sakarya’da uygulanan stratejilerin Fransız 
stratejisi oldu u dü üncesi e er bir kasıt yok ise Sakarya’nın uluslararası 
etkisini gösterir. Bu etkiyle olmalı ki ulusların bir kısmı, yaptıkları 
sava larda uygulanan stratejiyi Sakarya’da uygulanan Türk sava  planıyla 
ilgili bularak, bundan kendilerine pay çıkarma yolunu tutmu  olmalıdırlar. 

Ayrıca, Anadolu’da yenilenin Yunanistan’dan çok “dünya inkılâbına 
mani olmayı gaye edinmi  olan ngiltere”nin oldu u ekleniyordu.16 Tiflis’te 
Anadolu’daki sava ın Türk Ordusu’nca kazanılmı  olması geni  gösteri ve 
sevinç hareketlerine neden olmu tur. 14 Eylül 1921 tarihinde slamların 
düzenledi i toplantı sırasında Sovyet Rusya temsilcisi yaptı ı konu mada 
memnuniyetini belirterek kazanılmı  olan askeri harekâtın etkisiyle olmalı 
ki, “Türk Ordusu’nun, Türkiye sınırlarına saldırma küstahlı ında bulunmu  
olan dü mana nihayet kati bir darbe indirip, onu denize atacak zamanın uzak 
olmadı ına iman ettik”17 demi tir. 

Tebli imize son vermeden önce dönemin gazetelerine yansımı  olan 
ata emiliterlerin dü üncelerine de inece iz. Fransız gazetesi 17 Ekim 1921 
tarihli Hâkimiyeti Milliye’de yer alan bir yazısında General Papulas’ın 
ordusunda bulunan tarafsız ata emiliterlerin raporlarından söz ediliyordu. Bu 
raporlara göre; Yunan bataryaları Mustafa Kemal Pa a’nın ordusundaki 
bataryalardan üç kat fazlaydı. Konstantin’in Genelkurmay Ba kanı 
Dusmanis, bütün harekât boyunca aralıksız bir tüfek ate i korumasında 

                                                 
16 Açıksöz; 4 Ekim 1921, s. 1’den Karmiras gazetesi. 
17 Peyamı Sabah; 30 Ekim 1921, s. 1’den Verçinlor (?) gazetesi. 
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piyadenin kitle halinde saldırısından olu an Alman tabiiyet ül cey ini 
(strateji) uygulamı tı. Papulas, Fransız askeri mektebine mensup bulunan 
smet Pa a tarafından verdirilmi  olan büyük kayıplara kar ın askeri harekâtı 

aralıksız sürdürmü tü.18 1914 yılındaki Marne, 1920’deki Vistül ve 1921 
yılındaki Sakarya Meydan Muharebeleri’nde daimi Fransız stratejisi, Alman 
stratejisine üstün gelmi ti. Yine ata emiliterlere göre Yunanlıların 
Sakarya’daki kayıpları 18.000 idi ve Yunan ordusunda kaygı belirtileri 
görülür görülmez Mustafa Kemal Pa a, 12 fırkalık bir kuvvetle kar ı 
saldırıya geçmi ti. Bir ba ka ata emiliterin –ki, o Sakarya Sava ı boyunca 
Papulas’ın karargâhında bulunmu tu- gözlemleri öyle: Mustafa Kemal 
Kilikya’dan iki, Sivas’tan bir, Samsun ve Çorum’dan birer fırka olmak üzere 
toplam be  fırka getirmi tir. Türkler ola anüstü çaba göstermi lerdir. Türkler 
üç savunma hattı olu turmu lardır. Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesi 
sırasından sa  kesim bütün mühimmat ve levazımını bırakmı tı. Yunan 
ia esinin sa lanmasında Türk süvarileri sürekli güçlükler çıkarmı lardı. 
Ata emiliter bu geli meler kar ısında olacak ki, General Papulas’ın sava tı ı 
kuvvetler için unları söyledi ini aktarıyor: “Türk Ordusu bizim gibi techiz 
edilmi  olsaydı, imha edilmi  olacaktık.” 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18  26 Ekim 1921 tarihli Hâkimiyeti Milliye’de bir Fransız gazetesinden alınarak yayınlanmı  
olan yazıya göre Beylikköprü tepelerinde bulunan Papulas’a, Bursa’dan Kral konstantin 
imzasıyla gönderilen telgrafta “her gün azim zayiata ra men elde mevcut kuvvetlerle hücuma 
devam etmesi” emrediliyordu. Buna göre Papulas’ın sürekli saldırılarda bulunması Kral 
Konstantin’in emriyle olmalıdır. 
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TARTI MA 

Oturum Ba kanı Prof. Dr. Mehmet AH NGÖZ: Zaman darlı ı 
nedeniyle sadece bir soru almak istiyorum.   

Bir Dinleyici: Böyle bir toplantının burada olması Haymana için bir 
ereftir. Bu taarruzun Sakarya Meydan Muharebesi’nin ba langıcı ve Büyük 

Taarruzun ba langıcı aynı. Ama ne yazık ki bunun, Ankara’nın ilçesi olan 
Polatlı için böyle olay olmamı . Yani sınırdan geçmi  ama biz birebir 
ya amı  bir Haymanalı olarak buranın de erlendirilmesini istiyoruz. 
Haymana’nın de erlendirilmesi, ehitlik anıtının yapılmasını istiyoruz.  

Oturum Ba kanı Prof. Dr. Mehmet AH NGÖZ: Sabahki oturumda 
bu durum de erlendirildi. Ba ka sorunuz varsa onu alalım. Te ekkür ederiz.  

Bir Dinleyici: Çalda ı’nın, Haymana’nın bu zaferle ilgili olarak 
de erlendirilmesini, ehitlik anıtı yapılmasını istiyoruz. 
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BE NC  OTURUM 

SAKARYA ZAFER  SONRASINDA ASKER  ve S YAS  
GEL MELER 

 
Oturum Ba kanı zzet ÖZTOPRAK: Konu mama bu konuyla ilgili 

bir yorumla ba lamak istiyorum. Mudanya’da da böyle bir yorumla 
konu mamı açmı tım. Sonra üzerine yazı da yazmı tım. Biliyorsunuz 
Mustafa Kemal Pa a Çanakkale’de çok önemli bir ba arı kazandı. Orada 
verdi i emir, “sizlere ölmeyi emrediyorum.” Üzerinde durdu umuz Sakarya 
Meydan Muharebesi sırasında verdi i emri de hepimiz biliyoruz. Vatan 
savunmasına ili kin. “Hatt-ı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh 
bütün vatandır. Vatan toprakları bütün vatanda ın kanıyla sulanmadıkça 
terk olunamaz” diye kısaca söylüyorum. Büyük Taarruzda verdi i emir 
E me’de, 1 Eylül 1922’de E me yakınlarında “Ordular ilk hedefiniz 
Akdenizdir. leri.” Bu üç cümleyi üst üste koyduk.  Baktık, üç cümlenin 
anlamı farklı gibi. Oysa altında yatan felsefi dü ünce aynıdır. Ona i aret 
etmek istiyorum. Bakın üçünde de vatanın kudsiyetiden do an bir yakla ım 
var ve sonuna kadar direnme var. Üçünde de ortak özellik bu. Ama üçünde 
de ortak özellik bu direnmenin ı ı ında bu direnmenin kesin sonuç alana 
kadar yapılması var. Yani burada kesin, kalıcı sonuç almaya yönelik bir 
irade var. Bu üç cümlenin altında. Bunu demek istiyorum. Bu Mustafa 
Kemal’e özgü bir stratejidir. Kuvay-ı Milliye’nin di er kumandanlarında 
sava  stratejisi olarak bunu görmüyoruz. Buna i aret etmek istedim. 
Te ekkür ediyorum.  
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YUNANLILARIN GÖZÜYLE SAKARYA SAVA I 
(Ankara Harekâtı) 

 

Nilüfer ERDEM* 

 

Yunanlı tarihçiler 1921 yılının yaz aylarındaki Yunan taarruzunu 
“Genel Taarruz (Geniki Epithesis)” adıyla anmakta ve bunun iki evreden 
olu tu unu ifade etmektedirler. Evrelerden birincisi, bizlerin “Kütahya-
Eski ehir Sava ları” adını verdi imiz sava lardır. kinci evre ise “Sakarya 
Sava ı”, ya da onların ifade ekliyle “Ankara Harekâtı”dır1.  

Yunanlıları yeni bir taarruza iten sebep, Türklerin 1921 yılı Mart’ında 
nönü’nde kazandıkları zaferdir. Türk zaferi Yunan Ordusu’nun manevi 

gücünü negatif yönde etkilemi tir. Yunanlı liderler sava ın kaybedilmesi 
halinde sadece zmir’in de il, Trakya’nın da kaybedilebilece i kaygısına 
dü mü ler ve büyük güçlerin güvenebilece i bir ulus olduklarını ispatlamak 
zorunlulu u hissetmi lerdir. Ekonomik güçlükler ve sava  yorgunlu u içinde 
kıvranan Yunan Hükümeti, Türk zaferinin kendisi açısından negatif 
etkilerinden kurtulmak istemi tir2. 

Di er taraftan 11 Haziran 1921’de gerçekle tirilen ayinin akabinde Kral 
Konstantin beraberinde bir takım prenslerle Pire’den zmir’e hareket 
etmi tir. Belirtmek gerekir ki Konstantin’in zmir’e geli i Helen ulusu 
tarafından, Anadolu’nun Yunanistan’la birle mesinin sembolü olarak 
addedilmi tir. “Kralımız zafer kazan ve Helen ırkının ta la mı  rüyalarına 
hayat üfle! Seni, onları canlandırman için be  asırdır bekliyorlar!” ça rıları 

                                                 
* Dr., stanbul Üniversitesi, Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi Okutmanı 
1Dimitris Hronopulos, O Eks Anatolon Kindinos [Do udan  Tehlike], Ekdosis Estia [Estia 
Yayınevi], Atina, 1985, s. 209. 
2Yunan Hükümeti yetkilileri biri 7 Nisan, di eri 11 Nisan 1921’de olmak üzere General 
Metaksas ile iki görü me gerçekle tirmi ler ve O’nu Anadolu Harekatı’na destek vermesi 
konusunda ikna etmeye çalı mı lardır. Metaksas’ın anılarına ta ıdı ı bu görü melerden, 
Yunan Hükümeti’nin neden yeni bir taarruza karar verdi i görülebilir. oannis Metaksas, To 
Prosopiko Tu merologio [ ahsi Günlü ü],  Tomos [Cilt]: 3, Ekdosis Gkovosti [Gkovosti 
Yayınları], Atina, t.y., s. 71-101. 
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yapılmı tır3. Ancak bugün pek çok Yunanlı tarihçi tarafından Konstantin’in 
Anadolu’ya çıkarılması, “Gunaris4 Hükümeti’nin elindeki son kozu 
oynaması” olarak de erlendirilmektedir. O’nun Anadolu’daki varlı ının 
Yunan askerinin maneviyatını güçlendirece ine ve hafızalarda Balkan 
Sava ı’nın ba arılarını canlandıraca ına inanılmı tır5.  

Yeni bir taarruz kararıyla birlikte, Yunan Ordusu elden geldi ince 
güçlendirilmeye çalı ılmı tır. General Stratigos’un ifadesiyle bu büyük 
gereklili in öncesinde Yunan Hükümeti halkına yönelmi , ondan kan ve 
para olarak yeni fedakârlıklar istemi tir. Hazırlık çerçevesinde yeni ya  
grupları, hatta bürokratik görevlerde bulunanlar dahi silah altına 
alınmı lardır6. Gerek dönemin gazetelerinde çıkan ilanlardan7, gerekse 
harekâta katılan askerlerin günlüklerinden, daha önce çürü e ayrılmı  
olanların ve yedeklerin yeniden de erlendirildikleri, içlerinden pek ço unun 
da sava  hizmeti için yeterli bulunarak cepheye gönderildikleri 
anla ılmaktadır8. Yunanistan taarruz öncesinde silah sayısını ve ula ım 
imkânlarını arttırmak için büyük bir gayret sarf etmi , haritacılar Yunan 
i gali altındaki bölgelere da ılarak haritalar çıkarmı lardır. Sa lık hizmetleri 

                                                 
3 Hr. Em. Aggelomatis, To Hroniko Megalis Tragodias [Büyük Trajedinin Tarihi], 2i 
Ekdosi [2. b.], Ekdosis Estia [Estia Yayınları], Atina, 1971, s. 117-119. 
4 Yunanca’nın Türk Alfabesi kullanılarak yazılı ı konusunda Türkiye’de kurum ve ki ilerin 
farklı uygulamalara gittikleri görülmü tür.  Suat Sinano lu, Tarih Kurumu, Ankara 
Üniversitesi Dil, Tarih ve Co rafya Fakültesi, Ankara Milli Kütüphanesi uygulamaları buna 
örnek olarak gösterilebilir. Biz, kullanılan Transliterasyon uygulamalarından hiç birini 
benimsemedik. Çünkü bizim kanaatimize göre, bunların hiç birinde Yunanca okunu  tam 
olarak kar ılanamamaktaydı. Bu esasen, Yunanca’da i, e ve o gibi seslerin birden fazla harfle 
kar ılanmasından ve bunların farklı olarak belirtilmesi gerekti inden kaynaklanan bir 
zorluktu. Tüm bunları dü ünerek çalı mamızda Yunanca kelimelerin okunu unu esas aldık ve 
kelimenin Yunanca olarak en yakın okunu  eklini vermeye çalı tık. 
5 Vasilis . Çanakaris, Dakrismeni Mikrasia [A layan Anadolu] 1919-1922, Ekdosis 
Metehmio [Metehmio Yayınları], Atina, 2007, s. 292-301. 
6 Stratigos,  Ekonomi Bakanı Protopapadakis’in devlet gi elerinin pek ço unu kapatmak 
zorunda kalaca ından ikayet etti ini, ancak bir esneklik gösterilirse buna nasıl son verilir 
kaygısıyla bir subayın kendisine, “Bakanım. Bu gerekli gördü ünüz memurların gece 
içerisinde öldüklerini ve sonraki gün onların görevini ba kalarına vermeniz gerekti ini 
dü ünün” yanıtını verdi ini nakledilmektedir. Ksenofontas Stratigos,  Ellada Sti Mikra Asia  
[Anadolu’daki  Yunanistan],5i Ekdosi [5.b.],  Ekdosis  Ap. A. Harisis [Ap. A. Harisis 
Yayınları], Atina, 1999, s. 201-207. 
7 “  Anatheorisis Ton Anikanon  [Yetersizlerin Yeniden ncelenmesi]”, Efimeris Ton 
Valkanion [Balkanların Gazetesi], 20 Mayıs  (7 Mayıs)  1921, s. 1. Parantez içindeki tarih 
Julius takvimine göre verilmi tir ve gazete nüshasının da üzerinde bulunan tarihtir. 
Yunanistan 13 ubat 1923’e kadar Julius takvimini takip etmi tir. 
8 Haralambos Pliziyotis, Anamnisis Tu Metopu, 1920-1921 Mikrasia-Thraki [Cephe 
Hatıraları, 1920-1921 Anadolu-Trakya], Ekdosis Kentru Mikrasiatikon Spudon [Anadolu 
Ara tırmaları Merkezi  Yayını], Atina, 1991, s. 236-237. 
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geli tirilmi  ve yeni hastaneler kurulmu tur9. Yunanistan’daki partilerden 
birinin lideri olan Stratos’un cepheyi ziyaretinde askerlere hitaben söyledi i, 
harekâtın sadece 40 günlük bir yürüyü ten ibaret olaca ı ve dönü te 
kendisine birer Ankara kedisi getirmeleriyle ilgili sözler, bu dönemde 
Yunanlı liderlerde var olan iyimserli i ortaya koyması bakımından 
ilginçtir10. 

13 Temmuz’da Afyon, 17-18 Temmuz’da Kütahya ve 19 Temmuz’da 
Eski ehir Yunan askeri tarafından i gal edilmi tir. Ancak bundan sadece iki 
gün sonra Türk Ordusu gerilemesini durdurarak geri dönmü tür. Eski ehir’in 
hemen dı ında Yunan Ordusu’na büyük bir cesaret ve kararlılıkla taarruz 
etmeye ba lamı tır. O günü ya amı  Yunanlı askerlerden Nikos Vasilikos 21 
Temmuz’la ilgili a kınlı ını günlü üne aktarmı tır: “…Hiç kimse bugünün 
bu kadar kritik ve kanlı olaca ından üphelenmemi ti”11. Yunan Ordusu’nun 
manevraları sebebiyle Türk Ordusu, 25 Temmuz 1921 ak amı büyük bir 
kısmıyla ve sava ma yetene inin tamamını koruyarak Sakarya Nehri’nin 
do usuna çekilmi tir. Esasen geli meleri yakından izlemi  olan Mustafa 
Kemal Pa a, Batı Cephesi Komutanı smet Pa a’ya gerekli durumda 
Sakarya’nın do usuna çekilebilece ini i aret etmi tir12.  

Anadolu Harekâtı’na katılmı  Yunan kurmay subaylarından olan 
Spiridonos, Türk birliklerinin Sakarya’nın do usuna çekilmesi olgusunu 
“Mustafa Kemal Pa a, Yunan askerinin burada tutunamayaca ını biliyordu” 
sözleriyle de erlendirmi tir. Spiridonos’a göre içinde bulunulan durumda tek 
çıkı  yolu Kemalist liderlerin hata yapmaları, yanlı  zaman ve yanlı  mevki 
belirlemeleriydi. Oysa Mustafa Kemal Pa a’nın Ordusu’ndaki deneyimli 
subaylar gece uyumadan hizmet veriyorlardı ve hata yapmaları olanaksızdı. 
Türk kurmayları düzenli ve Mustafa Kemal Pa a sabırlıydı. Dolayısıyla 

                                                 
9 Stratigos, a.g.e., s. 207-210. 
10 Haralambos D. Triantafillidis,  Mikrasiatiki Ekstratia Ke To merologion Enos Oplitu 
[Anadolu Harekatı ve Bir Piyade Erinin Günlü ü], Tomos [Cilt]: 1, Ekdosis Dodoni 
[Dodoni Yayınları], Atina, 1984, s. 152. 
11 Nikos Vasilikos’un Anadolu Harekatı’na ili kin günlü ü, o lu Vasilis Vasilikos tarafından 
daktilo edilmi  ve sava  suçlusu addedilen altı ki inin mahkeme  tutanaklarını da içerecek bir 
ekilde geni letilerek, okuyuculara bir kitap olarak sunulmu tur. Nikos Vasilikos, merologio 

Tis Mikrasiatikis Ekstratias  [Anadolu Harekatı’nın Günlü ü], Ekdosis Gnosi [Gnosi 
Yayınları], Atina, 1992, s. 81. 
12 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, Cilt: 2, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999, s. 813-
815; smet nönü, Hatıralar, Cilt: 1, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1985, s. 258. 
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Afyon, Kütahya ve Eski ehir’in Yunan tümenleri tarafından i gali, hemen 
hemen hiçbir yarar getirmemi ti13. 

Yunan Ordusu tam hedefine ula amasa da, gerçekle tirdi i i galler 
Yunanistan’da zafer enlikleri, çan sesleri ve resmi dairelerin 
ı ıklandırılması ile kutlanmı tır. Kutlamalara Atina’da tanıklık etmi  olan 
Pinelopi Delta14 günlü üne, Mustafa Kemal’in yakalandı ı haberinin dahi 
yayıldı ını, yalan haber oldu unu bildi i halde Ba bakanın bunu 
yalanlamayarak çılgın kutlamalar yapılmasına izin verdi ini kaydetmi tir15. 
Harekâta katılmı  olan komutanların emir ve telgraflarında da zaferden söz 
edildi i dikkat çekmektedir. Bu ortamda Yunan Hükümeti Ankara’ya do ru 
yolun açık oldu unu varsayarak müttefiklerin arabuluculuk teklifini 
reddetmi  ve gerçekleri Yunan kamuoyundan da gizlemi tir16. Orduyla yüz 
yüze görü mek gerekti ini dü ünen Ba bakan Gunaris, 27 Temmuz’da 
Atina’dan Kütahya’ya gelmi tir17. Zaten Kral, Harbiye Bakanı ve Yunan 
Ordusu’nun üst düzey yetkilileri de Kütahya’dadırlar18. 

Bu arada Yunanistan’ın Anadolu Ordusu’nun Ba komutanı Papulas, 
harekât konusunda karar verebilmek amacıyla düzenlenecek ve Kral ile 
Ba bakan’ın hazır bulunacakları bir toplantıya katılaca ını açıklayarak, 
kurmaylarından harekâtın olabilirli iyle ilgili görü  istemi tir. Bu toplantıda 
4. Kurmay Dairesi Amiri Spiridonos eldeki olanakların Sakarya’nın ötesine 
geçmek için yeterli olmayacaklarıyla ilgili görü  açıklamı tır. Buna ra men 
toplantıya Kurmay Ba kan Yardımcısı ve 3. Kurmay Daire Amiri 
Sariyannis’in, Türklerin tüm mücadele güçlerini yitirdikleri ve yeniden 
örgütlenmelerine olanak vermeden taarruz edilmesi gerekti iyle ilgili görü ü 
hakim olmu tur19. Bunun üzerine Kurmay Ba kanı Pallis, Kral’ın 
ba kanlı ında toplanacak sava  meclisine sunulmak üzere bir rapor 
hazırlamı  ve bu rapor Papulas tarafından imzalanmı tır20. 

                                                 
13 G. L. Spiridonos, Polemos Ke Eleftheria –  Mikrasiatiki Ekstratia Opos Tin da 
[Sava  ve Özgürlük – Gördü üm ekliyle Anadolu Harekatı], Ekdosis  Zavra – Afon 
Vasiliu [  Zavra – Afon Vasiliu Yayınları], Atina, 1957, s. 138-139. 
14 Eski belediye ba kanlarından Emmanuil Benakis’in kızıdır. “Emmanuil Benakis”, 
Egkiklopedia 2002 [2002 Ansiklopedisi], Tomos [Cilt]: 13, s. 144. 
15 Pinelopi  Delta,  Elefterios K. Venizelos, Atina, 1978, s. 108-109. 
16 Triantafillidis,  Mikrasiatiki Ekstratia Ke To merologion Enos Oplitu [Anadolu 
Harekatı ve Bir Piyade Erinin Günlü ü], Tomos [Cilt]: 1, s.205-206; 251. 
17 Stratigos, a.g.e., s. 242. 
18 Epihirisis Pros Agkiran 1921 [Ankara’ya Do ru 1921 Harekatı], Meros Proton [Birinci 
Kısım], Ekdosis Diefthinseos storias Stratu [Askeri Tarih Yayınları Müdürlü ü], Atina, 
1965, s. 4-5. 
19 Spiridonos, a.g.e., s. 157-159. 
20 General Papulas’ın Hatıratı, Yeni stanbul Yayınları, stanbul, 1969, s. 10. 
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Ordunun harekâtla ilgili görü lerini içeren raporda, Eski ehir’in 
i galiyle ve Türklerin Eski ehir-Afyon cephesinin yıkılmasıyla harekâtın 
birinci evresinin sonuçlandı ı belirtiliyor ve bir takım öneriler sıralanıyordu. 
Harekâtın bundan sonraki sürecinde amacın “Kemalist kuvvetleri” da ıtmak, 
ya da kolay kolay yakınla amayacakları ekilde Eski ehir Cephesi’nden 
uzakla tırmak oldu u söyleniyordu. Bunun ba arılabilmesi için Yunan 
Ordusu’nun Ankara do rultusunda akınlar yapması, bu akınlar sırasında 
Türk kuvvetleriyle kar ıla tı ı takdirde onları ezmesi, Ankara’da toplanmı  
bulunan ikmal maddelerini tahrip etmesi, Türkler yine teslim olmazlarsa 
Ankara’da kalmak sakıncalı olaca ından dolayı, demiryollarını esaslı bir 
ekilde tahrip ederek Eski ehir’e dönülmesi gerekti i açıklanıyordu. 

Yapılacak bu akınlardan sonra Türklerin önemli sayıda bir kuvvet elde tutma 
olana ının bulunmayaca ı ve ya ayacakları bir takım mahrumiyetler 
sebebiyle tekrar büyük kuvvetlerle Eski ehir Cephesi’ne kolayca 
yakla amayacakları ileri sürülüyordu. Raporda ayrıca harekat için 
mesafelerin uzunlu undan, Sakarya ile Porsuk sularının köprüler hariç geçit 
vermediklerinden ve Eylül ayına do ru ya mur mevsiminin gelmesiyle 
birlikte güçlükler ya anabilece inden söz ediliyordu. En önemli sorun olarak 
ikmal problemi gösteriliyordu. 

28 Temmuz 1921’de Sava  Meclisi Kütahya’da toplanmı tır. Bu 
Mecliste Kral haricinde Ba bakan Gunaris, Harbiye Bakanı Theotokis, 
Ba komutan Papulas, Genelkurmay Ba kanı Dusmanis, Askeri Danı man 
General Stratigos ve Kurmay Ba kanı Pallis hazır bulunmu lardır. Sakarya 
Sava ı’nı kaybetmelerinin akabinde Sava  Meclisinde bulunan Yunanlı 
liderler arasında birbirini suçlamalar söz konusu olmu tur. Oysa Stratigos’a 
göre o Mecliste bulunan herkes harekâtı gerçekle tirilebilir bulmu , hiçbir 
itiraz ya da ele tiri dillendirilmemi tir. Hatta Dusmanis “Ankara’da 
durmamalıyız. Kızılırmak’a devam etmeliyiz” önerisini getirmi tir. 
Dusmanis’in önerisi Ankara’nın i galinin akabinde ileri karakolların buraya 
kadar ula ması gerekti i ile ilgili oldu u halde, Theotokis bu öneriye “Sen 
yava  yava  ran’a gitmemizi istiyorsun” yanıtını vermi tir. General 
Stratigos’un “  Ellada Sti Mikra Asia [Anadolu’daki Yunanistan]” adlı 
kitabında, Sava  Meclisinde hazır bulunanların neden bu cüretkar harekatı 
onayladı ının yanıtı da verilmektedir. 

Temmuz harekâtı esnasında Yunan Ordusu, elde edilen sonuçla 
kıyaslandı ında fazla bir kayba u ramamı tı, morali düzgündü ve zaferle 
birlikte atılganlı ı da yükselmi ti. Elde edilmi  zafere ra men a amalı 
terhise dahi gidilememekte ve Türkler ate kes ya da barı  
önermemekteydiler. O ana kadarki geli melere bakıldı ında, üstün 
durumdaki Yunanistan’ın Mustafa Kemal Pa a’dan barı  dilemesi de 
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mümkün de ildi. Kaldı ki Mustafa Kemal Pa a’nın tutumunun de i mezli i 
de bilinmekteydi. Türk Ordusu’nun da ıldı ı ifade edilemese de, büyük bir 
yara aldı ı ortadaydı. Mustafa Kemal Pa a Ankara’dan uzakla tırılması 
halinde tedavi edilemez bir manevi yara alaca ı gibi, ba kentini ve sava  
malzemelerinin de büyük bölümünü yitirecekti. Tüm bu fikir jimnasti inin 
akabinde Sava  Meclisine katılmı  olanlar, harekâtın ba arısı konusunda 
umutlanmı lardı21.   

Bu dönemde Yunan Ordusu’nun Anadolu içlerindeki konumundan çok 
etkilenmi  olan Kathimerini (Hergün) Gazetesi, Yunan Ordusu’nun 
Eski ehir’deki kritik muharebeden sonra iki Türk ba kenti arasında zafer 
kazanmı  ekilde durdu unu ve Padi ahın ba kenti olan stanbul’a mı, yoksa 
ihtilalcilerin ba kenti olan Ankara’ya mı yönelsem diye dü ündü ünü 
kaydetmi tir. Kathimerini’ye göre ister do uya, isterse batıya yönelsin; ister 
Ankara’yı i gal etsin, isterse stanbul’a girsin, Türk meselesinin çözümü 
kendili inden gelecektir. Oysa 1. Yunan Kolordusu Komutanı Kondulis, 31 
Temmuz 1921’de Eski ehir’de Ba bakan Gunaris’e ordunun yeterince güçlü 
olmadı ını beyan etmi  ve Ankara’ya yapılacak harekâtın içerdi i zorluk ve 
tehlikeleri anlatmı tır22. O gün Konstantin Yunan askerini tefti  etmi  ve 
harekâtta ba arılarıyla öne çıkmı  olan alayların bayraklarıyla subay ve 
askerlere madalyalar da ıtmı tır. Sıcak bir gün olmasına ra men tören 
debdebeli gerçekle mi tir. Yine de asker saflarından “Terhis! Terhis!” sesleri 
duyulmu tur23. 

Mustafa Kemal Pa a’nın seferberlik ilan etmesini, Tekâlifi Milliye 
Emirleri’yle halktan destek talep etmesini, dü ünce ve kararlarını çabuk 
yürütmek zorunlulu u hissederek Millet Meclisi’nin yetkilerini ahsında 
toplamasını de erlendiren Yunanlı askeri uzman, tarihçi ve ara tırmacılar, 
Türk Ba komutan’ın son derece hızlı bir ekilde Yunan Ordusu’na kar ı 
hazırlanma i lerine yo unla tı ını, aldı ı önlemlerin firarların önlenmesi ve 
geni  bir seferberlik açısından olumlu sonuçlar verdi ini 
kaydetmektedirler24. Di er taraftan inceledi imiz çe itli tablolar Türk 
Ordusu’nun subay mevcudu dı ında piyade, ate  gücü ve uçak bakımından 

                                                 
21 Stratigos, a.g.e., s. 244-258. 
22 Triantafillidis,  Mikrasiatiki Ekstratia Ke To merologion Enos Oplitu [Anadolu 
Harekatı ve Bir Piyade Erinin Günlü ü], Tomos [Cilt]: 1, s.270-271; General Papulas’ın 
Hatıratı, s. 14. 
23 Çanakaris, a.g.e., s. 328-329. 
24 Kleanthos K. Bulalas,  Ellas Ke  Sighroni Polemi [Yunanistan ve Yakın Tarihteki 
Sava lar], Atina,1965, s. 302. 
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zayıf oldu unu gösterseler de25, harekâta katılan Türk kuvvetlerinin ilk defa 
daha güçlü oldu unu iddia eden Yunanlı tarihçilere rastlanabilmektedir26.  

10 A ustos’ta ate  hattına do ru ilerleyi e ba lamı  olan Yunan 
kuvvetleri, 17 A ustos’ta Sakarya’ya ula mı lar ve sonraki gün nehri 
geçmeye ba lamı lardır. Hemen hemen tüm Yunan tarih kitaplarında 
Mustafa Kemal Pa a’nın Sakarya Nehri’ni do al bir engel olarak dü ündü ü, 
Yunan kuvvetlerinin köprüler kurarak geçtikleri noktalarda nehrin 
geni li inin 10 ve derinli inin 3-4 metre oldu u ifade edilmektedir. Nehri 
geçen Yunan kuvvetleri Bozkır’a girmi lerdir ve beraberlerinde 
sürükledikleri hayvanlarla bu yolculukları 3 ila 6 gün arasında sürmü tür. 
Bizim Bozkır olarak adlandırdı ımız bölge, Yunan tarih kitaplarında 
“Almira Erimos [Tuzlu Çöl]27” olarak anılmakta, bu bölgeden geçi e geni  
yer verilmekte ve bu ekilde Yunan Ordusu’nun sadece Türk askerine de il, 
co rafya ve iklim ko ullarına da yenildi i izlenimi yaratılmaya 
çalı maktadır. Bozkır’dan geçi  esnasında askerlerle beraber orduya ait 
hayvanların da açlık ve susuzluk çektiklerine, güne e maruz kaldıklarına 
i aret edilmektedir28.  

Spiridonos’tan ö rendi imize göre Yunan Ordusu’nun Bozkır’ı geçi i 
esnasında ekmek ve yiyecek ikmali gecikmi tir. En büyük sorun, ekmekleri 
koyacak çuvalların olmayı ından kaynaklanmı tır. kmal merkezi ekmek 
nakli için her defasında 8 bin çuvala gereksinim duymu tur. Gün içinde 
yorgun dü en askerler bunları yere serdiklerinden, tüm öneri ve emirlere 
ra men bo  çuvallar geri dönmemi lerdir. Bu basit problem sebebiyle 
da ıtım yapılamamı , ikmal merkezindeki ekmekler küflenmi lerdir. 
Sonrasında ekmek yerine bu day da ıtılmı tır. Odun ve zaman eksikli inden 
dolayı bu bu day yarı pi mi , hatta ıslatılmı  olarak tüketilmi tir. Spiridonos 
güne in batı ıyla beraber sıcak günün yerini keskin bir so u a bıraktı ını, 
Bozkır’da ya ayanlar sürüler beslediklerinden dolayı et bulunabildi ini, 

                                                 
25 Türk stiklal Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi, 5. Kısım, 2. Kitap,  Genelkurmay Basımevi, 
Ankara, 1973, s. 4; Epitomos storia Tis s Mikran Asian Ekstratias  [Anadolu’ya 
Yapılan Harekâtın Kısa Tarihi] 1919-1922, Ekdosis Diefthinseos storias Stratu [Askeri 
Tarih Yayınları Müdürlü ü], Atina, 1967, s. 209-211. 
26 Kostas Haciantoniyu, Mikra Asia – O Apeleftherotikos Agonas [Anadolu – 
Özgürle tirme Mücadelesi] 1919-1922, Ekdosis Pelagos  [Pelasgos Yayınları], Atina, 1994, 
s. 217. 
27 “Almira Erimos [Tuzlu Çöl]”, Orta Anadolu’daki bozkır olarak tanımlanmaktadır.  fade 
edildi ine göre bozkır olan bu arazi, Büyük skender’in ilerleyi iyle duyulmu tur. Co rafi 
olarak Afyon ile Tuz Gölü arasında bulunmaktadır. Tuz Gölü’nün bir bölümü kurumakta ve 
dolayısıyla Tuzlu Çöl’ün devamını te kil etmektedir. “Almira Erimos [Tuzlu Çöl]”, 
Egkiklopedia 2002 [2002 Ansiklopedisi], Tomos [Cilt]: 2, s. 88. 
28 Haciantoniyu, a.g.e., s. 221. 
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ancak eti pi irecek zaman ve olana ın yaratılamadı ını ifade etmektedir29. 
Bozkır’daki ilerleyi e ili kin anlatımları takip eden cümle, “Yunan askerleri 
Türk siperlerine ula tıklarında, 23 A ustos 1921 itibariyle bir ölüm kalım 
sava ı ba lamı tır” olmaktadır30. 

Yunan tarihçili inde sava ın gerçekle ti i alanla ilgili olarak “deh ete 
sebep oluyordu” yorumu getirilmekte, Türklerin Ankara’ya do ru üç, bazı 
yerlerde dört savunma hattına sahip olduklarına, Türk yı ınaklarının çok 
güçlü ve bölgenin Türklerin ya adı ı bir bölge oldu una31 dikkat 
çekilmektedir32. Asker gazetesi olan “Sinadelfos [Meslekta ]”u çıkarmı  ve 
“Embros [ leri]” Gazetesi’nin sava  muhabirli i görevini yürütmü  olan 
Vutyeridis, Türk savunma hattını “derin vadilerden, çitlerden, batarya 
üslerinden olu an ve 20 kilometrenin üzerinde derinli i bulunan bir labirent” 
olarak tanımlamı tır. kinci savunma hattı ilkinin sadece 4-5 kilometre 
uza ında ve bu da çevreye hakim bir konumdadır. Yine O’nun ifadesiyle, 
“Her savunma hattında Türkler harika bir atı  sahasına sahip olup, bu yerleri 
Mustafa Kemal Pa a büyük stratejik zekâsıyla seçmi tir”. Vutyeridis 
Haymana’nın en güçlü Türk savunma hattını olu turdu una da i aret etmi  
ve bölgeyi tarif ederken “Sarp tepeler, toprakta bir sürü düzensizlik. Da  
yamaçlarında hayal edilemeyecek ölçüde e im, derin vadilerin yardı ı bir 
yerdi. Hiçbir yerde bodur çalılar bile yoktu” demi tir. 

Yunan Ordusu’nun saldırıya geçmesiyle birçok bunalımlı evre 
ya anmı , ancak Türklerin kuvvetlerini tam zamanında takviye etmelerinden 
dolayı Yunanlılar amaçlarına ula amamı lardır. Yunan tümenleri büyük 

                                                 
29 Spiridonos, a.g.e., s. 169-170. 
30 Çanakaris, a.g.e., s. 334-338. 
31 Yunanlı liderlerin 1921 yazındaki emir ve beyanatlarında “Helen karde leri boyunduruktan 
kurtarmak” ifadeleri yer alabilmektedir. Örne in Papulas’ın 20 Temmuz 1921’deki emrinde 
“…Mucize yaratan süngünüz sayesinde, boyunduruk altındaki karde lerimiz, özgürlük havası 
solumaktadırlar…” denilmi tir. Sakarya Sava ı’ından sonra Kral Konstantin’in 24 Eylül 1921 
tarihli gazetelerde yayınlanan beyanatında ise, “…Helen karde lerimizi boyunduruktan 
kurtarmak ve atalarımızın büyük eserler meydana getirdikleri topraklara yeniden medeniyet 
götürmek için kanınızı  … akıttınız” sözleri dikkat çekmektedir. Triantafillidis Yunan 
Ordusu’nun bu dönemde i gal etti i topraklarda Helen varlı ının çok cılız oldu undan 
hareketle bu ifadeleri gerçeklikten uzak ve ciddiyetten yoksun olarak yorumlamı tır. 
Triantafillidis,  Mikrasiatiki Ekstratia Ke To merologion Enos Oplitu [Anadolu 
Harekatı ve Bir Piyade Erinin Günlü ü], Tomos [Cilt]: 1, s. 205-206; Haralambos D. 
Triantafillidis,  Mikrasiatiki Ekstratia Ke To merologion Enos Oplitu [Anadolu 
Harekatı ve Bir Piyade Erinin Günlü ü], Tomos [Cilt]: 2, Ekdosis Dodoni [Dodoni 
Yayınları], Atina, 1984, s. 409-411. 
32 Haciantoniyu, a.g.e., s. 217-218. 



 289

kayıplar vermi lerdir ve Yunan askeri takviye edilememi tir33. Hatta bir ara 
Yunanlı Ba komutan Papulas ve Veliaht Prens Georgios34, Fahrettin (Altay) 
Pa a komutasındaki Türk kuvvetleri tarafından Uzunbeyli Köyü’nde esir 
edilme tehlikesi atlatmı lardır. Köyde bir ameliyathane ve biri Komutan 
Trikupis’in e i olmak üzere Atina’dan gelen hanımlar da bulunmaktadır35. 
Ancak süvarilerin ani bir emirle geri dönmeleri sonucu ans eseri 
kurtulmu lardır36. 

Sakarya Sava ı’nı takiben “Filologikos Sillogos Parnassos [Parnassos 
Filoloji Cemiyeti]”inde cepheyle ilgili izlenimlerini aktaran Vutyeridis, Türk 
savunma hatlarını yarabilmek için Yunan kollarının açıkta ilerlemek zorunda 
kaldıklarından, yüz yüze taarruz sebebiyle sert ve kanlı mücadeleler 
gerçekle ti inden, alaylardaki askerlerin dinlenecek zaman 
bulamadıklarından ve ço unun iki üç gün boyunca aç ve uykusuz 
kaldıklarından söz etmi tir37. Sava ı bizzat ya amı  Vasilikos’un günlü üne 
dü tü ü notlarda ise büyük susuzluk sebebiyle insanlarla hayvanların 
zorunlu olarak su ihtiyaçlarını bulanık ve kan boyalı bir hal almı  nehir 
sularından kar ıladıkları anlatılmaktadır. Yunan askerlerinin “burnu toprakta 
istiridyeler gibi tepelere yapı tıklarını” ifade eden Vasilikos adeta sava  
alanının resmini çizmekte, “Türk ve Yunan cesetlerini, ölüm karde  
kucakla masıyla birle tirmi tir” demektedir. En küçük bir Yunan birli inin 
hareketinin dahi engellenmesi ve sürekli savunma halinde olmak, zamanla 
Yunan askerini umutsuzlu a sevk etmi tir38. 

Spridonos geli melere bakarak, “Ordular arasında mücadele e itli i olsa 
da, komutanların istençleri açısından e itlik yoktu. Bu da Yunanlıların 
aleyhineydi. Ne yazık ki büyük bir Yunan vatanseveri olan Papulas, 
inanmadı ı bir harekâtın komutanlı ını üstlenmek zorunda kalmı tı” 
yorumunu getirmektedir39. Stratigos’a göre ise harekâtın ba arılı olması için 
Yunan askeri her türlü insani gayreti göstermi tir. Hedeflenen amaca 
ula abilmek için Yunan Ordusu emsalsiz bir yi itlik ortaya koymu  ve sahip 
oldu u maddi ve manevi gücü en uç noktasına kadar kullanmı tır. Ancak 
                                                 
33 Triantafillidis,  Mikrasiatiki Ekstratia Ke To merologion Enos Oplitu [Anadolu 
Harekatı ve Bir Piyade Erinin Günlü ü], Tomos [Cilt]: 1, s. 338-360. 
34 Veliaht sonraki süreçte 2. Georgios olarak tahta çıkmı tır. Çanakaris, a.g.e., s. 340-341. 
35 Haciantoniyu, a.g.e., s. 234. 
36 Fahrettin Altay, 10 Yıl Sava  1912-1922 ve Sonrası, nsel Yayınları, stanbul, 1970, s. 
302-303. 
37 Vutyeridis 1922 Ocak’ında “Filologikos Sillogos Parnassos [Parnassos Filoloji 
Cemiyeti]”nde gerçekle tirdi i konferansları kitapla tırmı tır. lias P. Vutyeridis,  Ekstratia 
Peran Tu Saggariu [Sakarya’nın Ötesine Harekât], Tipis D. Deli [D. Deli Basımevi], 
Atina, 1922, s. 27-38; 48-50. 
38 Vasilikos, a.g.e., s. 86-103. 
39 Spiridonos, a.g.e., s. 167. 
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Türk Ba komutan Mustafa Kemal Pa a ve tüm Türk topraklarından gelerek 
O’nun etrafında kenetlenmi  olan subaylar, son siperleri savunarak 
Türkiye’yi kurtarmayı amaçlamı lar ve bunu ba armı lardır. Ankara’nın 
önündeki savunma hatları gerilmi  olan Yunan dinamizminin sinirlerinin 
kopmasına, Yunan ruhunun hücum yetene inin kesilmesine ve Mustafa 
Kemal Pa a’nın istencinin daha güçlü oldu unu görerek Yunan istencinin 
bükülmesine sebep olmu lardır. Kar ılıklı istençler arasındaki bu korkunç 
mücadele Yunanlıların asabını bozmu  ve onları tüketmi tir40. 

Harekâttaki dengelerin de i mesi olasılı ı kar ısında Ba komutan 
Papulas, Yunanlı Ba bakan ve Harbiye Bakanı’nı bilgilendirmi  ve görü  
talep etmi tir. Ba bakan Gunaris’in 10 Eylül tarihinde, “Ordu her türlü siyasi 
dü ünceden uzak ve ba ımsız olarak, askeri gereklere göre karar vermelidir” 
yanıtını vermesi akabinde Papulas, 11 Eylül sabahı Eski ehir’in do usuna 
dönülmesiyle ilgili kararını vermi tir. Kendisi de Anadolu Harekâtı’nda yer 
almı  askerlerden olan Triantafillidis’e göre, Yunan Ordusu’nun geri 
çekilmesine karar vermi  olan Papulas Ba komutanlı ı dönemindeki en 
akıllıca ve gerekli i i gerçekle tirmi , orduyu tam zamanında kesin bir 
felaketten kurtarmı tır41. 

 Gerileyi  11 Eylül ak amı ba lamı  ve 13 Eylül’de tamamlanmı tır. 
Vasilikos 12 Eylül’ü anlatırken, gerileyen ordu kollarının hareketinden 
olu an devasa toz bulutlarının, A ustos güne inin batı ından kaynaklanan 
nemin basıncıyla askerlerin üzerine kocaman bir tül gibi çöktü ünden, 
Türklerin Yunan Ordusu’nun niyetini anladıkları için daha bir kararlılıkla 
saldırdıklarından söz etmi tir. O gün Yunanlıların geri hatlarında büyük bir 
düzensizlik ya anmı , birlikler nehri daha önce geçmek konusunda rekabet 
etmi lerdir. Hatta köprünün uçurulmasına yeti emeyenler nehre dü erek 
bo ulmu lardır. Zamanında uyarılamayan birliklerden Türklere esir dü enler 
olmu tur42. 

Sakarya’da yenilgi almalarının akabinde Yunanlılar geri çekilirken 
özellikle Polatlı, Haymana, Sivrihisar, Mihalıççık, Mahmudiye, Çifteler ve 
Eski ehir merkez ilçelerinde yolları üzerindeki köylerde veya kısa bir süre 
konakladıkları yerlerde cinayetler i lemi ler, yolları üzerinde bulunan 
köyleri planlı bir ekilde yakmı  ve imha etmi lerdir43. Vasilikos, 17 Eylül’le 
ilgili olarak, “… kindi vakti her tarafa karanlık çöktü ünde, devasa 
                                                 
40 Stratigos, a.g.e., s. 265. 
41 Triantafillidis,  Mikrasiatiki Ekstratia Ke To merologion Enos Oplitu [Anadolu 
Harekatı ve Bir Piyade Erinin Günlü ü], Tomos [Cilt]: 2,  s. 381-400. 
42 Vasilikos, a.g.e., s. 103-106. 
43 Hüseyin I ık,  “Prens Andre’nin tirafı”, Askeri Tarih Bülteni, Cilt: 16, Sayı: 30, 1991, s. 
99; Bünyamin Kocao lu, Kurtulu tan Kurulu a Batı Anadolu’da TBMM Yardımları, 
De i im Yayınları, Sakarya, 2008, s. 30. 
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kayalı ın tepesinden, hepimiz Neron gibi vah i ve görkemli manzarayı 
seyrettik. Gerileyen Yunan askerleri tarafından vadinin tüm köyleri 
yakılıyor…” notunu dü mü tür. 27 Eylül’de ise Kurak A a sakinlerinin, 
pi me tehlikesi kar ısında fareler gibi evlerinden fırladıklarını kaydetmi tir44. 
Yunan resmi tarihçili i Anadolu içlerinde gerçekle tirilen bu tahribatlardan 
söz etmese de, aykırı görü leriyle dikkat çeken Yunanlı aydınlardan Psirukis, 
Sakarya Sava ı’nın Anadolu içlerinin tahrip edilmesi için yapıldı ı 
görü ündedir45. Nakracas da Psirukis’in görü ünü payla makta ve “Sakarya 
Seferi, Türkiye’nin iç bölgelerini sistemli olarak tahrip etme çabasıyla 
birlikte yürütüldü” demektedir46. 

Yunan Ordusu’nun geri çekili inin, birliklerin disiplini ve maneviyatı 
üzerinde negatif etkisi olmu tur. A ırı kayıplar verilmi  olması ve binlerce 
yaralıdan47 dolayı askerler, yönetime kar ı kin ve inançsızlık beslemeye 
ba lamı lardır. Öyle ki yaralıların bulundu u kampları ziyaret eden her 
yüksek rütbeli subay, tepkilerle kar ıla mı tır48. Grigoriadis pek çok Yunan 
tarih kitabının yazdı ı, “ordunun bu sava ta filizlerini kaybetti i” ifadesinin 
abartılı olmadı ını ve kayıpların sadece sayılara bakarak de il, kalitece de 
de erlendirilmesi gerekti ini belirtmektedir49. Her ne kadar Yunan 
Hükümeti Anadolu içlerinde alınan bu a ır yenilgiyi gizlemeye çalı mı sa 
da50 Triantafillidis, 1921 yılı sonbaharını Bizans’ın stanbul’u kaybetmezden 
önceki son yıllarına benzetmektedir51. Çanakaris ise durumu “Yunanistan 
galip olma durumundan, yalvaran durumuna dü mü tü” sözleriyle 
özetlemekte ve Anadolu’daki felaketten önceki kı ın Yunanistan’da a ır 
geçti inden söz etmektedir52.  

 

                                                 
44 Vasilikos, a.g.e., s. 108; 113. 
45 Nikos Psirukis,  Mikrasiatiki Katastrofi [Anadolu  Felaketi] 1918-1923, Atina: 1977, s. 
172. 
46Georgios  Nakracas, Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, Çev. bram Onsuno lu, 
Kitabevi Yayınları, stanbul, 2005,  s.136. 
47 Yunan Ordusu’nun kayıpları için Bkz. Epihirisis Pros Agkiran 1921 [Ankara’ya Do ru 
1921 Harekatı], Meros Defteron [ kinci Kısım], Ekdosis Diefthinseos storias Stratu [Askeri 
Tarih Yayınları Müdürlü ü], Atina, 1965, s. 178. 
48 Spiridonos, a.g.e., s. 203. 
49 Fivos Grigoriadis, storia Tis Sighronis Elladas [Ça da  Yunanistan Tarihi] 1909-1940, 
Tomos [Cilt]: 2, Ekdosis Kendrinos [Kendrinos Yayınları], Atina, 1971, s. 86. 
50 Triantafillidis,  Mikrasiatiki Ekstratia Ke To merologion Enos Oplitu [Anadolu 
Harekatı ve Bir Piyade Erinin Günlü ü], Tomos [Cilt]: 2, s. 409-410; Çanakaris, a.g.e., s. 
356. 
51 Triantafillidis,  Mikrasiatiki Ekstratia Ke To merologion Enos Oplitu [Anadolu 
Harekatı ve Bir Piyade Erinin Günlü ü], Tomos [Cilt]: 2, s. 435. 
52 Çanakaris, a.g.e., s. 362-363. 
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SAKARYA MUHAREBES  SONRASINDA TÜRK YE BÜYÜK 
M LLET MECL S ’N N BATI’DAK  D PLOMAT K 

ÇALI MALARI 
 

Hakan UZUN  

 

Giri  

Dört yıl süren I. Dünya Sava ı sırasında, sava a taraf tüm devletler gibi, 
Osmanlı Devleti de a ır sonuçlarla kar ı kar ıya kalmı 1 ve 30 Ekim 1918’de 
imzaladı ı Mondros Mütarekesi ile sava a son vermi tir. Ancak bundan 
sonraki dönemde, Türk milleti yeni bir sava ın daha do ru bir deyi le 
toprakları i gal edildi i için, yeni bir mücadelenin içerisine sürüklenmi tir. 
Oldukça zorlu geçen bu dönemde, ülkenin kurtarılması için silahlı bir direni  
sergilenirken, diplomasi de bunun ayrılmaz bir parçası olmu tur. Bu 
ba lamda, TBMM sorunlarını sadece güç kullanarak de il, diplomasi 
yoluyla da çözmeye istekli ve hukuka inanan bir anlayı a sahip oldu unu 
dünyaya göstermi ; diplomasinin tüm ince ayar oyunlarını oynamaktan geri 
kalmamı ; kazanılan hemen her askeri ba arıyı, diplomatik bir ba arıya 
dönü türmesini bilmi tir. tilaf Devletleri de bu sonuçları yakından takip 
etmi , TBMM’nin kazandı ı her askeri ve diplomatik ba arının ardından, 
yeni barı  önerileri sunmu lardır.2 

Sorunlarını çözme konusunda gerekti inde sava  alanlarında, 
gerekti inde de diplomasi alanında mücadele veren TBMM, Do u 
cephesinde Ermenilere kar ı yürütülen askeri harekâtın kazanılmasından 
sonra onlarla Gümrü Antla ması’nı; Güney ve Batı cephelerinde Fransız ve 
Yunanlılara kar ı elde edilen askeri ba arıların ardından da; Rusya’yla 
Moskova Antla ması’nı imzalamı , tilaf Devletleri, TBMM’yi yeni bir 
antla ma üzerinde uzla mak için Londra Konferansı’na ça ırmı , Fransız ve 

                                                 
 Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü (hakanuzun@ankara.edu.tr)  

1 Bu sava ta Osmanlı Devleti 550.000 ehit, 2.167.841 yaralı, 891.364 sakat, 103.731 kayıp 
ve 129.644 esir vermi , esarette iken ölenlerle birlikte ehitlerin toplam sayısı 600.000 
civarına ula mı tır. smail Hami Dani ment, Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.IV, stanbul, 
1955, s.453. 
2 Türk Dı  Politikası, Editör: Oral Sander, C. I, leti im Yay., stanbul, 2001, s.145. 
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talyanlar i gal ettikleri yerlerin bir kısmından çekilmi ler ve ngiltere’den 
ayrı bir politika izlemeye ba lamı lardır.  

Bu çalı ma kapsamında ise TBMM’nin, Sakarya Muharebesi’ni 
kazanmasının ardından özellikle dı  politikada ya anan geli meler 
incelenmeye çalı ılmı tır. Gerçekte Türkiye’nin bu yıllarına ait faaliyetleri 
hakkında birçok ara tırma yapılmı  ve bu konular ayrıntılarıyla ortaya 
konulmu tur. Bununla birlikte, bu inceleme sırasında, u anki literatüre katkı 
sa layabilecek çok az da olsa yeni bir takım belgeler gözden geçirilerek, bu 
alanda yapılmı  çalı malar desteklenmi  ya da onaylanmı tır. Ayrıca 
olayların do rudan muhatapları tarafından yazılmı  olan hatıratlar da 
kar ıla tırmalı olarak yeniden ele alınarak, konuya katkı sa lanmaya 
çalı ılmı tır.  

Sakarya Muharebesi Sonrası Siyasi Geli meler 

Sakarya Muharebesi’nin ba arıyla sonuçlanmasının hem askeri hem de 
siyasi bir takım sonuçları olmu tur.  Askeri açıdan Yunan ordusu taarruz 
gücünü kaybetmi , inisiyatif Türk tarafına geçmi tir. Artık ordusu savunma 
konumunda bulunan Yunan Hükümeti, tilaf Devletleri’nden yardım 
istemeye ba lamı tır. Bu iste e, Fransa Ba bakanı Brıand acele barı  
yapılması kar ılı ını vermi ; ngiltere Ba bakanı Lloyd George artık Sevres 
gibi bir antla manın olamayaca ını belirtmi ; talya ise barı ın ancak 
Yunanistan’ın büyük fedakârlıklarıyla yapılabilece ini söylemi tir.3 
Dolayısıyla Sakarya Muharebesi’nin kazanılması, Batı’lı devletlere 
Anadolu’daki direni i Yunanlılar aracılı ıyla engelleyemeyeceklerini 
göstermi , Yunanlılar yalnız bırakılmı lardır.4  

Mustafa Kemal Pa a, Sakarya’da kazanılan askeri ba arıyı diplomatik 
bir zafere dönü türmek ve Yunanistan’ı tamamen yalnız bırakmak için, 
diplomasi alanında da harekete geçmi tir.5 13 Ekim 1921’de SSCB ile Kars 
Antla ması imzalanmı tır. Gerçekte 16 Mart 1921’de Rusya’yla imzalanan 
Moskova Antla ması’nın Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan Hükümetleri 
tarafından da kabulü anlamına gelen bu antla mayla, Türk-Sovyet sınırı 
kesin eklini almı tır. 2 Ocak 1922’de de Ukrayna’yla Dostluk ve Karde lik 
Antla ması imzalanırken, 20 ubat’ta Gürcistan’la sınır yakınındaki halkın, 

                                                 
3 Fahri Belen, Türk Kurtulu  Sava ı, 2. Baskı, Kültür ve Turizm Bakanlı ı Yay., Ankara, 
1983, s. 369-370; Bülent Gökay, Bol evizm le Emperyalizm Arasında Türkiye (1918-1923), 
Çev.: Sermet Yalçın, Tarih Vakfı Yurt Yay., stanbul, 1998, s.164. 
4 Türk Dı ..., s.145. 
5 Salâhi R. Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı ve Dı  Politika, C. II, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1991,  s. 182; Gökay, a.g.e., 
s.165. 
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iki taraftaki meralardan yararlanmaları için antla ma yapılmı tır.6 Konu tilaf 
Devletleri açısından de erlendirildi inde ise 23 Ekim 1921’de ngilizlerle 
esirlerin kar ılıklı de i imi antla ması yapılmı  olmasına kar ın, Türk 
ordusunun Sakarya’daki ba arısının belki de en önemli siyasal sonucu, 20 
Ekim 1921’de Fransa ile Ankara tilâfnamesi’nin imzalanmı  olmasıdır. Bu 
antla mayla, ilk defa bir Batı’lı ülke TBMM’yi sadece fiilen de il hukukun 
de tanımı , TBMM’nin a ırlı ı artmı tır. Fransızlar i gal etti i güney 
bölgesini terk etmi  ve Hatay dı ında güneyde i gal altında bulunan 
topraklar ele geçirilmi tir. Fransızların buraları bo altırken bıraktı ı bir 
miktar silah da ordunun gücüne katkı sa lamı tır. Türkiye do u cephesinden 
sonra güney cephesinde de rahatlamı  ve demiryolu ba lantısı olan Mersin 
limanını kullanma olana ını elde etmi tir.7 Ankara Antla ması bir ba ka 
açıdan de erlendirildi inde ise özellikle Almanya’yla olan ili kilerinde 
ngiltere’den yeterli deste i alamayan Fransa’nın, Türklerin güçlenmesi 

kar ısında kendi çözümünü üretmesi oldu u gibi, Ankara’nın bu iki ülkeyi 
birbirine kar ı kullanma politikasının da bir ba arısı olarak görülebilir.8 
Nitekim bu antla manın hemen ardından ngiltere ve Fransa hükümetleri 
arasında iddetli bir tartı ma ba lamı tır. Fransızlar bu antla manın genel bir 
barı  antla ması olmadı ını, yerel oldu unu ileri sürerlerken, ngilizler ise 
genel bir antla ma oldu u konusunda ısrar etmi ler,9 hatta Fransa’yla bu 
antla madan dolayı aralarında do an uyu mazlık konularını çözümlemesi 
için, talya Hariciye Nazırını hakem olarak tayin etmi lerdir.10 Ortaya çıkan 
bu durum, tilaf Devletleri’nin arasında bir güven bunalımının ya andı ını 
ve birli in zedelendi ini göstermesi açısından önemlidir.11  

TBMM ile Fransa arasındaki bu geli me talyanları da etkilemi , onları 
Fransızlar gibi davranmaya itmi tir. Ancak Ankara ile bir türlü 
uzla amadıklarından dolayı, stanbul yönetimiyle, kendilerine Anadolu’da 
ekonomik ayrıcalık sa layan bir antla mayı imzalamı lardır. Ayrıca 
Menderes vadisini bo altmı  ve bu durumu Ankara’ya haber 
vermediklerinden dolayı buraların Yunanlılarca i galine neden olmu lardır. 
Ya anan bu olaylar, Ankara yönetimi açısından sıkıntı yaratmı  olmakla 
birlikte, talya’dan Milli Mücadele için sava  araç ve gereci sa lanmı  
olundu undan, talya’ya kar ı fazla ses çıkarılmamı tır. Bu arada, Amerika 
                                                 
6 Belen, a.g.e., s. 370-371, 380-381; Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s.182 vd; Türk Dı ..., 
s.175. 
7 Belen, a.g.e., s. 373, 380-381; Türk Dı ..., s.151, 189. 
8 Türk Dı ..., s. 146. 
9 Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s.203. 
10 Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü Ar ivi (T TE) Kutu: 51 Gömlek: 163 Belge: 163–1001.  (Ek-
1) 
11 Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 203. 
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da TBMM’ye kar ı daha yakın bir ilgi göstermeye ba lamı  ve resmi 
olmamakla birlikte Ankara’ya bir temsilci göndermi tir.12 

Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in Avrupa Seyahati  

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Batı’lılarla istenilen ko ullarda bir barı  
antla ması yapılabilmesinin ancak kesin sonuçlu bir askeri ba arıyla 
mümkün olabilece inin farkında olmakla birlikte, Batı ile diplomatik 
ili kilerin sürdürülmesine de dikkat etmi tir. Bir taraftan Anadolu’da i gali 
tamamen sona erdirecek askeri bir harekâtın hazırlıklarını sürdürürken, di er 
taraftan yabancı gözlemcilerin Milli Mücadele hakkındaki dü üncelerini 
ö renmeyi de ihmal etmemi tir.13 Dolayısıyla Sakarya Muharebesi’nden 
sonra ngiltere, Fransa ve talya arasında barı  ko ullarının yeniden tespiti 
için Paris’te bir konferansın toplanmasının söz konusu oldu u ve anılan 
devletler arasında Türk-Yunan sorununun görü üldü ü, ayrıca Yunan 
Ba bakanı Dimitrios Guanaris ba kanlı ındaki bir heyetin Avrupa’da 
temaslarda bulunarak, Yunanistan lehine kamuoyu olu turmak için 
çalı tıkları bir sırada, Mustafa Kemal Pa a ile Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) 
Avrupa’da Türk isteklerini bir kez daha anlatmayı ve Yunanlıların 
Avrupa’daki faaliyetlerinin önüne geçmeyi dü ünmü lerdir. Bu amaçlarla 
Roma, Paris ve Londra’ya yapılması planlanan seyahat, 4 ubat 1922’de 
TBMM’nin gündemine ta ınmı tır. Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) Meclis’te 
bu konuyla ilgili olarak yaptı ı konu ması sırasında “Arkada lar, millî 
dâvamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi namına onun Harici'ye Vekili olarak 
do rudan do ruya yerlerinde müdafaa etmek, bu dâvanın nasıl haklı bir 
dâva oldu unu gücümüz yetti i kadar cihana anlatmaya çalı mak üzere 
bizzat ben, Hariciye Vekiliniz, Avrupa'da bir seyyahati faideli gördüm. E er 
muvafık görürseniz, tasvib ederseniz bu seyahate çıkmak üzereyim... 

üphesiz her ey sizin teveccühünüzle, Meclisi Âlinin müzahereti tammesiyle, 
tasvibi tammiyle olacaktır... Bu suretle evvelâ Cenabıhaktan muvaffakiyet 
temenni ederek... Saniyen bu mukaddes dâvamızda gayemize vusul için, 
lâzımgelen her türlü müzaheretinizden emin olarak, yola çıkabilir miyim?... 
Bunun için bana, cihana, Avrupa’ya göstermek üzere itimadınız olup 
olmadı ının lütfen izharını rica ederim.”14diyerek, Avrupa’da giri meyi 
dü ündü ü diplomatik faaliyetlerde ba arılı olmak için, TBMM’nin güvenini 
sa lamak ve deste ini almak istemi tir.  

                                                 
12 aynı eser, s. 211–212,  238–239. 
13 Gazi M. Kemal, Nutuk Söylev, C. II, 4. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1999, s. 435-437. 
14 T. B.M. M. Zabıt Ceridesi, Devre: I, Cilt: 16, çtima Senesi: 2, Yüz Elli Dördüncü çtima, 
4.2.1338 Cumartesi, s. 211. 
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Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in bu konu masından sonra söz alan 
birçok mebus bu iste i olumlu kar ılamı tır. Bunlardan birisi olan, Hüseyin 
Avni Bey (Erzurum) “...Bugün Meclisimizin mümessili olarak, hukukumuzu 
aramak, tanıttırmak için Hariciye Vekilimiz gidiyor. Biliyorsunuz ki, bugün 
bu millet, bu Meclis azmetmi tir. Sonuna kadar harb edece i gibi kendisine 
de siyaseten müzahirdir. Bütün varlı ı bizim namımızadır. Hepimiz müttehid 
olarak kendisine zahiriz, efendiler.”15 derken, Necati Bey de (Lâzistan) 
“...silâhına istinadeden bir milletin her halde kaleme de istinadetmesi 
lâzımdır. Kalemden istiane suretiyle de il, kudret ve kuvvet ve meknetini 
Avrupa'ya tanıttırmak artiyle, hakkını tanıttırmak artiyle “Türkler sizin 
bildi iniz adamlar de ildir. pek büyük bir seciyede' adamlardır. Bunlar 
hakkını alacaklardır.” Demekten ibarettir. Hariciye Vekili Beyefendinin 
Avrupa'ya -Avrupa'ya demiyelim- harice gitmesi pek zamanındadır, pek 
mevsimindedir...”16 demi tir. Görü meler sonunda, Selahattin Bey (Mersin) 
ve altı arkada ının verdi i takrir, Meclis’te hazır bulunan 181 mebustan 3 
çekimser oy veren mebus dı ında, 178 ki inin olumlu oyuyla kabul edilmi  
ve Yusuf Kemal Bey’e istedi i destek verilerek, yapaca ı görü melerde daha 
da güçlü kılınmı tır.17 Takrir, Batı’lılarla görü meye gidecek olan heyetin 
yetki ve sorumluluklarının genel hatlarını da belirleyen bir özelli e sahip 
olup, görü melerde Misak-ı Milli’nin esas alınması istenmi tir.18 Heyetin 
görevleriyle ilgili ayrıntılar ise Mustafa Kemal Pa a ve cra Vekilleri Heyeti 
tarafından tespit edilmi tir.19   

                                                 
15 aynı eser, s. 212. 
16 aynı eser, s. 212. 
17 Çekimser oy verenler: Vâsıf B. (Sivas), Mahmud Esad B. ( zmir), Cemil B. (Kütahya)’dır. 
T. B.M. M. Zabıt Ceridesi, Devre: I, Cilt: 16, çtima Senesi: 2, Yüz Elli Dördüncü çtima, 
4.2.1338 Cumartesi, s. 214, 225–226; Hikmet Bayur, “TBMM Hükümeti Umur-ı Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Tengir ek’in 1922 Mart’ında Yaptı ı Avrupa Gezisi le lgili Anılar I”, 
Belleten, C. XL, Sayı: 157–160, TTK Basımevi, Ankara, 1976, s. 625. 
18  Takrir u ekildedir: “Riyaseti Celileye Misakı millî esasatı dairesinde hukuku milliyenin 
tamamii mahfuziyeti ve her ma dur millet için teslim olunan tamiratın çi nenen topraklarımız 
için dahi temini kabulü suretiyle erefi millî dairesinde sulh ve sükûnun tesisi emrinde 
Hariciye Vekili Muhteremi Yusuf Kemal Beyin vukubulacak bilcümle mesaisine Meclisi Âlinin 
müzaharet ve itimadı tammesi mevcudoldu undan tâyini esamiyle reye vaz'mı arz ve teklif 
eyleriz.” T.B.M. M. Zabıt Ceridesi, Devre: I, Cilt: 16, çtima Senesi: 2, Yüz Elli Dördüncü 
çtima, 4.2.1338 Cumartesi, s. 213. 

19 Yönergedeki ayrıntılar u ekilde belirlenmi tir: “1. zmir sorunu. Ulusal dile imizin 
zmir’in bo altılmasıyla yerine getirilece ini Poincaré’ye anlatmalı 2. Ruslarla yapılan 

antla maların metinlerini anlatmalı ve mümkünse yanlı  (!) bilgi vermeli 3. Fransızları, 
ilkbaharda yapılması kararla tırılan sava ta kullanılacak mühimmatı göndermeye 
inandırmalı 4. Franklin-Bouillon’u, maddî ve manevî araçlarla kazanmaya çalı malı; bunda 
ba arı sa ladıktan sonra, Londra2ya yapılacak öneriler konusunda kendisiyle danı malarda 
bulunmalı 5. Paris’te ba arı sa landıktan sonra, Londra’ya hareket edilmeli. Aksi durumda, 



 300

Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey (Tengir ek), Hukuk Mü aviri Münir 
Bey (Ertegün), Özel Kalem Müdür Vekili Ferit Bey (Erol), Umur-ı Siyasiye 
Müdürü Yusuf Hikmet Bey (Bayur), Mutemet ve Mali Mü avir Fuat Bey 
(A ralı), Kâtip Kemal Bey (Köprülü), Batı Cephesi Harekât ubesi Müdürü 
Tevfik Bey (Bıyıklıo lu) ile bu ki ilere stanbul’da katılmı  olan Kızılay 
kinci Reisi Hamit Bey (Hasancan)’den olu an heyet, Avrupa’ya stanbul 

üzerinden gitmek amacıyla 7 ubat 1922’de Ankara’dan ayrılmı tır.20 
Burada, bu yolculu un neden stanbul üzerinden yapılmak istendi i konusu 
üzerinde durulabilir. Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in amacı kendi deyi iyle 
“...Büyük Millet Meclisi Hariciye Vekili’nin beyanatının ve ileri sürdü ü 
fikirlerin stanbul hükûmeti namına da yapılmı  oldu unu kabul ve bunu 
âleme ilan...” ettirmekti.21 Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’i stanbul 
Hükümeti ve Padi ah konusunda bu kadar iyi niyetli bir dü ünce ve tavra 
iten neden ise Londra Konferansı sırasında stanbul Hükümeti sözcüsü 
Tevfik Pa a’nın sözü, TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey’e bırakmı  
olmasıydı.22 Ancak Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in bu dü üncesinin 
Mustafa Kemal Pa a’nın üzerinde bir üphe yarattı ı da anla ılmaktadır. 
kisi arasında geçti i söylenen u konu ma bu duruma ı ık tutacak 

boyuttadır: 

“...Yusuf Kemal (Tengir ek): Pa am bana bu yolculuk hakkında sizde 
bazı tereddütler var gibi geliyor. Acaba duy um do ru mu? 

Mustafa Kemal Pa a: Evet var... Neden Beyrut tarikiyle gitmiyorsun da 
stanbul yolunu ihtiyar ediyorsun? 

                                                                                                                   
ngilizlere yaltaklanmaktan (!) kaçınmalı 6. Asya’daki slâm yönetimleriyle yapılan 

anla malar, Misak-ı Millî’ye tümüyle uymuyor. Bu anla maların hazırlanması sırasında bir 
Sovyet delegesinin hazır bulunması, ulusal eref için bir lekedir. Anadolu yönetiminin bu 
anla malardan siyasal veya askeri herhangi bir yarar elde etti ini sanmak gülünçtür. Batı’lı 
yönetimlerle bir anla maya varmak, bu anla maların iptalini gerektiriyorsa, bunun mümkün 
olabilece ini sezdirmeli, ama yapılacak anla ma, Misak-ı Millî’nin çizdi i sınırları esas 
tutmalıdır 7. Demir madenlerini i letme imtiyazı için Rusların Çiçerin aracılı ıyla önerdikleri 
yıllık be  buçuk milyon altın rubleye kar ılık, bu imtiyaz Fransızlara verilirse, onların ne 
kadar ek imtiyaz bedeli ödeyeceklerini gizlice ö renmeli 8. Çiçeri’in 11.1.1922 tarihinde 
Büyük Millet Meclisi Ba kanına gönderdi i notada sözünü etti i madenler konusunu 
Franklin-Bouillon ile görü meli; bu sorunu en geç 20 Marta kadar çözüme ba lamalı ve 
verece i kar ılı ı gizlice Mustafa Kemal Pa a’ya bildirmeli.” Salâhi R. Sonyel, “Son Osmanlı 
Padi ahı Vahidettin ve ngilizler”, Belleten, C.XXXIX, Sa.: 153-156, TTK Basımevi, Ankara, 
1975, s. 261-262. 
20 Yusuf Kemal Tengir ek, Vatan Hizmetinde, Kültür Bakanlı ı Yay., Ankara, 1981, s.241; 
Tevfik Bıyıklıo lu, Trakya’da Millî Mücadele, C.I, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1987, s. 417. 
21 Tengir ek, a.g.e., s. 241. 
22 Bayur, a.g.m., s. 624. 
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  Yusuf Kemal (Tengir ek): stanbul’da padi ah ile anla aca ımdan mı 
endi e ediyorsunuz? Verece iniz talimata harfiyen riayet edece ime söz 
verirsem mesele halolunur mu? 

 Mustafa Kemal Pa a: O vakit mesele kalmaz...”23  

Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in aktardı ı konu madan anla ıldı ı 
kadarıyla, Mustafa Kemal Pa a’nın bu endi esi stanbul Hükümeti ve 
Padi ahla yapılacak olan görü meden ziyade, Yusuf Kemal Bey 
(Tengir ek)’in kendiyle ilgilidir. Çünkü Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) ve 
arkada ları, geçmi te Milli Mücadele’ye katılmak için Ankara’ya gelmek 
istediklerinde, bu heyetin, stanbul Hükümeti tarafından i galler kar ısında 
halkı sakinle tirmek amacıyla Anadolu’ya yollanan bir “Nasihat Heyeti” 
oldu u sanılmı  ve üpheyle kar ılanmı lardır.24 Zaten Mustafa Kemal Pa a, 
1927’de yazdı ı Nutuk adlı eserinde de Padi ah ve stanbul Hükümeti’yle 
görü me yapılmı  olması konusuna de indi inde, bundan olumlu bir ekilde 
yararlanmak istediklerini söylemi tir.25  

Yusuf Kemal Bey (Tengir ek), Avrupa’ya gitmeden önce, stanbul’da 
kaldı ı süre içinde ngiltere, Fransa, talya ve Japonya komiserleriyle de 
görü mü tür.26 ngiliz komiseriyle Anadolu’nun bo altılmasının yanı sıra; 
Yunanlılarla Trakya’daki sınır sorunu, kapitülasyonlar, bo azlar ve 
azınlıklar konularında görü mü  ve bunların ancak Misak-ı Milli temelinde 
tartı ılabilece ini belirtmi tir. Fransız General Pellé ile yaptı ı görü mede, 
Pellé, Fransa’da meydana gelen iktidar de i ikli inin, Fransa’nın Türkiye’ye 
yönelik izledi i siyasette herhangi bir de i ikli e yol açmayaca ını 
söyleyerek, Türkiye’yi destekleme sözü vermi tir. talya temsilcisiyle yaptı ı 
görü mede de Garrani kendisine, talya’nın Birinci Dünya Sava ı’ndan 
umdu unu bulamadı ını ve amaçlarının ekonomik ayrıcalık elde etmek 
oldu unu söylemi tir. Japon temsilcisi ise dünyadaki birçok sorunun 
çözümünde ekonomik ve mali çıkarların önemli bir rolü oldu unu ve 
müttefiklerin bu konularda tatmin edilmesinin barı ın sa lanmasında 
yardımcı olaca ını belirtmi , Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’de Türkiye’nin 

                                                 
23 Tengir ek, a.g.e., s. 240. 
24 aynı eser, s. 134–138. 
25 Nutuk adlı eserinde bu konuda unları söylemi tir: “...Yusuf Kemal Bey’e stanbul’a ait bazı 
hususi vazifeler de verilmi ti. Yusuf Kemal Bey, zzet Pa a ve rüfekasiyle ve arzu ve taleb-i  
hakikî vukuunda Vahdettin ile de görü ecekti. Vahdettin’in, Meclisi tanıması, zzet Pa a ve 
rüfekasının, bizim tespit etti imiz hedefe müteveccih olarak yürümesi lüzumunu, teklif 
edecekti. Yusuf Kemal Bey, stanbul’da, aldı ı talimat dairesinde hareket etti...” Gazi M. 
Kemal, a.g.e., s. 862. 
26 T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, Devre: I, Cilt: 3, çtima Senesi: III, 4 Nisan 1338 (1922), s. 
173–174. 



 302

ekonomik ba ımsızlı ından vazgeçmesinin mümkün olmadı ını 
söylemi tir.27 Bunların dı ında görü tü ü Amiral Brisrol’e, Türkiye’nin 
Amerikan yardımına ihtiyacı oldu unu, Amerika’nın Türkiye’nin kurtulu  
mücadelesini de erlendirmesi gerekti ini söylemi tir. Ardından Amerikan 
Yüksek Komiser yardımcısı Dulles’le de görü erek, Türkiye’nin Amerika ile 
bir antla ma imzalamayı dü ündü ünü ve tüm kapitülasyonlardan kurtulmak 
istedi ini belirtmi tir. Ancak bu görü meden herhangi bir sonuç çıkmamı tır. 
Daha sonraları Haziran 1922’de, Amerikalıların, Türkiye’ye resmi olmayan 
daimi bir temsilci gönderme giri imleri olmu , Türkiye’nin Amerika 
tarafından tanınmayı bir ko ul olarak öne sürmesi üzerine, Amerika’nın bu 
giri imi bir süreli ine ertelense de, Mustafa Kemal Pa a’nın Amerika’yla 
ili kileri iyi tutmak için izin vermesi nedeniyle, Amerikan temsilcisi Robert 
W. mbrie’nin Türkiye’ye gelmesine ses çıkarılmamı tır. mbrie Ankara’ya 
ula tı ında Hâkimiyet-i Milliye gazetesine verdi i demeçte, “Amerikalıların 
Türkiye’ye olan dostça duygularını beyan etmek ve Türkleri Amerika’da 
tanıtmak amacıyla geldi ini; kendi duygularının büsbütün Türklerden yana 
oldu unu” açıklamı tır. Amerika Dı i leri Bakanlı ı yetkililerinden Dulles 
de Milli Mücadele’yi “Amerika’nın deste ine lâyık... ulusal, halis dirili ” 
olarak nitelendirmi tir. 28  

Yusuf Kemal Bey (Tengir ek), 1 Mart 1922’de bir Fransız vapuruyla 
stanbul’dan, Marsilya’ya do ru hareket etmi tir. Hareketinden önce bir 
ngiliz gazetesine verdi i demeçte Ankara’nın, ngiltere ile dü man 

olmadı ını söyleyerek, uzla macı bir tavır içinde olundu u izlenimi vermi  
ve Ankara Hükümeti’nin dı  politikasının temelini Misak-ı Milli’nin 
olu turdu unu belirtmi tir.29 

Heyet, 7 Mart 1922’de Marsilya’ya ula mı tır. Onları kar ılayanlar 
arasında M. Franklin Bouillon da vardır.30 Onunla bir görü me yapan Yusuf 
Kemal Bey (Tengir ek), o gün basına verdi i bir demeçte, “Seyahatimin 
hedefi istiklâlimizin tasdikidir”31 diyerek, amacını tek bir cümleyle 
özetlemi tir. Daha sonra Paris’e geçmi  ve burada 13 Mart’ta General 
Gouraud ve 14 Mart’ta da Ba bakan Raymond Poincaré ile görü melerde 
bulunmu tur. Yapılan görü melerde, Fransızlar tarafından bo altılan 
                                                 
27 E. Semih Yalçın, “Mustafa Kemal Pa a’nın Yusuf Kemal Heyeti Vasıtasıyla Batılı 
Devletler Nezdinde Yaptı ı Barı  Te ebbüsü 7 ubat-3 Nisan 1922”, Askeri Tarih Bülteni, Yıl 
21, Sa.: 40, ubat 1996, s. 29-32. 
28 Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 239. 
29 Tengir ek, a.g.e., s.245; Ömer Kürkçüo lu, Türk- ngiliz li kileri (1919-1926), A.Ü. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 1978, s. 223-224. 
30 Tengir ek, a.g.e., s. 245. 
31 Gotthard Jaeschke, Türk Kurtulu  Sava ı Kronolojisi, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1989, s. 176. 
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bölgelerde Ankara Antla ması’nın uygulanması, Türkiye’ye verilen 
uçakların askeri amaçlarla kullanılmaması, Suriye’ye kar ı uygulanan 
gümrük engelinin kaldırılması, Fırat’la Dicle arasındaki sınırın güneyinde 
kalan Türk görevli ve müfrezelerinin geri çekilmelerinin sa lanması, Ere li 
madenleri ve Kilikya’da pamuk tarımı imtiyazı almak isteyen Fransız 
irketlerinin kar ıla tıkları zorlukların önlenmesi ve Ankara’nın ihtiyaç 

duydu u sava  malzemelerinin temini üzerinde durulmu ,32 ayrıca Poincaré, 
Türk haklarının korunması konusunda teminat vermi tir.33 Yusuf Kemal Bey 
(Tengir ek)’in, Fransa’da yaptı ı temaslar sonunda, birçok sava  araç ve 
gereci de sa lanmı , bu malzemeler, 1922 yılı Haziran ve Temmuz 
aylarında, Büyük Taarruzdan önce, Türk ordusunun eline geçmi tir.34  

Bu arada Yusuf Kemal Bey (Tengir ek), hükümetten ayrılmı  olan eski 
Ba vekil M. Briand’ı da köyünde ziyaret etmi  ve ondan Londra’da yapaca ı 
görü meler konusunda tavsiyelerde bulunmasını istemi tir. Görü mede, 
“ arkta kuvvet olarak yalnız siz varsınız. Balkanlar’ın, Rusya’nın vaziyetleri 
göz önünde” diyen Briand’a “ ngiliz nazırları da acaba sizin gibi mi 
dü ünürler?” demi , o da “Onlar benden daha ilerisini görürler” cevabını 
vermi tir.35  

Heyet, 9 Mart 1922’de Londra’ya gitmi tir. Yusuf Kemal Bey 
(Tengir ek), Ahmet zzet Pa a’nın aynı gün ö leden önce bir araya geldi i 
Lord Curzon ile 16 Mart 1922’de görü mü tür. Hikmet Bayur ile Bilâl 

im ir, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) ile Lord Curzon arasında biri 16 Mart 
di eri de 18 Mart’ta olmak üzere iki görü me yapıldı ını söylemesine 
kar ın36, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) 16 Mart’ta yapılan tek görü meden 
söz etmi tir.  

Yusuf Kemal Bey (Tengir ek), söz etti i görü me sırasında, TBMM’nin 
ve Hükümetinin görü ünün Misak-ı Millî ile ilan edildi ini, bunda 
ngilizlerin çıkarlarına dokunacak bir ey olmadı ını, e er ngiliz Hükümeti 

Misak-ı Millî’yi kabul ederse ortada bir anla mazlık nedeninin 

                                                 
32 Bige Yavuz, Kurtulu  Sava ı Döneminde Türk-Fransız li kileri Fransız Ar iv Belgeleri 
Açısından 1919-1922, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu 
Yay., Ankara, 1994, s. 160. 
33 T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, Devre: I, Cilt: 3, çtima Senesi: III, 4 Nisan 1338 (1922), s. 
174. 
34 Bıyıklıo lu, a.g.e., s.428; Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 206. 
35 Tengir ek, a.g.e., s. 245-246. 
36 Bilâl im ir, ngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan zmir’e 1921–1922, Bilgi Yay., Ankara, 
1989, s. 250; Hikmet Bayur, XX. Yüzyılda Türklü ün Tarih Ve Acun Siyasası Üzerindeki 
Etkileri, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., 
Ankara, 1989, s. 262. 
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kalmayaca ını belirtmi tir. Ayrıca Ankara ile Ruslar arasındaki ili kilerden 
ve Moskova Antla ması’ndan kaygı duydu unu söyleyen Curzon’a, 
Moskova Antla ması’nı anlatmı tır. Curzon yardım amacıyla alınan 
silahların ngiltere’nin mandası altındaki yerler için dolayısıyla ngiltere’ye 
kar ı kullanılmasından endi eye kapıldıklarını söyleyerek, böyle bir ey 
olması halinde barı ın tehlikeye dü ece ini ve ngiltere’nin tüm gücüyle 
buna kar ı koyaca ını belirtmi , Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) de bu 
silahların savunma amaçlı kullanılaca ını söylemi tir. Daha sonra Paris’te 
toplanacak olan konferansta hangi konuların görü ülece i üzerinde 
konu ulmu , ngilizlerin barı  hakkındaki görü ünün Sevr’den çok farklı 
olmadı ı anla ılmı tır.37   

18 Mart’ta yapıldı ı söylenen ikinci görü me sırasında ise Yusuf Kemal 
Bey (Tengir ek), Ankara’nın Yunanistan’la yapılacak bir nüfus 
mübadelesini kabul edebilece ini, di er azınlıkların durumunun da ba ka 
ülkelerdeki gibi düzenlenebilece ini söylemi tir. Lord Curzon ise Ermeniler 
lehine toprak talebinde bulunarak, Kars ve Ardahan’ı istemi , e er bu kabul 
edilmezse bu konunun konferansta yeniden gündeme getirilece ini ve 
Ermeniler adına Kilikya’nın da istenece i tehdidinde bulunmu tur. Bunların 
dı ında her ikisinin de asıl üzerinde durdukları ve tartı tıkları konu 
Anadolu’nun bo altılması olmu  ve Curzon, herhangi bir anla ma 
yapılmadan önce Anadolu’nun bo altılması ko ulunu kabul etmeyerek, önce 
mütareke yapılması için direnmi tir.38   

Heyet, 22 Mart 1922’de tekrar Paris’e gelmi tir. Aynı gün tilaf 
Devletleri bir notayla mütarekenin ko ullarını açıklamı lardır. Ko ullar esas 
hatlarıyla öyledir: 

“Yunan-Türk sava ına hemen son verilecek, tarafların kuvvetleri 
arasında askersiz en az on kilometrelik bir alan açılacak, mütareke boyunca 
taraflar hiçbir ekilde güçlenmeye çalı mayacaklar, mütarekenin 
uygulanmasını denetlemek için tarafların ordularına Müttefik askeri 
komisyonlar atanacak... Sava  hali üç ay süre ile kalkacak, taraflar ilk barı  
artlarını kabul edinceye kadar bu süre kendili inden yenilenecek, 

taraflardan biri harekete geçmek isterse bu hali kar ı tarafa ve Müttefiklere 
on be  gün önceden bildirecek... Nihayet taraflar bu artları kabul eder ve 
hazırlanmakta olan di er hükümleri de önceden imzalarlarsa Anadolu 
bo altılıp Türklere geri verilecek...”39   

                                                 
37 Tengir ek, a.g.e., s. 248-253. 
38 Bayur, a.g.m., s. 662-663; im ir, Sakarya’dan..., s. 250. 
39 Gazi  M. Kemal, a.g.e., s. 864; Yahya Akyüz, Türk Kurtulu  Sava ı ve Fransız Kamuoyu 
1919-1922, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., 
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Yusuf Kemal Bey (Tengir ek), mütareke ko ullarını adeta bir tuzak 
olarak görüp, olumsuz bir ekilde kar ılamı  ve protesto edercesine, Paris’i 
terk etmeye karar vermi tir. Ancak, Paris’ten ayrılmadan önce Fransa 
Ba bakanı ve Dı i leri Bakanı Poincaré’nin iste iyle kendisiyle görü mü  ve 
Poincaré’nin Paris’ten ayrılmak konusunda, “niçin bu kadar acele 
ediyorsunuz? Birkaç gün daha kalamaz mısınız?... Kararı be enmediniz 
mi?” gibi sorularına verdi i kar ılıkta, kararın i gali sona erdirip, akan kanı 
durdurmadı ını ve i gal sona erene kadar Türklerin mücadelesinin devam 
edece ini belirterek, “Bu kararı Ba kumandan Mustafa Kemal Pa a kat’iyen 
kabul etmeyecektir. Farzı mahal olarak kabul etmeye meyletse Büyük Millet 
Meclisi onu Meclis’in önünde asar”40  demi tir. 

Yunanistan mütarekeyi kabul etti ini açıklarken, Ankara da mütarekeyi 
kabul edebileceklerini söylemi ,41 ancak kar ı tekliflerde de bulunmu tur. 
Mütareke teklifinin alındı ı gün cephede bulunan Mustafa Kemal Pa a, tilaf 
Devletleri’ne verilecek yanıtı hazırlayabilmek için Vekiller Heyeti’ni 
Sivrihisar’a davet etmi , ancak yanıtın bildirilmesine fırsat verilmeden,   
tilaf Devletleri 26 Mart 1922’de ikinci bir nota vererek barı  ko ullarını 

bildirmi lerdir. Ko ullar düzenlenirken Misak-ı Millî göz ardı edilerek, Sevr 
esas alınmı ; Ege ve Tekirda  Türkiye’ye verilirken, Do u Trakya’nın gerisi 
Yunanlılara bırakılmı , Ermenistan kurma i i Milletler Cemiyeti’ne havale 
edilmi , ordunun asker sayısı seksen be  bine çıkarılmı , mali hükümlerin 
hafifletilebilece i ve kapitülasyonların yeniden gözden geçirilebilece i 
söylenmi tir.42 

Sovyet elçisi S. . Aralov’un aktardı ına göre, Mustafa Kemal Pa a’nın 
“kürek mahkûmiyeti teklifi”43 olarak nitelendirdi i barı  ko ulları, yine onun 

                                                                                                                   
Ankara, 1988, s. 282; Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. IV, MEB Yay., 
stanbul, 1991, s. 129. 

40 Tengir ek’in bu konudaki yorumu öyledir: “Türk topraklarının tamamen tahliyesi temin ve 
sulh artlarının ne olaca ı müttefik devletler tarafından belli edilmeden bize mütareke yapın 
ve ordunuzun hareketini ecnebi hatta dü man devletler zabitlerinin kontrol etmesini kabul 
edin” Tengir ek, a.g.e., s. 257-258.  
41 Akyüz, a.g.e., s.282; Hüsrev Gerede’nin Anıları, Hazırlayan: Sami Önal, 3. baskı, Literatür 
Yay., stanbul, 2002, s. 223. 
42 Sina Ak in, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye  Bankası Yay., stanbul, 2007, s. 166; S. . 
Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları, 2. Baskı, Birey ve Toplum Yay., Ankara, 
1985, s. 99; Sabahattin Selek, Milli Mücadele, C.II, 2. Baskı, Örgün Yay., stanbul, 1982,  s. 
1190; Andrew Mango, Atatürk, 3. Baskı, Türkçesi: Füsun Doruker, Remzi Kitapevi, stanbul, 
2004, s. 395. 
43 Aralov, a.g.e., s. 99; Mustafa Kemal Pa a, 1927’de yazdı ı Nutuk adlı eserinde de tilaf 
Devletleri’nin yaptı ı mütareke ve barı  önerilerini samimi bulmamı  ve Mütarekeyi bir tuzak 
olarak görüp, maddelerinin Yunanlılara zaman kazandırmak ve Milli Mücadele’yi uyu uklu a 
sevketmek amacı ta ıdı ını söyleyerek,  barı  ko ullarını tilaf Devletleri’yle, stanbul 
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deyi iyle öyle düzenlenmi tir: “Gerek Türkiye’de, gerek Yunanistan’da 
ekalliyetlerin müdafaa-i hukukuna ve bu bapta vazolunacak kavaidin 
tatbikine Cemiyet-i Akvam’ın dahi i tirak ettirilmesi; arkta bir Ermeni 
yurdunun te kili ve bu i e de kezalik Cemiyet’i Akvam’ın i tirak ettirilmesi... 
Bo azların serbestisini temin için Gelibolu ibihceziresinde ve Bo azlar 
havalisinde gayr-i askeri bir mıntıka te kili... Trakya hududunun 
Tekirda ı’nı bize ve Kırkkilise, Babaeski ve Edirne’yi Yunanlılara bırakacak 
surette tespiti... Bizde kalacak olan zmir’in Rumlarına ve Yunanlılarda 
kalacak olan Edirne’nin Türklerine, i bu ehirlerin idaresine adilâne bir 
surette i tirak edebilmek imkânını vermek maksadiyle münasip bir usulün 
kararla tırılması... Sulhü müteakıp stanbul’un tilafçılarca tahliyesi... Sevr 
projesi ile elli bin ki iden mürekkep olan Türk kuva-yi müsellâhasının seksen 
be  bine ibla ı ve Sevr projesinde oldu u gibi askerlerimizin ücretli asker 
olması... Sevr projesindeki malî komisyonun ilgasiyle beraber Düvel-i 
tilâfiyenin iktisadî menafiini, düyun-ı umumiyenin ve bize tahmil olunacak 

tazminat-ı harbiyenin temin-i tesviyesi hususunda Türk Hâkimiyetiyle kabil-i 
telif bir usulün tayini... Adlî ve iktisadî kapitülasyonlarda tadilat icrası 
zımmında birer komisyonun te kili.”44   

TBMM her iki notaya da 5 Nisan 1922’de yanıt vermi  ve mütarekeyi 
kabul etmi tir. Buna göre, Anadolu topraklarının hemen bo altılmaya 
ba lanması ve bu i lemin dört ay içinde tamamlanması, e er bo altma i i 
bitti i zaman henüz barı la ilgili ön görü meler bitmemi se anla manın 
kendili inden üç ay daha uzaması kabul edilmi  ve bo altmanın nasıl 
yapılaca ı konusunda da bir öneri sunulmu tur.45 Bu arada, 28 Mart 1922’de 
sviçre üzerinden, Sofya’ya gelen Yusuf Kemal Bey (Tengir ek), burada 

                                                                                                                   
Hükümeti’nin birlikte hazırladıkları Milli Mücadele’yi yok etme planı olarak de erlendirmi  
ve Mütarekeyle ilgili olarak unları söylemi tir: “...Yunanlılar bu mütarekeyi derhal kabul 
ettiler. Yunan ordusu Sakarya’da maddeten ve manen ma lûp edilmi ti. Bu ordunun yeniden 
vâsi mikyasta hareket ve taarruz yaparak tecrübe-i talie bir daha kıyam etmesi mü kül idi. 
Bunu, bu hakikati anlamak, elbette herkesçe mümkün olmu tu. Yunan ordusunu yeniden 
netice-i kat’iye verecek harekâta sevketmek mümkün olmayınca, bizim de bir seneye yakın bir 
zamandan beri ihzariyle me gul oldu umuz ordumuzu atalete sevetmek, hükûmet-i milliyeye 
ümitler vererek, intizar içinde bırakmak ve bu suretle geçecek zaman zarfında, hükûmet-i 
milliye ve ordumuzu gev etmek cidden mühim bir tedbir idi.” Barı  önerisiyle ilgili dü üncesi 
de öyledir: “... tilaf Devletleri’nin... stanbul Hükûmeti de beraber oldu u halde aleyhimizde 
imhakâr te ebbüs ve mesai ile yeni bir safha açtıklarına hükmetmek tabiî idi...” Gazi M. 
Kemal, a.g.e., s. 864, 868. 
44 aynı eser, s. 868. 
45 Bo altmanın nasıl yapılması gerekti i konusundaki öneri u ekildedir: “Mütareke 
mebdeinden itibaren ilk on be  gün zarfında Eski ehir-Kütahya-Afyon Karahisar hatt-ı 
umumisinin ve mütareke mebdeinden dört ay zarfında zmir dahi dahil oldu u halde, arazi-i 
me gule, tamamen tahliye edilecektir.” aynı eser, s. 870.  
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Bulgar Parlamentosunu ziyaret etmi , Meclis Ba kanı ve Maliye Bakanı M. 
Turkalof’la görü meler yapmı 46 ve 3 Nisan 1922’de Türkiye’ye dönmü tür. 
Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) 4 Nisan 1922’de TBMM’nin gizli 
oturumunda Avrupa’da ve Avrupa’ya gitmeden önce stanbul’da yaptı ı 
i ler ve görü meler hakkında ayrıntılı bilgiler vermi tir. Görü meler 
sırasında çok a ır denebilecek ele tiriler olmamı , ele tiriler genellikle 
muhalif olarak bilinen Hüseyin Avni Bey (Erzurum), Selahattin Bey 
(Mersin), Ziya Hur it (Lâzistan), Ali ükrü Bey (Trabzon) gibi 
milletvekilleri tarafından yapılmı tır. Tartı malar sırasında asıl üzerinde 
durulan konu tilaf Devletleri’ne verilecek cevabın ne olması gerekti i 
üzerinde olmu , Meclis Misak-ı Millî’den asla taviz vermeyece ini bir kez 
daha dile getirmi tir.47 

tilaf Devletleri, Ankara’nın notasına 15 Nisan’da olumsuz yanıt 
vermi ler ve tahliyenin mütareke ile birlikte olmasını kabul etmeyerek, 
Yunan Hükümeti bunu kabul etse bile Anadolu’dan çekece i askerleri 
Trakya’ya geçirerek orada sava a yeniden ba lamasını engellemenin 
mümkün olmayaca ını söylemi lerdir.48 TBMM buna 22 Nisan’da bir yanıt 
vererek, Anadolu’nun hemen bo altılması gerekti i üzerinde durmu  ve 
zmit’te bir konferans toplanmasını önermi tir.49  Bu öneriyi, Fransızlar 

kabul ederken, talyanlar sessiz kalmı , ngilizler ise ilk anda sert bir tepki 
göstermi lerdir. ngiltere Dı i leri Bakanlı ı yetkilisi D. O. Osborne, bu 
önerinin “küstahlık, ikiyüzlülük ve yetersiz” oldu unu öne sürmü , 
stanbul’daki ngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold öneriyi bir 

“tuzak” olarak nitelemi ; bundaki amacın, görü meleri kesmek ve 
sorumlulu u Ba la ıklara yüklemek oldu unu belirtmi tir. Lord Curzon 
tarafından ise siyasal bir hezimetin ba langıcı olarak de erlendirilmi tir. 
Daha sonra ngiliz ve Fransızların konferans yeri olarak zmit mi? Yoksa 

                                                 
46 Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s.236; “28 Mart 1922’de Sofya’ya gelen Yusuf Kemal Bey 
Kırcaali Milletvekili Selim A a’nın evinde a ırlandı. Bu dönemde Türk-Bulgar ili kilerinde 
gerginlik hâkimdir. Bulgar Ba bakanı Stamboliiski’nin takip etti i ngiltere güdümlü politika 
Mustafa Kemal Pa a ve BMM’yi rahatsız etmekteydi. Nitekim Stamboliiski Sofya’da Yusuf 
Kemal Bey ile görü mek istememi tir. Ancak, Yusuf kemal Bey Sofya’da bulundu u süre 
içinde Bulgar Parlamentosunu ziyaret etmi , Meclis Ba kanı ve Maliye Bakanı M. Turlakof’la 
ayrı ayrı görü melerde bulunmu tur.” Yalçın, a.g.m., s. 39.    
47 T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, Devre: I, Cilt: 3, çtima Senesi: III, 4 Nisan 1338 (1922), s. 
172–196. 
48 Hikmet Bayur,  Türkiye Devletinin Dı  Siyasası, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1973, 
s.111; im ir, Sakarya’dan...,s. 271. 
49 Gazi M. Kemal, a.g.e., s. 870; Tengir ek, a.g.e., s.259-263; im ir, Sakarya’dan...,s. 272. 
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Beykoz mu? Olsun eklindeki tartı malarının sürdü ü sıralarda, Mustafa 
Kemal Pa a, Büyük Taarruz için hazırlıkları ba latmı tır.50 

Ankara’nın, Sakarya Muharebesi sonrasında barı  için bir uzla ma 
zemini aradı ı sıralarda, ngiltere uzla mak yerine, Ankara’nın Sovyet 
Rusya ile arasını açarak, konumunu zayıflatmaya çalı mı tır. Sava  
sonucunda yoksulla mı  olan ülkeleri kalkındırarak, Batı Avrupa 
fabrikalarının çıkarttıkları malları satın alabilecek duruma getirmek, 
böylelikle oradaki i sizli i gidermek, aynı zamanda hammadde yeti tiren 
ülkelerin de üretimlerini artırmak amacıyla, Nisan 1922’de toplanan Cenova 
Konferansı’na; Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan gibi I. 
Dünya Sava ı’nın yenilmi  devletleri ile birlikte di er Avrupa devletleri, 
ngiliz Dominyonları, Sovyet Rusya ve Yunanistan’ın ça rılmasına kar ın, 

Türk Hükümeti ça rılmamı tır. Türkler, bunun ngiltere’nin bir tuza ı 
oldu una inanmı  ve Lloyd George’nin, Sovyetlerle Ankara’nın ili kilerini 
bozup Sovyet yardımlarını engellemelerinden endi eye kapılmı lardır. 
Bunda pek de haksız de illerdi. Çünkü ngilizler bu konu üzerinde 
çalı malar yapmaktaydı. Sovyet Dı i leri Bakanı Çiçerin, Cenova 
Konferansı’na Ankara’nın da davetini sa lamak için çaba harcamı , ancak 
bunda ba arılı olamamı tır. Bu arada Cenova Konferansı Ankara tarafından 
verilen mücadelenin “en tehlikeli a aması” olarak görülmü  ve Mustafa 
Kemal Pa a, Ankara Hükümeti’nin konferans sırasında alınacak kararları 
tanımayaca ını söylemi tir. Tüm bunlara kar ın korkulan hiçbir ey olmamı  
ve Sovyetler, Almanya’yla 16 Nisan’da Rapollo Antla ması’nı 
imzalamı lardır. Aralov’un aktardı ına göre bu antla manın 
imzalanmasından çok memnun olan Mustafa Kemal Pa a, “Bu sizin 
delegelerin ngilizler’e kar ı kazandı ı parlak bir zaferdir... Bu beni çok 
sevindirdi.”51 demi tir. Bu giri iminde ba arılı olamayan ngiltere daha sonra 
Anadolu’da Hıristiyan halkın Türkler tarafından katledildi i iddiasını ortaya 
atmı , Fransa, talya ve Amerika’ya ba vurarak alınacak önlemler 
konusunda birlikte hareket etmeyi teklif ederek, Ankara’dan tilaf Devletleri 
temsilcilerinden olu turulan bir komisyon tarafından, bu konuda gerekli 
ara tırmanın yapılabilmesi için izin istemi tir. Gerçekten de böyle bir heyet 
olu turulmu  ve Anadolu’da incelemelerde bulunmu tur. Ancak incelemenin 
sonuçları hakkında hazırlanan rapor yayımlanmamı  ve bu konuda hiçbir 

                                                 
50 Yavuz, a.g.e., s.161; Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 253-254;  im ir, Sakarya’dan..., s. 
274-277. 
51 Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 191-194; Aralov, a.g.e., s. 135-138; Bayur, “XX. 
Yüzyılda..., s. 268. 
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gerekçe de gösterilmemi tir.52 Ankara’yı tedirgin eden tüm bu geli meler, 
her ne kadar olumsuz sayılabilecek bir takım sonuçlara yol açmamı sa da, bu 
olaylar, ngiltere’nin barı  için çabalayan TBMM’ye bakı  açısını ve o 
tarihlerde istenilen barı ın ancak kesin sonuçlu, ba arılı bir sava la 
alınabilece ini göstermesi açısından önemlidir.  

 Bu olayların ya andı ı sıralardaki bazı geli meler ise Ankara’nın barı ı 
sa lamak için yaptı ı çalı maların tümüyle ba arısız olmadı ı, özellikle de 
Batı kamuoyunu kendi lehine çevirme konusunda olumlu sonuçlar elde 
etti ini göstermektedir. Örne in, Konferans’ın mütareke için yaptı ı 
tekliflerle, barı  metninde ileri sürdükleri ko ullar, Fransız basını tarafından 
ele tirilmi , “sava  çıkaracak bir barı  teklifi”, “Sevres Antla masının yeni 
baskısı”, “”Dövü e azimli bir halk ba kentini ve vatan parçalarını 
kurtarmadan silâhını bırakır mı? Ankara’nın co kun Türkleri konferansın 
koydu u ayak ba larına Anadolu yaylalarının vah i hürriyetini tercih 
etmeyecekler mi?”  gibi yorumlar yapılmı tır. Bu konuda verilebilecek 
birçok örnekten bir tanesi de Le Temps gazetesinde bu konuyla ilgili olarak 
yapılan ele tiridir. Gazetede unlar yazılmı tır: “E er dünya kamuoyu, bizim 
denedi imiz gibi, ba ımsız ekilde dü ünme zahmetine girerse, üç Müttefik 
Bakanın iddiasını muhtemelen onaylamayacaktır. Lord Curzon’un tutumuna 
ili kin açıklamayı kolayca bulacaktır: Telkin ve teklif edilen uzla ma 
Bo azları ngiltere’nin nüfuzuna geçirecek onun Akdeniz’e hâkim 
donanması Gelibolu yarımadasında zaptolunmaz bir destek noktası 
bulacaktır. u halde, uzla ma teklifinden Britanya hükümetinin 
memnuniyetini belirtmesine a mamalıdır (...) Fransa hükümetine gelince, o 
da ku kusuz tutumunun nedenlerini açıklayacaktır: O, Trakya’nın 
payla ılmasına katılmakla Do uda yeni bir politika açmaktadır. Bu 
politikanın maddî sonuçlarını Ankara Fransız-Türk Anla ması’nın 
gösterdi i politikanın sonuçlarıyla kar ıla tırmalıyız.”53  

ngiliz parlamentosunun 30 Mayıs 1922 tarihli oturumunda da Lloyd 
George Hükümeti Türklere kar ı yürüttü ü politika konusunda oldukça uzun 
konu malarla çok a ır bir ekilde ele tirilmi tir.54 Ayrıca Batı kamuoyu 
dı ından da TBMM’ye destekler gelmi tir. Konferansın toplanmasından 
önceki ak am, Hindistan Genel Valisi Lord Reading’in Yunanlıların 
zmir’den çekilmesi ve stanbul ile Do u Trakya’nın Türklere bırakılması 

ça rısını açıklaması, ngiliz Dı i leri Bakanı Lord Curzon’un konumunu 
zayıflatmı , 18 Mart’ta Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in Lord Curzon’a 
                                                 
52 Taner Baytok, ngiliz Belgeleriyle Sevr’den Lozan’a, Do an Kitap, stanbul, 2007, s. 152–
153. 
53 Akyüz, a.g.e., s. 283-284. 
54 Baytok, a.g.e., s. 154-159. 
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bildirdi i, Yunanlıların Anadolu’dan çekilmesinin herhangi bir anla manın 
ön ko ulu oldu u görü ünü desteklemi tir.55 

Tüm bunların dı ında Sakarya Muharebesi’nden sonra Yunanistan 
“manevi, siyasi ve iktisadi” açılardan büyük bir bunalıma girmi tir. Mali 
yardım sa lamak amacıyla ziyaret edilen ngiltere, Fransa ve talya’dan 
gereken yardımı alamamı lardır. Ayrıca tilaf Devletleri’nin 26 Mart’ta teklif 
ettikleri barı  ko ullarının Sevr Antla ması’na kıyasla daha az kazançlı 
olması nedeniyle; halk arasında yönetime kar ı bir huzursuzluk ba lamı , 
basında, Sakarya Muharebesi’nden sonra “Anadolu Seferi” hakkında 
olumsuz yazılar çıkmı tır. Ordu mensupları arasında da “Anadolu bir 
Yunanlının kemiklerine de mez”, “Silahları atınız, evinize dönünüz”, 
“Anadolu Yunanistan için bir gangren’dir, onun selâmeti nâmına bu 
gangreni kesip atmak lâzımdır” gibi sözlerle sava  hakkında olumsuz 
propaganda yapılmı  ve Yunan askerleri sava ı sorgulamaya ba layarak 
“Zaferin olanaksız oldu u bu sırada Küçük Asya’da niçin sava ıyoruz?” 
sorusunu sormaya ba lamı lardır.56  

Bunların dı ında, Yunanlılar saldırgan bir tutum içine de girerek, 7 
Haziran 1922’de, Samsun’da bulunan askeri araç ve gereçlerin tahribi 
isteklerinin reddedildi i gerekçesiyle burasını bombalamı lardır. Gerçekte 
ise niyetleri ülkelerindeki iç karı ıklıkları önlemek, kamuoyunu 
sakinle tirmek, halkın ve ordunun moralini yükseltmekti. Ayrıca sava a 
kesin olarak son verip, Türklere barı ı zorla kabul ettirmek için stanbul’u 
i gal etmeyi de dü ünmü ler, bu konudaki kararlarını 29 Temmuz 1922’de 
verdikleri bir notayla duyurmu lar, ancak tilaf Devletleri’nin sert tepkisiyle 
kar ıla mı lardır.57 Özellikle de stanbul’un Yunanlılar tarafından i galinin, 
Bo azların hâkimiyetinin Yunanistan’a dolayısıyla ngiltere’ye bırakmak 
anlamına geldi ini fark eden Fransa ve talya sert tepki göstermi lerdir. Bu 
olayların protesto edildi i, zmir’in Yunanlıların elinden alınaca ı 
söylentilerinin gittikçe arttı ı sıralarda 30 Temmuz’da zmir’deki Yunan 
Yüksek Komiseri Sterghiades, orada “ onia” devletini ilan etmi tir.58 Bu 
arada, Komintern kaynaklarında belirtildi ine göre, Yunanlılar tüm bunları 
yaparken bir taraftan da itibarlarını kaybetmeden Anadolu’dan çekilmelerini 

                                                 
55 Mango, a.g.e., s. 395. 
56 Tansel, a.g.e., s. 133; Salahi R. Sonyel, ngiliz Gizli Belgelerinde Türk-Yunan li kileri 
1821-1923, Remzi Kitapevi, stanbul, 2011, s. 326. 
57 T TE Ar ivi K: 49 G: 183 B: 183–1001. (Ek–2)  
58 Mango, a.g.e., s.395-396; S. Ak in, a.g.e., s. 167; Tansel, a.g.e., s. 135-138; Aptülahat 
Ak in, Atatürk’ün Dı  Politika lkeleri ve Diplomasisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1991, s. 103.  
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sa layacak diplomatik bir çözüm arayı ına da giri mi lerdir.59 Bütün bu 
geli meler Yunanlıların, Sakarya Muharebesi sonrasında dü tükleri ümitsiz 
durumu ve bunun ortaya çıkardı ı tela ı göstermesi açısından önemlidir. 

Padi ah ve stanbul Hükümeti’yle li kiler 

TBMM’nin, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) aracılı ıyla Avrupa’ya 
yaptı ı diplomatik giri im içerde de bir takım problemlerin ya anmasına 
neden olmu ; Padi ah ve stanbul Hükümeti’nin TBMM’den ayrı bir yol 
izlemelerinden dolayı; Ankara ile stanbul’un arası iyice açılmı , TBMM’de 
bu ya ananlardan dolayı kendi içinde tartı malara sürüklenmi tir.    

Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in aktardı ına göre, Avrupa’da 
diplomatik giri imlerde bulunmak üzere stanbul’a geldi i sırada, 17 ubat 
1922’de Sadrazam Tevfik Pa a ile görü mü , görü mede aslında orada 
olmaması gereken60 Hariciye Nazırı Ahmet zzet Pa a’da hazır bulunmu  ve 
ortak hareket etmek konusunda anla mı lardır. Buna kar ın, sonradan bu 
ki iler sözlerinde durmamı lardır.61 Ancak Bayur’un aktardı ına göre, aynı 
konu yine Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) tarafından kendilerine biraz daha 
farklı bir ekilde anlatılmı tır. öyle ki Pa alar önce bu i e razı olur 
görünürlerse de sonra böyle bir üstlenmeye yetkili olmadıklarını ve bunu 
ancak Padi ahın yapabilece ini söylemi lerdir.62 Ahmet zzet Pa a da 
hatıratında bu konuya de inmi  ve “Havas Ajansı’na” iki tarafın bakı  
açılarının da aynı oldu u konusunda açıklamada bulundum, Yusuf Kemal 
Bey (Tengir ek) bunu yeterli görmeyerek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey’le görü tük. Onların istedikleri bizim 
istediklerimize bütünüyle uygun dü tü ü için, bu zatın Avrupa devlet 
adamları ve kamuoyuna kar ı bu konuda söyleyece i sözler ve ortaya 
koyaca ı dü ünceler, bizim adımıza da söylenmi  olur” 63 denmesini istedi,  
ertesi gün Vakit gazetesine birli i içeren bir açıklama daha yapmak istedim. 
Ancak yayımlanmasını dü ündü üm metin üzerinde anla ma 
sa layamadı ımızdan ötürü bu i ten vazgeçtim diyerek, Ankara’nın bu 
iste ini, hile yoluyla stanbul Hükümeti’ni yok sayma giri imi olarak 

                                                 
59 Gökay, a.g.e., s. 165. 
60 Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’e sadece Sadrazam Tevfik Pa a ile görü me yetkisi verilmi  
ve di er Osmanlı nazırlarıyla irtibata geçmesi uygun görülmemi ken, Ahmet zzet Pa a’nın 
da bu görü meye katılması anla ıldı ı kadarıyla, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in iradesi 
dı ında gerçekle mi tir. Bayur, a.g.m., s. 627. 
61 Tengir ek, a.g.e., s. 241 vd. 
62 Bayur, a.g.m.,s. 627. 
63 Ahmet zzet Pa a, Feryadım, C. II, Yayına Haz.: Süheyl zzet Furgaç-Yüksel Kanar, Nehir 
Yay., stanbul, 1993, s. 157. 
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de erlendirmi tir.64 Aslında Ahmet zzet Pa a’nın söylediklerinin do rulu u 
ya da yanlı lı ı bir yana bırakılırsa ifadelerinden anla ıldı ı kadarıyla, 
kendisi Osmanlı Devleti’nin artık yok oldu u gerçe ini kabul etmek 
istememi tir. Bu dü üncesini hatıratında yer alan u satırlarından da anlamak 
mümkündür: “Bunların davası, ‘ stanbul Hükümeti Sevr Anla ması’yla 
ömrünü tamamladı, ülke artık bizimdir’ cümlesiyle özetlenebilir. Biz ise bu 
teoriyi, vekili oldu umuz devlet adına kabul edemeyece imiz gibi, vatan ve 
millet için de zararlı görüyorduk.”65 

Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) hatıratında belirtti ine göre, daha sonra 
Padi ahla görü mü tür. Ancak Padi ahla görü me iste i do rudan kendisi 
tarafından dile getirilmemi , pa alarla yapılan görü me sırasında, Tevfik 
Pa a’nın “Zatı ahane ile görü ecek misiniz?” eklindeki sorusuna “Arzu 
buyurulursa...” kar ılı ını vermi , birkaç gün sonra Ahmet zzet Pa a “Haydi 
seni Padi ah bekliyor!” diyerek, kendisini Padi ahla görü mek üzere saraya 
götürmü tür.66 Görü me sırasında ise “Ben icra vekillerinden aldı ım 
talimata tevfikan Büyük Millet Meclisi Hükûmeti tarafı ahanelerinden 
Büyük Millet Meclisi’nin tanınmasını istiyor” demi tir. Vahdettin ise bu 
konu ma kar ısında, gözleri kapalı bir ekilde durmu  ve hiçbir yanıt 
vermemi tir. Yine kendisinin söyledi ine göre, e er bekledi i deste i 
alabilmi  olsaydı, stanbul Hükümeti üyelerinin eref ve haysiyetlerine 
uygun birer makam ve mevki verebileceklerini, maa larını temin 
edebileceklerini ve hatta bir kısmını tekrar mebus yapabileceklerini Ahmet 
zzet Pa a’ya söylemi tir.67 Ancak Yusuf Kemal Bey (Tengir ek), Mustafa 

Kemal Pa a’ya iletilmek üzere Hariciye Vekâleti’ne çekti i 23 ubat 1922 
tarihli ifreli telgrafında ise görü meden daha farklı bir ekilde söz etmi tir. 
Mustafa Kemal Pa a’dan gerekli olmadıkça açıklanmasını istemedi i 
telgrafında bu görü meyi öyle anlatmı tır:68 

“Hünkârın yanına Tevfik Pa a, zzet Pa a ve ben beraber girdik. 
Redingot giymi  önünü iliklemi , ayakta duruyordu. Yer gösterdi cümlemiz 
oturduk.  

Hünkâr söze ba ladı. Tevfik Pa a’nın benim geldi imi kendisi ile 
görü mek istedi imi söyledi ini, riyaset etmekle müftehir oldu u milletin 
efradından biri ile görü mekten haz duydu unu beyandan ve hali hazır 
durumu nazarı itibara alarak bu mülâkatın gece olmasını tercih etti ini 

                                                 
64 aynı eser, s. 156–158. 
65 aynı eser, s. 173. 
66 Tengir ek, a.g.e., s. 241-242. 
67 aynı eser, s. 242–243. 
68 Yalçın, a.g.m., s. 24-25. 
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âdeta makam-ı itizarda beyandan sonra ihanet de il içtihad hatası olarak 
harbe girdi imizi, neticede bu felâketin ba ımıza geldi ini, merhum 
biraderinin irtihalinden sonra tahta çıkmaya davet oldu unu ve âdeta meflüç 
bir hâle gelmi  olan bu hanedanın tahtına çıkmak arzu etmiyorsa da millete 
hizmet etmek belki bir siperisaika olabilmek ümidiyle bunu kabul eyledi ini 
ve kendisinin ya ı ilerlemi  ve epeyce tecrübeler görmü  oldu u için 
memlekete hizmet arzusuyla bazen bilerek kanmı  göründü ünü söyledi. 
Sözüyle galiba etti i hatalara i aret etmek istiyordu. zzet Pa a söze 
karı arak bu mülâkatın faideli olaca ını kendisiyle Tevfik Pa a’nın 
dü ünmü  olduklarını söylemek suret ile Padi ahın sözlerini tashihden sonra 
Padi aha söylemekli imi benden evvelce sureti mahsusada rica eyledi i, iki 
noktayı yani Ankara’nın komünist ve cumhuriyetçi olmadı ını beyan ile bunu 
bey de tekrar ediyor diyerek sözü bana bıraktı. 

O zamana kadar hemen hemen gözleri kapalı olarak söz söyleyen 
Hünkâr oturdu u yerden biraz ilerledi. Kula ını bana tevcih ederek dikkatle 
dinlemeye hazırlandı. Ben u sözleri söyledim: Payitahtın i gali makam-ı 
Hilâfet’in maruz oldu u tazyik üzerine milletin i e ba ladı ı BMM’ni nasıl 
teessüs etti i malûm-u hümayunlarıdır. BMM ne komünisttir ne de 
cumhuriyetçidir. BMM makam-ı mualla-yı hilafeti tanır ve zatı 
hümayunlarından kendisinin tanınmasını istirham etmektedir. Bu 
sözlerimden pek memnun göründü. Yine uzun bir nutuk irad ederek, 
kendisinin hiçbir suizana dü medi ini söyledi... yine zzet Pa a söze 
ba layarak Sadrazam Pa a ve Beyefendi ile görü tük. Mutabık hem de 
muvafık kaldık dedi... ben ikinci ve sonuncu defa olarak söze ba layarak 
BMM’nin ifratperest olmadı ını, yalnız milletin en me ru haklarını istemekte 
oldu unu ve pek mutedil bulundu unu söyledim. Hünkâr mülâkatın sonunda 
muvaffakiyetle avdetimi temenniden sonra oraya, yani Ankara’ya vardı ında 
kendisi hakkındaki zanların izalesine çalı maklı ımın hakperestlik oldu unu 
söyledi.”       

Ahmet zzet Pa a’nın da bu görü me hakkında verdi i bilgiler farklıdır. 
Ona göre, bir kere Padi ahla görü me talebi Yusuf Kemal Bey 
(Tengir ek)’den gelmi tir. Görü me sırasında ise Padi ah susmamı , oldukça 
mantıklı cevaplar vermi  ve Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) de bu 
görü meden memnun ayrılmı tır.69Ayrıca Bayur’un aktardı ından 
anla ıldı ına göre, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’le Vahdettin arasında 
geçen bu görü meyi ngiliz Yüksek Komiseri Horace Rumbold’a anlatan 
Sadrazam Tevfik Pa a da bu konuda farklı eyler söylemektedir. 

                                                 
69 Ahmet zzet Pa a, a.g.e., s. 159-160. 
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Rumbold’un, Lord Curzon’a yazdı ı raporun dördüncü maddesinde olayın 
geli imi öyle anlatılmı tır:70 

“4. Yusuf Kemal Bey’in Padi ahı görüp görmedi i sorum üzerine 
Sadrazam bana gizli olarak bunun böyle oldu u kar ılı ını verdi. Bunu itiraf 
etti i tek kimse oldu umu da ekledi. Dedi ki Yusuf Kemal Bey, zzet Pa a ile 
birlikte bana gelerek Sultanca kabul edilmesini istedi. Sadrazam her halde 
Sultanın Yusuf Kemal Bey’i Ankara Hükümeti’nin Hariciye Vekili sıfatıyla 
kabul edemeyece i kar ılı ını verince O, Majeste’nin her hangi bir uyru u 
gibi kabul edilmek istedi ini söyledi. Sadrazama göre Yusuf Kemal Bey, 
Ankara’da i  ba ında bulunanların Majestenin hâkimiyet ve ahsına ba lılık 
teminatı vermi tir. Tevfik Pa a Sultanın, Yusuf Kemal’in göreviyle ilgili u 
veya bu yönde bir dü ünce ileri sürmü  oldu unu yokumladı. (inkâr etti).”     

Aynı olayı ya ayan, ancak ya ananları birbirlerinden farklı ekillerde 
anlatan ahitlerin bu farklı anlatımlarının nedenleri üzerinde durulabilirse de 
ileri sürülebilecek tüm olasılıkların somut ispatının güçlü ü bunu yararsız 
kılmaktadır. Yine de tüm bu farklı anlatımlara kar ın, Yusuf Kemal Bey 
(Tengir ek)’in Vahdettin’le bir görü me yaptı ı ve bu görü me nasıl 
gerçekle mi  olursa olsun, Padi ah’tan istedi ini alamadı ı bir gerçektir. Bir 
ba ka deyi le Ankara’da yapılan hesaplar tutmamı , Padi ahtan Avrupa’da 
yapılacak görü meler için destek alınamamı tır.    

Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in, Vahdettin ile yaptı ı görü me 
TBMM’de tepkiyle kar ılanmı  ve iddetli tartı malara neden olmu tur.71 
Konunun açıklı a kavu turulması için 6 Mart 1922’de soru önergeleri 
verilmi tir. Mebuslar önergelerinde, Hükümetten Hariciye Vekili Padi ah ile 
görü tü mü? Görü tüyse hangi sıfatla görü tü? Hükümet bu görü meye izin 
verdi mi? zin verdiyse, TBMM’nin çizdi i siyaset ile örtü mekte midir? Bu 
ziyaret Hükümetin izni olmaksızın yapılmı  ise bu konuda heyetle ilgili 
olarak ne yapıldı? Padi ahın Yusuf Kemal Bey’e yakla ımı nasıl olmu tur, 
bir tebaa gibi mi kabul edilmi tir? gibi soruların açıklanmasını 
istemi lerdir.72 Bu sorulara, Hariciye Vekili Mahmut Celâl Bey (Saruhan), 
Heyeti Vekile Reisi Fevzi Pa a (Kozan) ve Mustafa Kemal Pa a yanıt 
vererek, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in yaptı ı i in sorumlulu unu 
üstlenmi ler ve bu davranı ının do ru oldu unu söylemi lerdir. Bu konuda 
hepsinin ortak dü üncesini yansıtması açısından Fevzi Pa a’nın yaptı ı 
konu ma örnek olarak verilebilir. Konu ması u ekildedir: “...Malûmu 

                                                 
70 Bayur, a.g.m., s. 648-649. 
71 Kâzım Özalp, Millî Mücadele 1919-1922, C.I,  2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1985, s. 227-228.  
72 Yalçın, a.g.m., s.33; Bayur, a.g.m., s. 641-644. 
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âlinizdir ki Yusuf Kemal Bey, Avrupa'ya sırf maksadı millîmizi, Misakı 
Millîmizi te rih ve izaha gitmi ti. Bu misakı millî dahilinde stanbul'da bizim 
kabul etti imiz bir Makamı Hilafet vardır. Oraya u ramaksızın sıvı ıp 
gitmek do rudan do ruya bizim kuvvetsizli imizi cihana ilân etmek 
demektir. Zaten bu hareketimizle Avrupa'da, bizim aleyhimizde 
dü manlarımızın yapmakta oldukları te vikatı, propagandaları do rudan 
do ruya açarak ispat etmek ve bilhassa stanbul'daki ahalinin do rudan 
do ruya ruhan bizimle oldu unu ispat etmek istiyorduk. Bilhassa stanbul'a 
gittik, ispat ettik. Sonra efendiler; oradaki heyet bizi ikilik olarak 
gösteriyordu. Halbuki biz onu kabul etmiyorduk. Yalnız siz, bizi 
tanıyacaksınız; e er Padi ah, isterse ona da gidece iz bu teklifimizi 
söyleyece iz dedik. Bununla ispat etmek istedik ki biz Türkiye'nin yegâne 
hükümetiyiz ve stanbul bizim emrimize tabi olacaktır. Fakat bu vaziyette 
acaba muvaffakiyet var mı idi, yok mu idi diyerekten dü ünmek caiz de ildir. 
Biz do rudan do ruya hakkımızı dünyaya ispat ettirmek için gidiyoruz. 
Orada gördü ümüz muamele stanbul'daki heyetin dü ündü ümüz gibi 
ecnebi bir tazyik altında oldu unu gösterdi. Bundan kuvvetsizli i de il, daha 
ziyade kuvvet kazandı ımızı anladık. Mamafih Heyeti Âliyeniz hakemdir. 
Vukua gelen muameleyi arîz ve amik tetkik edersiniz. Bu Heyeti Vekilenin 
yaptı ı bir harekettir. Ve imdi bundan sonra da hüsnü netice hâsıl 
olaca ına kaniim...” Yapılan tartı malar sonunda, zmir Mebusu Yunus Bey 
(Nadi) ile iki arkada ının verdi i takrir73 oylanarak kabul edilmi  ve 
Mecliste, konu üzerine yapılan görü melerin yeterli oldu una, Yusuf Kemal 
Bey (Tengir ek)’e güvenilmesine karar verilmi tir.74 Bu konuda TBMM’de 
bir konu ma da yapmı  olan Mustafa Kemal Pa a, Meclis görü melerinin 
ardından, 11 Mart 1922’de Kâzım Karabekir Pa a’ya yazdı ı bir mektupla 
durumu ona da açıklamı tır.75  
                                                 
73 Takrir u ekildedir: “Riyaseti Celileye Müzakere kâfidir. Verilen izahata göre hâdise, 
Yusuf Kemal Bey’in stanbul'da bir entrikaya mâruz kalmasından ibaret olarak bunu 
mütaakıp yapılması lâzımgelen vazifenin dahi bakiciyle ve tamamiyle yapılmı  oldu u 
anla ılmı tır. Binaenaleyh gerek cra Vekilleri Heyeti’ne ve gerek Hariciye Vekilimiz Yusuf 
Kemal Bey’e beyanı itimat olunarak ruznamei müzakerata geçilmesini teklif ederiz.” T. B. M. 
M. Zabıt Ceridesi, Devre: I,  C LT: 18,  çtima Senesi: 3, Üçüncü çtima, 6.3.1338 Pazartesi, 
s.73. 
74 T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, Devre: I, Cilt: 3, çtima Senesi: III, 6 Mart 1338 (1922), 
s.14–43; T. B. M. M. Zabıt Ceridesi, Devre: I,  C LT: 18,  çtima Senesi: 3, Üçüncü çtima, 
6.3.1338 Pazartesi, s.73; T. B. M. M. Zabıt Ceridesi, Devre: I, Cilt: 18, çtima Senesi: 3, 
Dördüncü içtima, 7.3.1338 Salı, s.78–81. 
75 Mektupta yazanlar öyledir: “Avrupa’ya giden Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey’e, aynı 
zamanda stanbul’a u rayarak Ahmet zzet Pa a ve arkada lariyle arzu ve hakiki talep 
vukuunda bizzat padi ahla dahi görü mesi vazifesi verilmi ti. Bu babta hükümetçe Yusuf 
Kemal Bey’e verilen talimat u idi: Büyük Millet Meclisi makam-ı hilafete muhafaza-i 
merbutiyet etmektedir. Ancak sultanın da Millet Meclisini tanıması lazımdır. Ahmet zzet Pa a 
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Bu arada, stanbul Hükümeti, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in birlikte 
hareket etme önerisini kabul etmemi  ve 4 Mart 1921 tarihli Heyet-i Vükela 
tutana ında belirtildi i gibi; ngiltere’nin stanbul’daki Yüksek Komiseri Sir 
Horace Rumbold’un, Osmanlı Hariciye Nazırı’nı ziyaret ederek, “Lord 
Curzon’un kendisini kabule müheyyâ oldu unu” bildirmesi üzerine, stanbul 
Hükümeti bu davete katılmamayı sakıncalı olarak görmü  ve hemen 
Hariciye Vekili Ahmet zzet Pa a ba kanlı ındaki bir heyeti Avrupa’ya 
gönderme kararı almı lardır. Ancak “Ankara heyetiyle ahenk ve uygunluk 
sa lanmasına gayret edilmesi hal ve maslahata muvafık” görülmü tür.76 
Ahmet zzet Pa a hatıratında bu ziyaret konusuna iki neden daha eklemi tir. 
Birincisi Londra’da ngilizlerle, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) arasında 
ya anacak olası bir olumsuzlu u engellemek, ikincisi de Fransızlar 
tarafından, Vükela Heyeti’ne, toplanacak konferansta Yunanlıların 
izleyecekleri aktif bir siyasetle ortamı kendi lehine çevirebilme olasılı ına 
kar ılık, onların çok geri planda kaldıkları ve bu durumun ngilizleri tedirgin 
etti inin söylenmi  olmasıdır. Daha sonraki satırlarda, Ahmet zzet Pa a, “bu 
konuda makul deliller gösterdi” dedi i Maliye Nazırı Faik Nüzhet Bey’in 
yaptı ı rica üzerine ziyaretini ertelemeyi dü ündü ünü, ancak özellikle 
Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in kendisine gönderdi i tezkeredeki 
ifadelerin, daha sonra da tam hareket edece i sırada, Ankara Hükümeti 
Hariciye Vekili Mahmut Celal Bey (Bayar)’den aldı ı telgrafdaki ifadelerin, 
kendisi açısından oldukça küçük dü ürücü olması nedeniyle bundan 
vazgeçti ini söylemi tir.77 Bu durumda, Ahmet zzet Pa a’nın bu ziyareti 
gerçekle tirme konusundaki kararlılı ının di er nedenler bir yana, ki isel 

                                                                                                                   
ve arkada lariyle aynı hedefe yürümek, mesai birli i eylemeyi teklif etmekti. Yusuf Kemal Bey 
bu dairede hareket etti. Ancak A. zzet Pa a ve arkada ları Kemal Bey’i i gal ve i fal ettiler. 
Bununla da kanaat etmiyerek Yusuf Kemal Bey’in Avrupa’daki te ebbüslerini karı tırmak 
üzere A. zzet Pa a Yunanlıların malumat ve muvafakatiyle Yunan i gali altında bulunan 
yerlerden geçerek Londra’ya gitti. Binaenaleyh zzet Pa a’nın zat-ı devletinize olan müracaat 
mektubunun dahi bir maksad-ı mahsusla oldu una üphe etmemek lazımdır. smet ve Fevzi 
Pa alara da buna benzer mektuplar göndermi  idi. Büyük bir ihtimalle aramızda büyük bir 
anla mazlık oldu u batıl itikadındadır. Tehdit makamında ileri sürdü ü dü ünceler ise 
haddizatında varit de ildir. Meclis son günlerde Ahmet zzet Pa a ve saray hakkında pek 
ziyade galeyana gelmi tir. Hariciye Vekaleti Vekilini bütün hakikatleri te rihe mecbur edecek 
iddetli istizahta bulunmu tur. Maatteessüf namuslu bildi imiz bu zevatın dahi hüsnüniyetten 

tecerrüt eylediklerini kabul etmek icap ediyor. ifrelerin birçok yerleri tamamen 
halledilmemi  oldu undan emin bir vasıta bulundu unda mektubun aynı veya bir suretini 
göndermek muvafık olur. Mahmut Sadık Bey’in gelmesine lüzum yoktur. Be  gündür smet 
Pa a ile beraber Garp Cephesi kıtalarını tefti  etmekteyiz. Muhabbetle gözlerinizden öperiz. 
Karde im. Ba kumandan Mustafa Kemal” Sadi Borak, Atatürk’ün Özel Mektupları, 4. Baskı, 
Kaynak Yay., stanbul, 1998, s. 252.  
76 Bıyıklıo lu, a.g.e., s. 418-419. 
77 Ahmet zzet Pa a, a.g.e., s. 161-162, 164. 
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nedenlere dayandı ı ve bir kızgınlık anından ya da alınganlıktan 
kaynaklandı ı da söylenebilir.   

stanbul Hükümeti’nin bu yöndeki kararını Fransız Komiseri Pellé’den 
ö rendi ini söyleyen Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in aktardı ına göre, 
Tevfik Pa a’ya neden böyle bir ey yaptıklarını sordu unda önce Fransa ve 
ngiltere komiserlerinin iste inin bu yönde oldu unu söylemi , ancak cevabı 

yeterli bulmayan Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in ısrarı kar ısında “Bir 
zaruret vardır” diyerek konuyu kapatmak istemi tir.78 Gerçekte stanbul 
Hükümeti’nin, Avrupa’ya ayrı bir heyet göndermesinin Fransa’yla do rudan 
bir ilgisinin olmadı ını, Fransız Sefarethanesi’nin, bu konuda verdi i bilgiye 
dayalı olarak söylemek mümkünse de79 aynı eyi ngiltere için söylemek pek 
mümkün görünmemektedir. Çünkü G. Jaeschke, H. Bayur ve B. im ir’in 
ngiliz belgelerine dayalı olarak yaptıkları çalı malarda bu durum 

sergilenmi tir. Dolayısıyla stanbul’un Avrupa’ya ayrı bir heyet göndermesi, 
ngiltere’den gelen ça rı sonucunda gerçekle mi tir demek mümkündür. 

Amacı Padi ah ve stanbul Hükümeti’yle birlikte hareket ederek, Ankara 
Hükümeti’ne, Misak-ı Milli’ye uymayan bir barı  antla masını kabul 
ettirmek olan ngiltere’nin bu ça rısı gizli tutulmu tur. Çünkü stanbul 
Hükümeti, “mevcudu muhafaza etmek” ve “onur ve prestij kazanmak” için 
Sevr Antla ması’nın biraz yumu atılmı  bir eklini imzalamak konusunda 
hevesliydi.80  

stanbul’un bu davranı ı Ankara’da büyük bir tepkiyle kar ılanmı tır. 
Bu tepkiyi, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in, cra Vekilleri kararıyla Ahmet 
zzet Pa a’ya gönderdi i mektuptan anlamak mümkündür. Mektupta, Ahmet 
zzet Pa a’ya bu davranı ının yanlı lı ı hatırlatılarak, kendisi dü man 

kar ısında olu turulmu  olan ülkedeki bütünlü ü bozmakla suçlanmı tır.81 
                                                 
78 Tengir ek, a.g.e., s. 243. 
79 T TE Ar ivi K: 61 G: 170 B: 170–1001. (Ek–3) 
80 Yalçın, a.g.m., s. 27-28. 
81 Mektup u ekildedir: “Türkiye Büyük Millet Meclisine ve onun millet ve memleketin hayat 
ve istiklâlini kurtarmak için takip etti i mukaddes davaya müddeiyatı zâhiriyenize bakarak 
sadık bulundu unuz zannıyla zatı âlinizi ve rüfekanızı memleket ve millete kar ı medyun 
bulundu unuz vazaifi hamiyeti ifaya davet ettim. Maatteessüf beyanatınız ve binnetice 
münfehim olan manayı hakikî ve saray mülâkatının tarzı tertibi ve bilhassa bizim Avrupa’da 
bulunaca ımız zamanda sizin de Avrupa ricalini ziyaret için seyahate kalkı manız bu suretle 
hasımlarımıza Büyük Millet Meclisince istenilen eraitten sulh yapabilir bir heyetin mevcut 
oldu u ümidini vererek âmal ve metalibi milliyemizin tahakkukunu tehir etmekten ve içinde 
stanbul halkı da dâhil oldu u halde bütün efradı milletin izhar etti i vahdetin sırf sizin 

tarafınızdan ihlâl edildi ini göstermekten ba ka bir eye yaramayacak olan hareketiniz zannı 
mevcudun butlânını isbat etmi tir. Ben elyevm makamı muallâyı Hilafeti i gal eden zat ancak 
onun ciddî ve samimî talebi vukunda lâzımülittiba hakaiki izah zımmında görü meye mezun 
oldu umu söylemi tim. Zatı âlinizin rüfekanızla beraber beni müracaatçı vaziyetinde 
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Ayrıca Yusuf Kemal Bey (Tengir ek), Tevfik ve zzet Pa aları yurt 
sevgisinden yoksun olmakla suçlamı , Yeni Gün gazetesi de  bu ki ileri hain 
olarak nitelendirmi  ve Ahmet zzet Pa a hakkında unları yazmı tır: “Son 
davranı ı ile... kendini o kadar kirletmi tir ki, Hindistan’ın tüm lavantaları 
bile onu temizleyemez.”82  

TBMM Heyeti 9 Mart 1922’de Paris’ten, Londra’ya geçti inde, bu 
sırada Ahmet zzet Pa a da Lord Curzon’la görü mek için Londra’da 
bulunuyordu ve stanbul Hükümeti temsilcisi Re it Pa a, Yusuf Kemal Bey 
(Tengir ek)’i kaldı ı otelde ziyaret ederek ngiltere’nin stanbul elçili inde 
görevli ba tercüman Ryan’ın yönlendirmesiyle, Ahmet zzet Pa a’nın Lord 
Curzon’la yapaca ı görü meyi, Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’le birlikte 
yapmak istedi ini iletmi tir. Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) bu teklife resmi 
olarak Ankara’ya danı madan herhangi bir yanıt veremeyece ini, ancak 
bunun için de yeterli zamanın olmadı ını söylemi tir. Buna kar ın ki isel 
olarak verdi i yanıtta, Ahmet zzet Pa a’yı bu davranı ından dolayı a ır bir 
ekilde ele tirmi tir.83 stanbul Hükümeti ve Padi ahın bu süreçte ba ka 

giri imleri de olmu , ngilizlerle özel görü meler yapmı , mütareke ve barı  
önerilerinde bulunmu lardır. Padi ah, Tevfik Pa a aracılı ıyla 25 Mart’ta, 
Hükümet üyelerinden de gizli olarak Rumbold’a bir öneri sunmu 84 ve 
Bo azların özerkli inin bütün uluslar yararına korunabilmesi i ini 
ngiltere’ye vermi tir. Bu korumanın yapılabilmesi için gereken toprak eridi 

de bu devlete verilmi tir ve Türk jandarması da onun buyru unda 
bulunabilecektir. Buna göre Edirne içinde olarak Do u Trakya’nın 
Türkiye’de kalmasına bir engel kalmayacaktır. Bu anla ma Hindistan ve 
benzeri yerlerde ngiltere’nin Hilâfete dü man oldu u propagandasını da 

                                                                                                                   
göstermi  oldu unuzu bilâhare anladım. Bu tarzı hareketiniz zaten gayri me ru olan 
vaziyetinizle müterafiktir. Mahzâ bu mülâkat Padi ahın efkârı ve niyeti hakikiyesine kesbi 
ittilâ etmi  olmak itibarıyla pek faydasız olmamı tır. Pek bariz anla ıldı ki milletin hakikî 
mümessili olan ve mukadderatı memleket er’an ve hukukan yegâne vazuulyed bulunan 
Türkiye Büyük Millet Meclisini tanımaktan iba ile bir kuvvei maneviyenin kesri hülyasında 
temdihatta bulunmakla berdevam imi ler. Binaenaleyh her türlü temasınızın ve bilcümle ef’al 
ve harekâtınızın menfaii âliyeyi millet ve memlekete münafi ve muzir oldu unu Büyük Millet 
Meclisi Hükûmetine arz ettim.” Tengir ek, a.g.e., s. 244-245. 
82 Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 221. 
83 Yusuf Kemal Bey (Tengir ek)’in cevabı öyledir: “...Hususî cevabım: A. Pa a stanbul 
Hariciye Nazırı ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Hariciye Vekili birle ecek ba ka yer 
bulamadılar da ngiliz Hariciye Nazırı Nezaretini mi buldular?” Tengir ek, a.g.e., s.247-248.  
84 ngiltere Yüksek Komiseri Rumbold’un 26 Mart 1922’de, Lord Curzon’a çekti i gizli bir 
telgrafta, Vahdettin’in, Edirne ve stanbul’un geri verilmesi kar ılı ında Bo azlardaki statü 
tespitini tamamen ngiltere’ye bırakabilece i bildirilmi tir. Bilâl N. im ir, ngiliz 
Belgelerinde Atatürk (1919–1938), C. 4, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk 
Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1984, s. 228–230. 



 319

etkisiz bırakacaktır. Ayrıca 6 Nisan’da Rumbold Vahdettin ile görü mü  ve 
bu görü meden üç gün sonra Vahdettin ngiliz Yüksek Komiserli i’ne 
güvendi i bir kimseyi gönderip Yunanlılar tarafından bo altılacak 
toprakların Ankara’ya de il stanbul hükümeti’ne devredilmesini istemi tir. 
7 A ustos’ta Padi ah Rumbold’la yeniden görü mü  ve Ankara’dakileri 
ttihatçılıkla ve Bol eviklikle suçladıktan sonra kendisinin barı a kavu mak 

için özveride bulunmaya hazır oldu unu söylemi tir. Tüm bunların dı ında, 
stanbul Hükümeti de tilaf Devletleri’nin mütareke ve barı  önerilerine 8 

Nisan’da yanıt vermi  ve Anadolu’dan çekilecek Yunan birliklerinin 
Trakya’ya getirilmemelerini istemi tir.85 

Ali Fethi Bey (Okyar)’in Avrupa Seyahati 

Ankara Hükümeti Yusuf Kemal Bey (Tengir ek) aracılı ıyla yürüttü ü 
barı  giri imlerinden tam bir sonuç alamamasına kar ın, son bir defa daha 
tilaf Devletleri’yle görü meye karar vererek, Dı i leri Bakanı Fethi Bey 

(Okyar)’i Avrupa’ya göndermi tir.86 Gerçekte Fethi Bey (Okyar)’in 
Avrupa’ya gönderilmesi, Yunanlılara kar ı yapılması planlanan taarruz 
hazırlıklarının gizlenmesi amacını ta ıyordu. Kan dökülmeden ve fazla 
zaman geçmeden bir barı ın yapılmasını isteyen, ancak bunun olmasının o 
sıra olanak dı ı oldu una inanan Mustafa Kemal Pa a, Büyük Taarruza 
A ustos ba ında karar vermi  ve bunun anla ılmaması için de çaba 
göstermi tir. Fethi Bey (Okyar)’in görevi de Türkiye’nin barı  istedi i 
yolunda kanaat olu turup, bunu basın yoluyla duyurmak ve böylelikle 
yakında taarruza geçilece inin anla ılmasını engellemekti.87 Ali Fethi Bey 
(Okyar)’in aktardı ına göre, bu konuda Mustafa Kemal Pa a kendisine 
unları söylemi tir: 

“Taarruza karar verdim. Hazırlıkları tam gizlilik içinde yürütece im. 
Asıl endi em, dü manların ku kulanması... Yusuf Kemal Bey, Paris’te resmî 
temaslar yaparken, senden, Londra’da, ngilizler’e sulhü bugünkü artlarla 
aradı ımız yolunda kanaat verecek temaslar yapmanı, nihayet Eylül ayının 
ortalarına kadar zaman kazanmanı istiyorum. cap ederse Paris’e, Roma’ya 
geçecek, Londra’nın ku kulanmamasını temin edeceksin. Gayem u: Millî 
Misak esasları üzerinde bir sulhün, bugünkü artlar içinde mümkün olup 
olmadı ını memlekete ve cihana ispat etmek... Bu mümkün olabilse, kan 
dökmeden ve zaman kaybetmeden gayemize eri mi  oluruz. Fakat 

                                                 
85 Bayur, XX. Yüzyılda..., s.264-266, 276; Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 229. 
86 Tansel, a.g.e., s. 157. 
87 Osman Okyar-Mehmet Seyitdanlıo lu, Fethi Okyar’ın Anıları, Türkiye  Bankası Yay., 
stanbul, 1997, s. 27; Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Tarih Yay., b.y.y., b.t.y., 

s. 300. 
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kar ımızdakilerin bizi oyaladıklarını, yorup bıktırmak istediklerini, 
imkânlarımız mahdut oldu undan yeise kapılıp mümkün mertebe Sevr’e 
yakın artlarla sulh masasına oturtmaya zorlamak pe inde olduklarını 
biliyorsun. Ama bunu sadece bizlerin bilmesi kâfi gelmiyor. Hasretini 
çekti imiz sulh ve huzur ancak Yunan Ordusu’nun mahvolmasıyla mümkün... 
Eylül ayının ortasına kadar, bilhassa bir ngiliz müdahalesinden emin 
olmam art... Bunu temin edebilecek misin?”88         

Fethi Bey (Okyar), 18 Temmuz’da Marsilya’ya gitmi tir. 23 
Temmuz’da Raymond Poincaré ile görü mü  ve aynı gün gazetecilere 
verdi i demeçte, “Bütün halk tabakalarında tek bir zihniyet vardır: Dü man 
ana vatandan çıkarılacak. Muzaffer olaca ız. Fakat... kan dökmemek için 
her türlü müzakeratı siyasiyeden çekinmeyece iz. Paris ve Roma 
Hükümetlerine müzaheretlerinden dolayı borçluyuz. Mazereti ahsiyeye 
binaen mezuniyetle geldim. Fakat seyahatimden istifade ederek bulundu um 
ehirlerde metalibi milliyemizi kabul ettirmek için ricali siyasiye ile 

görü mekten içtinap etmeyece im.” diyerek Türkiye’nin haklı oldu una 
inandı ı davasını anlatmaktan çekinmeyece ini, sorunlarını güç yoluyla 
çözebilecek durumda olmasına kar ın, barı tan yana oldu unu belirtmi tir.89 

Bu arada Fethi Bey henüz Londra’ya geçmeden, barı ı sa lamak için, 
Mustafa Kemal Pa a’yla görü ülmesi gerekti ini savunan ve bu konuda 
kendisine kar ı çıkıldı ından dolayı ngiliz yönetiminin ba ını a rıtmı  olan 
ngiliz Generali Townshend, 25 Temmuz 1922’de resmi olmayan 

görü meler yapmak üzere Ankara’ya gelmi , bu gezi Anadolu’da 
memnuniyet yaratmı tır. Bu olayın gerçekle mesinde Ankara Hükümeti’nin 
Paris’teki temsilcisi Dr. Nihat Re at’ın, 24 Mayıs’ta Londra’da Avam 
Kamarası üyeleriyle yaptı ı görü menin de etkisi vardır.90 Konya’da 
Mustafa Kemal Pa a’yla görü en Townshend, e er ngilizler Anadolu’nun 
bo altılması konusunda Yunanlıları ikna edemezlerse, Mustafa Kemal 
Pa a’nın Hindistan, Afganistan, Irak, Filistin, Mısır gibi slam ülkelerinde 
bir cihad ba lataca ı izlenimiyle ngiltere’ye dönmü  ve dönerken kdam 
gazetesine verdi i demeçte unları söylemi tir: “Sulhu kolayla tırmak için 
geldim. Büyük ümitlerle dönüyorum.”91 

Fethi Bey (Okyar), 3 A ustos’ta Londra’ya geçmi  ve burada Times 
gazetesine verdi i demeçte, seyahatinin resmi olmadı ını, özellikle 
                                                 
88 Okyar, a.g.e., s. 300-301. 
89 Gotthard Jaeschke, Kurtulu  Sava ı le lgili ngiliz Belgeleri, Çev.: Cemal Köprülü, 2. 
Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1991, 
s. 232. 
90 Kürkçüo lu, a.g.e., s. 233. 
91 Jaeschke, Türk Kurtulu  Sava ı..., s.186-187; Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 228-229. 
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Çanakkale ve Trakya için tekliflerle geldi ini belirtmi  ve unları 
söylemi tir: “...Ümit ederim ki, Türkiye ile Büyük Britanya arasında yeni bir 
uzla ma iyi bir anla ma siyaseti husule gelebilecektir. ngiltere’nin bize 
kar ı iyi niyetinin büyük de erini takdir etmekteyiz. Fakat ne yazık ki, u 
anda Britanya halkının büyük bir ço unlu u stiklal Mücadelemizin 
manâsından haberdar bulunmamaktadır. Sévres (Sulh Muahedesi)nin 
manâsı (bizim için) kölelik demektir... Edirne meselesi prensip hususunda 
ba lıca mü kili te kil etmektedir. Bu ehir Yunanlılara bırakıldı (Mart 
1922)... Türk halkı ngiliz halkına dü man de ildir, fakat, ne yazık ki, 
Britanya bu halka dü manlık göstermektedir. Tehcir meselesinde de 
tartı maya hazırım. Allah’ın huzurunda oldu u kadar, herkesin ve kimin 
huzurunda olursa olsun...”92 Daha sonra ngiliz yetkililerle görü me talebi 
geri çevrildi inden dolayı, Savoy Otel’de ngiliz gazetecilerini ve 
Londra’daki yabancı basın temsilcilerini ça ırarak bir basın toplantısı 
düzenlemi tir. Toplantıda, Türkiye’nin barı  istemesindeki nedenleri 
anlatmı , ngilizlerin Türkiye politikasını ele tirmi  ve ngiltere’den cevap 
bekledi ini söylemi tir. Böylece bir taraftan barı  için istekli olundu u 
mesajları verirken di er yandan da hem tilaf Devletleri’nden hem de 
Yunanistan’dan taarruz hazırlıklarını gizlemeye çalı mı tır. Nitekim Fethi 
Bey (Okyar) amacını gerçekle tirme konusunda ba arılı olmu , ngiliz 
gazeteleri ile bazı Avrupa gazetelerinde Türkiye’nin barı  ça rısı 
yayımlanmaya ba lanmı tır. Konu ngiliz Avam Kamarası’na da ta ınmı , 
muhalefet, Hükümetten bu tutumunun nedenlerini sormu tur. Bu geli meler 
üzerine olsa gerek, 25 A ustos’ta ngiliz Dı i lerinden Fethi Bey (Okyar)’e, 
Curzon’un hazırlı ının ancak Eylül ayında bitece i ve kendisini o zaman 
kabul edebilece i söylenmi tir. Bu durum Ankara’nın planına da uygundur. 
Çünkü Mustafa Kemal Pa a, Fethi Bey (Okyar)’den ngilizleri Eylül ayının 
ortasına kadar oyalamasını istemi tir.93  

Ali Fethi Bey (Okyar), Ankara’ya gönderdi i bir telgrafta, Lloyd 
George ve Lord Curzon’un, Türkleri yıpratır ve onlara feci bir barı ı kabul 
ettirir umuduyla, o sıralardaki durumunu sürdürerek Türkiye’yi yıkmak 
amacını güttüklerini; durumun ancak Yunan ordusunun kesin yenilgiye 
u ratılmasıyla Türkiye’nin lehine düzelebilece ini; Yunanistan’ın ekonomik 
olarak sıkıntıda, siyasi olarak karı ıklık içinde oldu u, ordusunun da 
moralinin çökmü  bulundu unu ve Türkiye’nin bundan yararlanması 
gerekti ini belirterek, silaha sarılmaktan ba ka çare olmadı ını söylemi tir.94 
Nitekim 28 A ustos’ta ngiliz basınında Büyük Taarruz’un ba arısına 

                                                 
92 Jaeschke, Kurtulu  Sava ı le..., s. 232. 
93 Okyar- Seyitdanlıo lu, a.g.e., s. 27-28; Okyar, a.g.e., s. 308 vd. 
94 Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 264. 
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yönelik olarak haberler çıkmaya ba layınca, Lord Curzon’dan, Fethi Bey 
(Okyar)’i bekledi i haberi gelmi  ve Curzon bir mütareke teklif etmi tir.95 
Bundan sonraki süreçte ise Yunanlılara kar ı ba arılı bir taarruz yapılmı  ve 
Anadolu Yunan i galinden kurtarılarak, ülkede Mudanya Mütarekesi’nin ve 
Lozan Barı  Konferansı’nın ko ulları hazırlanmı tır.  

Fethi Bey (Okyar)’in Batı’da yürüttü ü bu diplomatik çabaların bo a 
gitti i söylenemez. Mustafa Kemal Pa a’nın planı i lemi  ve Yunanlılara 
kar ı yapılması dü ünülen taarruzun, saklanması konusunda ba arılı 
olundu u gibi, Ankara lehine bir kamuoyu da olu turmu tur. O günlerde 
izlenen siyasetin de etkisiyle olsa gerek, ne Batı kamuoyunda ne de Batılı 
diplomatlar ve devlet adamlarında, Türklerin kesin sonuçlu bir taarruz 
yapabileceklerine yönelik olarak tam bir kanaat olu mamı tır.96 Örne in 
Fransa Ba bakanı ve Dı i leri Bakanı’na, Ankara’daki Fransız temsilcisi 
General Mougin aracılı ıyla, Yunanlılara kar ı bir saldırıya geçmemiz 
konusundaki dü ünceleri soruldu unda  “Afyonkarahisarı alıp orada on be  
gün tutunabilirseniz bu, barı  görü meleri sırasında sizden yana bir koz 
sayılır” derken,97 Fransa’da 10 A ustos ile 27 A ustos tarihleri arasında 
yayımlanan gazetelerde de “ne Yunanlılar ne Türkler kendi imkânları ile bir 
sonuca varabilirler”, “Yunan ordusu, bizzat kendisi de yıpranan Türkten 
ba ka bir hasım önünde elindeki mevzileri çok zor tutar”, “Mizaç itibariyle 
a ır Anadolu köylüsü anî taarruz harekâtına pek elveri li de ildir; fakat u 
anda ‘yerini korumak’tan ba ka bir ey söz konusu mu?.” diye yazmaktadır. 
Bu satırların yazıldı ı sıralarda ise taarruz hazırlıkları bitmi , hatta 
ba lamı tır.98 Ayrıca L. C. Kenworty, ngiltere Avam Kamarası’nda 4 
A ustos 1922’de ngiliz Hükümeti’ni ele tiren ve Türkiye’yi destekleyen bir 
konu ma yapmı tır.99  

TBMM’nin Batı’da yürüttü ü bu diplomatik çalı malar, her ne kadar 
barı ı kesin sonuçlu bir sava  olmadan getirememi se de, Yunanlıların yalnız 
bırakılması konusunda büyük bir ba arı sa lanmı  ve Büyük Taarruz 
sırasında, hiçbir devlet, Yunanistan’a yardım etmek konusunda bir çaba 
göstermemi tir.100 

Tüm bu bilgilerin ı ı ında burada ayrıca tartı ılması gereken bir di er 
konuda ngilizlerin, gerçekten TBMM’yle, Sevr dı ında bir ba ka barı  
anla ması yapmak isteyip, istemedikleridir. Öncelikle im ir’in ngiliz 
                                                 
95 Okyar- Seyitdanlıo lu, a.g.e., s. 28. 
96 Akyüz, a.g.e., s. 290. 
97 Bayur, XX. Yüzyılda..., s. 278-279. 
98 Akyüz, a.g.e., s. 290; Bayur, XX. Yüzyılda..., s. 262. 
99 Baytok, a.g.e., s. 160-163. 
100 Sonyel, Türk Kurtulu  Sava ı..., s. 240. 
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ar ivlerinden elde etti i belgelere dayalı olarak verdi i bilgilere bakmak 
gerekir. Buna göre, ngilizler kendi istedikleri ko ullarda bir barı  yapılması 
amacıyla, Ankara’yı zorlamak ve baskı altında tutmak için Türkiye’nin 
Sovyetlerle arasını açmak, Mustafa Kemal Pa a’yı yalnız bırakmak ya da 
iktidardan dü ürmek gibi çe itli yöntemlere ba vurmayı denemi  ya da 
denemek istemi lerdir.101 Ayrıca im ir, ngilizlerin Ankara Hükümeti’ni 
oyalamak ve Anadolu’daki çıkmaz durumu sürdürmek istediklerini de 
söylemi tir.102 Konu bu açıdan de erlendirildi inde; ngilizlerin Yusuf 
Kemal Bey (Tengir ek)’e oldukça mesafeli yakla maları, Paris’teki 
Konferans’ta kararla tırdıkları mütareke ko ullarını Ankara’ya bildirdikten 
sonra cevabını dahi bekleden, hemen barı  ko ullarını ilettikten, Ankara’nın 
kar ı tekliflerini ise nerdeyse hiç tartı madan, hakaret içeren ve kı kırtıcı bir 
üslupla reddetmeleri, Fethi Bey (Okyar)’le görü mekten kaçınarak, o günün 
ko ullarında kendisini uzunca denebilecek bir süre oyalamaları ve A ustos 
ayının ba larındaki görü me talebine Eylül ayına randevu vermeleri 

im ir’in dediklerini do rular nitelikte davranı lar olup; bunlardan hareketle 
ngiltere’nin, Ankara’ya önerilen barı  ko ullarının TBMM tarafından kabul 

edilmesinden endi e duydukları dü ünülebilir. Bu iddiayı destekleyen bir 
ba ka bilgiye, T TE ar ivinde bulunan bir belgede rastlanmı tır. Öncelikle 
belgenin 01.04.1922 olan tarihinin, tilaf Devletleri’nin 22 Mart’ta mütareke, 
26 Mart’ta ise barı  ko ullarını Ankara’ya bildirdi i ve Ankara’nın da 5 
Nisan’da cevap verdi i tarihlerle uyumlu oldu unu belirtmek gerekir. Bir 
istihbarat bilgisine dayanan belgede, ngilizlerin, Ankara’ya yapılan teklifin 
kabul edilmemesinden ümitli oldukları, Ankara’nın nasıl olsa bu antla ma 
önerisini kabul etmeyece i ve böylelikle Ankara’yı barı ı engelleyen taraf 
olarak gösterebilecekleri, ayrıca Peyam-ı Sabah gazetesinde barı  lehine 
yazılan yazılardan huzursuz olurken, aleyhte yapılan yorumlardan ise 
memnun oldukları ve Fransa’nın da ngilizlerle aynı dü üncede oldu u 
yazılmı tır.103 Dolayısıyla, bu bilgiler göz önüne alınarak ngilizlerin 
Ankara’ya barı  önerisinde bulunurken, aslında bir uzla ma çabası içinde 
olmadıkları, hala Sevr’den tam olarak vazgeçemedikleri, Mustafa Kemal 
Pa a’ya kar ı bir komplo yapabileceklerine yönelik inançlarını devam 
ettirdikleri ve hatta az da olsa Yunanlıların Anadolu’da bir ba arı 
kazabileceklerine olan inançlarını sürdürdükleri ileri sürülebilir. 

 

 

                                                 
101 im ir, Sakarya’dan..., s.250-251. 
102 aynı eser, s.274. 
103 T TE Ar ivi K: 51 G: 18 B: 18–1001. (Ek–4) 
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Sonuç 

I. Dünya Sava ı’nda Osmanlı Devleti’nin sava tan yenik çıkması bir 
kırılma noktası olmu ; bu olay Türk tarihi bakımından yeni olu umların 
ba langıcını te kil etmi tir. Sava  sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi 
Osmanlı Devleti’nin sonu anlamına gelirken, yeni bir Türk devletinin de 
ba langıç noktası olmu tur. Bir ba ka deyi le bir taraftan i gale u rayan 
devletin i galden kurtarılması için çaba gösterilirken di er yandan da yeni 
bir Türk devletinin temelleri atılmı tır. Bu süreçte, yapılan silahlı ve 
diplomatik mücadelenin dönüm noktalarından birisi Sakarya Muharebesi 
olup, burada kazanılan ba arı, milli egemenlik temeline dayalı Milli 
Mücadele’nin ba arıya ula masını sa lamı tır.  

gale u rayan yurdunu kurtarmak için silahlı bir mücadele yapmaktan 
çekinmeyen TBMM, bu mücadelesi sırasında diplomasi yolunu da her 
zaman açık tutmu , bir taraftan sava  alanında elde etti i ba arıları 
diplomatik bir zafere dönü türmenin yollarını ararken, di er yandan da 
sava madan barı çı bir yolla sorunlara çözüm arayı ı içine girmi tir. Sakarya 
Muharebesi ile Büyük Taarruz arasında geçen sürede de benzer bir tutumla 
hareket etmi  ve hem Misak-ı Millî temelinde bir barı  antla ması yapmak, 
hem de kesin sonuç alınacak bir sava ın hazırlıklarını tamamlamak amacıyla 
ola anüstü bir çaba göstermi tir. Her ne kadar sava ı sona erdirecek genel 
bir anla ma yapamamı  olsa da bazı devletlerle ikili görü meler, bazılarıyla 
da ikili antla malar yapmı tır. Bu giri imler sonunda, Türk Milli Mücadelesi 
dünya kamuoyu gündemine ta ınmı , özellikle ngiltere’de hükümete, 
Anadolu’da Türklere yönelik olarak izledi i politika konusunda a ır 
ele tiriler yapılmaya ba lanmı , Türkiye lehinde bir hava olu mu  ve 
Yunanistan’ın siyaseten yalnız bırakılması sa lanmı tır.  

Dı arıda yürütülen bu çalı maların iç siyaset üzerinde de etkileri olmu , 
TBMM’de bulunan muhalif milletvekilleri olayları yakın takibe almı lar ve 
bu konuda hükümeti sıkı tırmı lardır. Ayrıca TBMM’yle, stanbul Hükümeti 
ve Padi ahın da rol aldı ı bu olaylar her iki tarafın ili kilerinin biraz daha 
yıpranmasına neden olmu , Vahdettin TBMM’yle i birli ine yana mayarak 
hem saltanat kurumunun hem de kendi saltanatının yıpranması ve sonunun 
gelmesi konusunda bir adım daha atmı tır. 
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BÜYÜK TAARRUZ’DA SÜVAR LER  
VE ZM R’E YÜRÜYÜ  

 

Kemal ARI  

 

Sayın ba kan, çok de erli konuklar! 

Bu güzel günde, Ulusal Kurtulu  Sava ı’nda çok önemli olaylara 
tanıklık etmi  Haymana’da, çok de erli ara tırmacılarımızla bir arada olmak, 
gerçekten gurur verici... Bu gururu ya arken; zmir’den bütün dostlarıma 
selam ve sevgi dilekleri getirmi  bulunuyorum... 

Bu sempozyumda, bana ayrılan konu, süvarilerin zmir’e yürüyü ü ve 
Ulusal Kurtulu  Sava ı’nın çok az bilinen önemli bir figürü, Buhara’dan 
gelen kılıcın dramatik öyküsünü sizlerle payla mak... Bu kılıç etrafında 
dönen olayları ele alarak, bir yandan da nasıl bir tarih talanı yapılmakta 
oldu una ilgileri çekmek... 

Önce bir durum saptaması yapalım: 

Ne yazık ki bu saptamayı yaparken zmir için, belki de garip 
kar ılanacak bir gerçe in de altını çizmek gerekecek. 

15 Mayıs ile 9 Eylül tarihlerinin, öncelikli olarak zmir; ardından Türk 
Ulusu ve nihayet insanlık için önemli bir anlamı oldu unu burada bulunan 
bütün de erli ara tırmacılar takdir ederler. Bir kere bu tarihlerden ilki, 
Türkler için hem büyük acıların ya andı ı hem de büyük umutların do du u 
bir anlamla bütünle mi tir. O gün, yani 15 Mayıs 1919 günü zmir kanlı bir 
biçimde i gal edilmi tir. Bu i gal sırasında, Mondros Bırakı ması’nın 
haksızca uygulanmasından öte, binlerce günahsız insanın katledili ini ne 
yazık ki insanlık, yüzü kızarmadan i lemi ; bu cinayetlere ne yazık ki uygar 
dünya engel olmadı ı gibi, o günü hazırlayarak bir anlamda katkıda da 
bulunmu tur. Ancak o tarih, aynı zamanda umutların da dirildi i bir tarihtir; 
çünkü ulus, bu acı günde Türklü ün bir kan çana ı içinde nasıl yumak olup 
debelendi ini görünce, bir direni  istencini de içinde geli tirmi tir. Sonuçta 
                                                 
 Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü. 

(kemalari@deu.edu.tr) 
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ulus, Mustafa Kemal Atatürk’ün çevresinde bütünle mi ; ulusal 
örgütlenmesini tamamlamı ; sömürgeci dünyaya ve onun yerli 
i birlikçilerine ve uzantılarına kar ı sava a yönelmeyi, kurtulu  yolu olarak 
görmü tür. Bu ulusal uyanı ı yok etmek için, sömürgeci güçlerin, ne türlü 
kanlı planları uygulamaya koyduklarını burada tek tek ele almanın ne yazık 
ki olana ı bulunmuyor. Ancak, ulus dört bir yandan sarılmı ; batıda Yunan, 
güneyde talyan ve Fransız i galleri, do uda Ermeni komitecilerinin akıl 
almaz kıyımları, Kuzey’de Pontus çetelerinin katliamları; bundan da öte 
ngiltere öncülü ünde tilaf devletlerinin imha politikaları; derken, Sultan ve 

Halife’nin, bu politikalara kucak açarak Türklü ün imhasına göz yummak 
durumunda kalı ı... Bütün bu sayılan eyler, verilen sava ın ne denli yo un, 
kanlı, geni  ve önemli boyutları oldu unu ortaya koymaktadır. Derken, 
güney illerindeki direni ; ilerleyen Yunan i gal ordularına kar ı Birinci ve 
kinci nönü Sava ları; ardından Eski ehir-Kütahya direni i ve geri çekili ; 

sonra kanlı Sakarya Sava ı...  

1921 A ustos ayında, üstün Yunan ordusu kar ısında önce geri 
çekilmek zorunda kalan; ardından da ola anüstü bir direni  ve kar ı saldırı 
gücüyle dü manı geri çekilmek zorunda bırakan, 21 gün 22 gece süren kanlı 
muharebelerin sonunda Anadolu bozkırını kaplayan ufuklardan gür 
ı ıklarıyla utku güne i do du unda, o zamana de in büyük bir karamsarlık 
ve kaygı içinde kıvranan Anadolu yaylalarına bu utku ile birlikte birden 
büyük bir sevinç dalgası egemen olmu tu. Her yanda enlikler yapılıyor; 
ulus ba arılı olaca ına yönelik inancını diriltmi  olarak, elde etti i bu utkuya 
daha derin bir istençle sarılıyordu. Öyle ya! Ba arılamaz denilen ey 
ba arılmı ; Yunan ordusu geri çekilmek zorunda bırakılmı ; yitiyoruz, gittik, 
yok olduk diye dü ünülürken; i te Durak Bey’in Büyük Millet Meclisi’nde 
yaptı ı o ünlü konu madan güç alan ulus; geri çekilmek için de il, ölmek 
için yemin etmi , imdi yeniden dirili ine tanıklık etmenin sevincini 
ya amı tı... 

te bu günlerin en önemli sonuçlarından biri de; Türkiye’nin dı ında, 
dost halklar arasında, Türklerin ba arılı olaca ına dönük olan inançtır. O 
zamana dek Ankara’ya yana ma konusunda çekinceleri olan ve bu konuya 
ku kulu yakla an halklar, Türklerin bu büyük utkusunu gördükten sonra, 
dayanı ma dileklerini dile getirmeye ba lamı lardır. Ankara ile ili kiye 
geçmek, temsilcilikler açmak; bu yeni evrede Türk Ulusu’na büyük bir tinsel 
güç a ılamak amacıyla dayanı ma e ilimi içine girmi lerdir. 

Bu halklardan biri de Buhara’dır. Buhara o tarihlerde, Sovyetler Birli i 
içinde bulunan bir Türk Cumhuriyeti’dir. Sovyetler daha bu a amada, 
Buhara’yı ortadan kaldıracak sinsi uygulamalarını ortaya koymamı lardı. Bir 
di er önemli konu; o tarihlerde biliyorsunuz Enver Pa a Sovyetler 
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Birli i’ndedir. Tam da o günlerde Buhara’ya gelmi tir. Buhara halkı da 
Sakarya Sava ı’nda Türklerin direni ini büyük bir sevinçle kar ılamı tır. 

imdi onlar; ba arılı olmu  karde  halka, yani Türkiye’ye destek vermek, 
diplomatik ili kiye geçmek; dostlu un, dayanı manın simgesi olacak bir 
arma an yollamak iste i içindedir. Bu nedenle; Enver Pa a’nın da ön ayak 
olmasıyla, Buhara hazinesinden üç de erli kılıç, bir Kur’an ve astragan 
kalpaklar ve halılarla birlikte; Türkiye’ye bir kurul göndermek; bu 
dayanı ma istençlerini göstermek çabasına girmi lerdir. Bunun için bir kurul 
olu turulur. Bu kurul, 1921 yılı sonlarında yola çıkar. Karadeniz, gemilerle 
a ılır ve so uk bir kı  günü, nebolu rıhtımından, Anadolu topraklarına 
çıkarlar. Burada, kendisini kar ılayanlar arasında nebolu Kaymakamı ve 
Kastamonu stiklal Mahkemesi Ba kanlı ı yapan Mustafa Necati de vardır. 
O dönemde henüz genç ya larında olan, ancak sonradan Türkiye’nin önemli 
tarihçilerinden birisi olarak yeti en Enver Behnan Bey ( apolyo) bu kurula 
rehberlik eder. Uzun ve zorlu bir kara yolculu undan sonra, Ankara’ya 
ula ılır. Ankara’da, Gazi Mustafa Kemal Pa a bu kurulu kabul eder. Bu 
görü mede Gazi Pa a’ya üç kılıçla birlikte Kur’an ve astragan kalpaklar 
takdim edilir. Kılıçlardan biri, Mustafa Kemal Pa a’nın kendisine, ikincisi 
Batı Cephesi Komutanı smet Pa a’ya arma an edilmi tir. Üçüncü Kılıç ise, 
o zamanlar neredeyse Türklerin yeni Kızıl Elması olan ve i gal altındaki 
zmir’e girecek “fatihe” verilmek üzere, Mustafa Kemal Pa a’ya teslim 

edilmi tir. Ardından Mustafa Kemal Pa a, Büyük Millet Meclisi’nde bu 
ziyaretten söz eder. “Dost” ve “Karında ” Buhara halkının bu 
kadir inaslı ından ne büyük ölçüde mutlu oldu unu belirttikten sonra; “Bu 
muazzez seyfi” yani kutsal kılıcı, zmir’e ilk girecek “fatihe” vermekle 
“ erefyab” olaca ını, yani onurlara bo ulaca ını bütün ulusa duyurmu  
olur... 

Evet, her ey açıktır aslında...  

Buhara’dan gelen kılıçlardan biri, yani “Üçüncü Kılıç”, zmir’e ilk 
girecek “Fatih”e vaat edilmi tir. Kılıcı almaya hak kazanacak olan ki i,  o 
dönemin söyleminde, yazılıp çizilen belgelerinde “ zmir Fatihi” olarak 
nitelenmi tir. imdi, zmir kapkaranlık dumanların ötesinde, tutsaklıktan 
çırpınan bir yurt kö esi oldu una göre; sürekli ona özlem, onu ele geçirme 
ve tutsaklıktan kurtarma duygu ve istenci kutsandı ına ve yüceltildi ine 
göre, zmir Fatihi olacak ki inin, tarih önünde ne denli önemsendi i, 
kutsandı ı da ortaya çıkıyor. Bu konu, o dönemde yalnızca i te bu tür 
söylemlerde, hamaset kokan sözlerde sınırlı kalmamı tır. Önce Kur’an; 
düzenlenen bir törenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplı ına 
konulmu tur. Ardından bir törenle, Hacı Bayram Camii’ne teslim edilmi tir. 
Atatürk, kendisinin aldı ı kılıcı, Ilgın Manevraları sırasında, Süvari Kolordu 
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Komutanı Fahrettin Altay Pa a’ya vermi tir. smet Pa a’nın aldı ı kılıç, 
onda kalmı tır. Ancak, Üçüncü Kılıç’ın sahibi kim olacak, bu kılıcı almaya 
kim hak kazanacaktır? 

 Durum budur.  

imdi dü ünelim: Türk Ordusu’nda görev yapan bir subaysınız. Büyük 
olasılıkla, yakın tarihin kanlı cephelerinde sava tınız. Belki yaralandınız, 
ölümden döndünüz. Aileniz uzakta. Ve yüre iniz de kutsal bir dava u runda, 
zmir diye çırpınıyor. Burada hemen, Mahmut Esat Bozkurt’un bir anısı 

aklıma geliyor. Sakarya Sava ı sırasında askere cesaret vermek için, bir ta  
parçası üzerinde onlara tarihteki büyük kahramanlıklarından söz etmek ister. 
Ta  parçasının üzerine çıkar; ancak bakar ki kar ısındaki askerin üstü ba ı 
peri an. Ayakları çıplak. Gözya larına bo ulur ve söylevini veremez. Bu tür 
psikolojilerin çokça ya andı ı böyle bir zaman diliminde, ordunun onurlu bir 
subayı olarak, yurt u runa ölmeye yemin etmi siniz ve bir buyruk 
alıyorsunuz cephe komutanlı ından. Deniyor ki; Buhara’dan gelen çok 
de erli bir kılıç, zmir’e ilk giren Fatih’e verilecek... ve o Fatih, bu kılıcı, 
do rudan Mustafa Kemal Pa a’dan alacak... Mustafa Kemal Pa a kim? 
Tarihin, hem de ya adı ınız zaman dilimindeki en büyük yurtseveri... Büyük 
bir tarihsel önder... Bu duygular altında, böyle bir kılıç, bir subayın dü lerini 
süslemez mi? 

Evet; i te Batı Cephesi Komutanlı ı bu buyru u yayınladı ında, ordu 
içinde sanki bir müsabaka ba lamı tır. Üçüncü Kılıç kimin olacak? Ve bu 
tarihsel onuru, kim üzerine alıp, çocuklarına ve derken torunlarına 
aktaracak? De erli konuklar; Fahrettin Altay, anılarında yazıyor... zmir’e 
ilk giren ki i olmak dü ü; bütün Türk subaylarının dünyalarını kaplamı tır. 
Hatta Fahrettin Pa a, bu dü üncelerle ehit olan Türk subaylarının 
varlı ından söz ediyor...  

Bir ba ka ödül daha var. Ondan da bir cümleyle söz edelim: Musevi bir 
Osmanlı yurtta ı olan Misbah Efendi adında biri; 500 lira para ödülü 
koyuyor, zmir’e ilk girecek ki i için ve artık, orduda, subaylar arasında 
sanki bir müsabaka ba lamı tır. 

Tabiki Büyük Taarruz...  

Kan revan içinde, bütün Anadolu bozkırlarında gürleyen toplar; 
orduların cephelerde ilerleyi i, yı ınla ya anmı  cephe olayları; kanlı 
bo u malar... ve derken, 30 A ustos günü Türk süngülerinin ve toplarının 
dü manın ana gövdesini yok edi i. Sonra nefes nefes Akdeniz’e do ru bir 
kopu ... Köpük köpük nefesleriyle atların zmir’e do ru akı ı... Gece 
demeden, gündüz demeden; toz toprak içinde süvarilerin Batı’ya do ru 
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sürekli ilerleyi i... Temel amaç belli: Kaçan dü manı, yerle im yerlerini 
yakıp yıkmadan imha etmek ve Anadolu’da büyük bir katliam 
gerçekle tirmelerinin önüne geçmek... Bu nedenle, ola anüstü bir yarı  
ba lamı tır. Tek tek Anadolu kentleri, istilacı orduların ellerinden kurtarılır. 
Kimisi yakılıp yıkılmı tır; toz duman ve ate  yı ınları arasından; diri 
kalmayı ba arabilmi  siviller, bütün acılara, ölümlere, her türlü zillete kar ı, 
ba ımsız bir yurt edinmenin co kusunu ya amaktadırlar. U ak, Salihli, Kula, 
Nazilli, bir bir kurtarılır. Derken, 8 Eylül günü Manisa yangın yı ınları 
arasında Türk süvarilerinin eline geçer. 8 Eylül’ü 9 Eylül’e ba layan gece, 
sabahın ilk ı ıklarıyla birlikte, Türk süvarileri zmir’den Ege Denizi’nin 
mavi sularını görmü lerdir. Ve derken; bir müfreze olu turulur. Adına 
“Pi dar” yani “Öncü” denilen bu müfrezenin görevi, ordunun en önünde, 
zmir’e do ru ilerlemektir. Ve bu müfrezenin komutanlı ına da, Balkan 

Sava larından beri pek çok sava a katılmı  olan, süvari komutanı Yüzba ı 
erafettin verilir... Maçkalı bir Anne ile Kırımlı bir babanın o lu olan 

Yüzba ı erafettin, müfrezesinin ba ında en önde, arkada larıyla birlikte 
gö sünü siper ederek, zmir’e do ru ilerleyecek ve Hükümet Kona ı’nı ele 
geçirecektir. Bu öncü kuvvet, dörtnala Sabuncubeli sırtlarından inip, 
Bornova Hükümet kona ını ele geçirirler. Üzerlerine çevrilen sinsi silahlara 
verebildikleri kadar kar ılık verirler; ancak hedefleri Konak Meydanı ve 
Hükümet kona ıdır. Sonra Bornova’yı zmir’e ba layan ose yoldan 
ilerlemeye ba larlar. Halkapınar’a gelince, bir pusuya dü en Yüzba ı 

erafettin’in birli i, burada tam dört ehit verir. Pusu kuranlara kar ılık 
verilir, ancak kaçmı lardır. Yüzba ı erafettin’in atı yaralandı ı için, ehit 
olan askerlerinden birinin atına biner ve birli inin ba ında, kılıç çektirerek, 
Punto üzerine yıldırım hızıyla yönelirler. Bir direni  hattını kılıç darbeleriyle 
yarıp, bir solukta Punto skelesinin önüne gelmi lerdir. Her taraf, çözülüp 
kaçmaya te ebbüs eden sivil Rumların denk yı ınlarıyla, insan kalabalı ıyla 
doludur ve derken; süvariler, nefes nefese bir yarı ın sonunda, 9 Eylül 1922 
gününün sabahında, zmir Rıhtımı’na ula ırlar. Artık, zmir körfezinin mavi 
suları önlerinde uzanmaktadır. Ayrıca büyük bir gururu da yüreklerinde 
ta ırlar: Onlar, Mustafa Kemal Pa a’nın “Ordular lk Hedefiniz Akdenizdir, 
leri!” emrinin öncüleridirler1.  

zmir’e ilk giren süvari müfrezesi komutanı Yüzba ı erafettin’e ba lı 
süvarilerin rıhtımdan geçi i sırasında, parke ta larına çarpan nal sesleri, 
Akdeniz’in dalgalarına karı arak bir zafer mar ı havasında kulaklarda 
çınlamaya ba lamı tı. Süvarilerin bu muhte em yürüyü ü kar ısında, pek çok 

                                                 
1 Bildiri metninin bir kısmı için bkz. Kemal Arı, Pasaport’ta Patlayan Bomba: Yüzba ı 

erafettin Kanlar çinde (9 Eylül 1922), zmir Tarih ve Toplum, Sayı 6 (Ekim, 2009), s. 26-
30. 
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insan balkonlarından süvarilerin ba larına do ru çiçekler atıyorlardı. 
Süvarileri alkı layanlar yalnız Kordon’a çıkabilmi  tek tük Türkler de ildi; 
içlerinde Rumların, Ermenilerin hatta kaçkın Yunan askerlerinin bulundu u 
bir kalabalık sevinç gösterisinde bulunuyorlardı.  Bu a ılacak bir eydi; çok 
de il tam üç buçuk yıl önce, Yunan askerlerinin rıhtıma çıkı ını 
alkı layanlar, bu kez de kalpaklı Türk süvarilerini alkı lıyorlardı. Süvariler 
ise o an bütün dünyanın gözünün kendi üzerlerinde oldu unu biliyorlardı. En 
çok merak edilen ey, Türk süvarilerinin ne yapacaklarıydı. Öyle ya! 15 
Mayıs 1919 günü ya anan kan seli üzerine, imdi zafer co kusuyla zmir’e 
giren Türkler, tutup da o günün intikamını almak gibi bir tavır içine girerler 
miydi? Ancak, süvariler sanki tembihlenmi lerdi. çlerinden hiç birisi en 
küçük bir ta kınlık yapmıyor; hiç bir olumsuz durum görülmüyordu ve sanki 
süvariler, küçük bir olumsuzlu un büyük bir abartı ile derhal batı 
kamuoyuna aktarılaca ını, büyük bir gürültü ve karalama kampanyasının 
ba latılaca ını, giderek yeni intikam çı lıklarıyla diplomasi yollarının 
tıkanaca ını biliyor gibiydiler. Kaygılar, ne olaca ına ili kin meraklar, bu 
duygularla gözlerini süvarilerin üzerine çevirenlerin endi eleri elbette vardı. 
Ancak, görülen o ki; so ukkanlılık ve olgunluk, bütünüyle bu yürüyü  
sırasında varlı ını hissettiriyordu. Pek çok zorluk, sırf bu olgularla birlikte 
ortadan kaldırılabiliyordu. Artık, kaygıların yerini co ku da almaya 
ba lamı tı. Düzenli yürüyü  içinde atlarının üzerinde geçen, gölgeleri 
körfezin mavi sularında oyna an süvarilerde bu co ku ve gururu görmemek 
olanaklı de ildi. Bu o yürüyü ü yapan askerlerde de i ik duygular 
uyandırıyor; belki de o zamana de in verdikleri sava ımın sonuna 
vardıklarını, bu muhte em sonucun öncüleri olduklarını dü ünerek, büyük 
bir gurur içinde bulunuyorlardı. Hançereleri dü ümlenerek, gözleri 
ya ararak, oluktan bo almı  gür bir su gibi Kordonboyu’nca ilerleyen 
kahraman bir ordunun öncü müfrezesi, en önde Yüzba ı erafettin, pe i sıra 
gelen kahraman süvarileriyle, Pasaport üzerine do ru ilerliyorlardı. Hedef, 
Hükümet Kona ı’ydı...  

Nedeni ne? Niçin Hükümet Kona ı?  

Çünkü bir kentin erk merkezi, hükümet konaklarıdır da ondan... Bir 
kentte, egemenlik erkini, hükümet konakları temsil eder. Bir sava ta, bir 
kentin hükümet kona ına girer ve oraya bayrak çekerseniz; bu o kenti ele 
geçirdi iniz anlamına gelir. Nitekim 15 Mayıs günü, kenti i gal eden Yunan 
askerleri, kentin en yüksek Hıristiyan dini otoritesi olan Metropolit 
Hırisostomosu da yanlarına alarak, Yunan bayra ını hükümet kona ının 
balkonuna asmı lar; yanı ba ına kendi müttefikleri olan öteki ülkelerin 
bayraklarını da koymu lardı. Hatta ABD’nin kendi yanlarında oldu unu da 
göstermek için, bu bayraklar arasında ABD bayra ı da vardı. imdi, o 
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kona ın balkonunda göndere çekilmi  olarak bir Yunan bayra ı 
dalgalanıyordu. Yunan Kralı Konstantin, zmir’e geldi inde Türk bayra ını 
çi neyerek, yürümü  ve geçmi ti. Bunlar hala kulaklarda, belleklerdeydi. 

imdi, o çi nenen bayra ı, yeniden ele geçirdikleri, sonradan Atatürk’ün 
“Kırk asırlık Türk yurdu” dedi i zmir’in mavi gökyüzünde dalgalandı ını 
görmek istiyorlardı. O anı ya amak için, ölümle cenkle erek, gece gündüz, 
sıcak so uk demeden; derin vadilerden, sarp kayalıklardan, üzerlerine 
çevrilmi  namlulara aldırı  etmeden, kendilerini yutacak karanlıklara do ru 
yıldırım hızıyla akıp gelmi lerdi. Ölüm, yanı ba larında en yakın arkada ları 
olmu ; ölümün yanında açlık, hastalık; gecenin ayazı, uykusuzluk, 
yorgunluk e lik etmi ti. Gecenin karanlı ında atlarını dörtnala 
ko tururlarken, karanlıkların içinde yitip giden süvarilerin özleminde, zmir 
Kordonboyu’na ula mak, Kordon’da Nal Sesleri’yle adeta uçup, Hükümet 
kona ına ula mak ve o bayra ı gönderden indirip, yerine Türk Bayra ını 
çekmek vardı. Daha yarım saat kadar önce, Halkapınar’daki un fabrikasının 
önünde u radıkları baskında dört arkada ları kendilerine yönelen 
namlulardan çıkan kur unların hedefi olmu tu. Dört arkada ları gözlerinin 
önünde ölümün so uklu unu tenlerinde hissederlerken, yüzlerinin zmir’e 
dönük oldu unu görünce, müthi  bir etkiye kapılmı lardı. Sanki onlara, bir 
an önce zmir’e girmelerini vasiyet ediyor gibiydiler. Ölüm, onlar için ehit 
olmak demekti. ehit olmak, inançlarına göre, ula ılabilecek en yüce 
makamdı. Bunun bilincinde olarak, nefes alıp vermekten, burunları, a ızları 
köpük kaplamı  atlarını dizginleriyle zabt etmeye çalı ıyorlardı.  Bu yürüyü  
anında, kara tarafında hınca hınç toplanmı  insan kalabalı ı onları 
alkı larken;  denizden de körfezi hınçça hınç dolduran müttefiklere ait 
gemiler ve sandallarda bulunanlar gözlerini onlara çevirmi lerdi. Merakla ve 
ilgiyle, Türk süvarilerinin kordonun üzerinden geçi lerini izliyorlardı. 
Müttefiklere ait gemiler, Türk süvarilerini selamlamak üzere sirenler çalıyor, 
güvertelere dolmu  yabancı askerler, atlarının üzerinde bütün heybetleriyle 
yürüyü lerini gerçekle tiren Türk süvarilerini selamlıyor ve alkı lıyordu. 
Kimi gemilerden, üzerlerine çevrili dürbünler, bu yürüyü ü izliyor; 
gemilerde durmaksızın çalı an telsizler, bu muhte em yürüyü ü, ba ka 
merkezlere iletiyorlardı. Böylece Pasaport’a gelindi. Pasaport’ta, bir manga 
ngiliz deniz askeri selama durmu , Türk süvarilerini kar ılıyordu2. O 

Pasaport meydanında; tam da güvenli i sa layan ünlü Karakol önünde 
ya anan akıl almaz Yunan kıyımı; bu yürüyü ü izleyen pek çok meraklı 
gözün; çok de il, üç buçuk yıl kadar önce gördükleri unutamadıkları 
sahnelerdi. imdi sanki gizli bir el gelmi ; o kötü görüntülerin üzerini bir 

                                                 
2 Fahrettin Altay, stiklal Harbinde Süvari Kolordumuz, nsel yay., .y., 1949, s.66. 
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çırpıda silmi ; i te yerine bu zafer co kusunu; gururu ve yi itli i 
koyuvermi ti.  

De erli Konuklar; 

Bu olayların en yakın tanıklarından biri Türk Süvari Kolordusu 
Komutanı, Fahrettin (Altay) Pa a’dır... Bu yurtsever kumandan, sonradan 
“ stiklal Harbinde Süvari Kolordumuz” adlı bir yapıt yazarak, anılarını 
kaleme almı tır. Bu muhte em eserinde Fahrettin Pa a, Türk süvarilerinin bu 
yürüyü ünü, son derece ho  cümlelerle anlatır. Ona göre bu yürüyü , Türk 
asaletinin en parlak bir örne iydi3. Bu gün, yani 9 Eylül 1922 günü, 
Türklerin Akgün’üydü. Ünlü bir tablonun da sonradan adı olan bu sözcük, 
dönemin söyleminde yaygın biçimde kullanılmı tır. Dönemin ünlü 
ressamlarından Hüseyin Avni Lifij, bu adları sonradan iki de erli tablosuna 
vermi tir. O gün, bu kahraman süvariler, kendilerini izleyen on binlerce 
Mehmetçikle, Türklerin Karagünü’nü Akgün’e çevirmi lerdi. Bu yürüyü , 
i te bu Akgün’ü yaratan büyük yürüyü , ula maya çalı tı ı menzile bir ok 
gibi yönelen süvarilerce gerçekle tiriliyordu. Dolayısıyla, bu yürüyü ü 
izleyenlerin bakı larında, yürüyü ü gerçekle tiren tunç çehreli süvarilere 
imrenen ı ıltılar görülüyordu. Binlerce dü man askeri, onlarla birlikte sivil 
Hıristiyan ve Rum çetelerle dolu olan zmir, adım adım Türklerin denetimine 
giriyordu. Özellikle yabancılar ve Levantenler; yine son dakikaya dek Türk 
Ordusu’nun büyük zaferine inanmak istemeyenler, gözlerinin önünde hiçbir 
ulusun kolay kolay gösteremeyece i tam bir özgüven ile yürüyen bu 
süvarileri o denli mükemmel bir zindelik içinde görüyorlar, gözlerine 
inanamıyorlardı4. Yüzba ı erafettin, sonradan anlattı ına göre; Türk 
süvarilerinin bu yürüyü ündeki olgunlu u,  mutlaka ve mutlaka ve her neye 
mal olursa olsun kesinlikle zmir’e “ilk olarak” girmeye karar vermi  
olmalarına ba lıyordu. Bu hem kendileri hem de ulusları için önemliydi. 
Gerçekte güçleri azdı; kentin içinde ve dı ında olan dü man güçlerinin oranı 
ise kıyaslanamayacak ölçüde çoktu. Ancak dü manın manevi gücünün 
olmadı ını da gözleriyle görmü lerdi. Sırf dü manın gelip bedenlerine ve 
ruhlarına yansıyan deh et duygularını artırmak için Türk süvarileri kılıçlarını 
çekmi lerdi. Önlerine dü man askeri çıktı ında, bütün deh etengiz ses 
tonlarıyla “At silahı!” diye uyarıyorlardı. Onları böylesine celallenmi , gür 
sesiyle haykırarak gören Yunan askerleri sanki hipnotize olmu , bütün 
direnç yeteneklerini yitirmi  ve bu emre tabi olmu  gibi derhal donup 
kalıyorlar ve istenilen eyi yapıyorlardı5. Sanki o an, her eyi ba tan 

                                                 
3 A.g.e., s. 66. 
4 Akgün, zmir’in Kurtarılı ı, Jandarma Matbaası, .y. 1925, s. 19. 
5  Vakit, 23 Eylül 1338. 
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kabullenmi  gibi bir halleri vardı. Dünya ba ka, âlem bir ba kaydı; oyun 
bozulmu , ezilenler ölmediklerini göstermi ler; kendi güçleriyle adım adım 
gerçekte kendilerinin olan haklarını kimseye, hiçbir güce boyun e meden 
geri alıyorlardı. Türk süvarilerinden kimileri hemen atlarından bir çırpıda 
iniyor, yere atılan silahları kucaklayıp denize atıyorlar; ardından atlarına 
yeniden sıçrayıp, arkada larına yeti iyorlardı. Bir mitolojik trajedi sanki 
zmir’de Kordonboyu’nda, yerli yabancı tanıkların gözleri önünde sahneye 

konmu  gibiydi. Yunanlılar gerçekte, yalnızca maddi güç olarak de il, ruhen 
de teslim olmu , yenilgiyi içselle tirmi , kanıksamı  ve bunun gere ini 
yapıyor gibiydiler… Silahlarını hiçbir direnç göstermeden teslim eden 
Yunan askerleri bir avuç Türk süvarisine cesaretlerini toplayıp ate  
edemiyorlardı. Yine erafettin Bey’e göre bu sahne; binlerce Yunanlı, Rum, 
Ermeni arasından duraksamaksızın dörtnala yıldırım gibi geçip giden Türk 
asker ve subaylarının o dakikadaki cesaret ve kahramanlıkları 
betimlenemeyecek ölçüde yüksek bir tablo biçimini alıyordu6. 

Bu güne ili kin not tutan, zmir’in tanınmı  ki ilerinden Naci Gündem, 
Kordon’da Nal Sesleri’yle oyna an zafer ruhunu öyle anlatıyordu: “… 
Fakat vatan ve istiklal u runa yola dü enlerin gözlerini ne yıldırabilir ki? 
De il onlar, altlarındaki hayvanlar bile yaptıklarını ve nereye hizmet 
ettiklerini mükemmelen biliyorlar. ahlanan da ahlandıran da farksız… 
Kamçı, dayak bunlar esasen hissizlere mahsus… Pek az sonra yeleleri 
dimdik, a ızlarında köpük, Kordon’u nal seslerine bo arak yıldırım gibi 
geçiyorlar… Vaktiyle bu yerde tanık sıfatıyla bulunanlar… imdi de aynı 
yerde nelere ahit oluyorlar. Tam üç buçuk sene evvel bu faciayı hazırlayıp 
sahneye koyanlar, son perdenin bu ekilde kapanı ını gördükleri zaman, 
gayriihtiyarî kahramanlarını alkı ladılar”7. 

zmir’de Türk askerlerinin Kordon’dan geçi ine yabancılar da tanıklık 
ediyorlardı. Bunlardan birisi de ngiliz Daily Mail gazetesinin muhabiri Mr. 
Parreys’di. Kordon’da ilerleyen Türk süvarilerinin yürüyü üne o da tanıklık 
etti. Yalnız tanıklık etmedi, gördüklerini gazetesine aktaran notlar da aldı. 
Onun notlarında; Türk öncü süvarilerinin henüz kente girmeden, Yunan 
karargâhının bir gün önce, orduyla birlikte Çe meye do ru yola çıktı ı 
anlatılıyordu. Parreys,  Yunanlıların çekili i sırasında köyleri yaktıklarını 
haber almı tı. Bu durum, Türkleri kızdırıp, öfkelendirdi i halde, O Türk 
askerinin kente giri inin tam bir düzen içinde oldu unu aktarıyordu. Onca 
cephede sava tıktan sonra, bu düzen ve zinde yürüyü  tarih boyunca galip 
                                                 
6 erafettin Bey’in hatıralarından: 30 A ustos Hatıraları, Cumhuriyet yay., stanbul, 2000, s. 
105. 
7 Naci Gündem, Günler Boyunca: Hatıralar, zmir Büyük ehir Belediyesi Kültür yay., zmir, 
s. 39. 
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gelen orduların gurur ve gücünü gösteren bir yöndü. O’na göre, bu düzenli 
yürüyü te, Mustafa Kemal Pa a’nın bu yolda verdi i emirlerin etkisi vardı8. 

Limanda müttefiklere ait donanmada görev yapan yabancı asker ve 
subaylar da bu yürüyü ü gözlemliyor; düzen ve olgunlu una tanıklık 
ediyorlardı. Üç ngiliz, iki Fransız zırhlısı ile iki Fransız, iki Amerikan 
torpidosu ve bir talyan kruvazöründen olu an Müttefik donanması 
tarafından, Türk süvarilerinin yürüyü ü bütün ayrıntılarıyla izleniyordu9. 
Limandaki bu gemilerden bütün bakı lar ve dürbünler, Kordon’da ilerleyen 
bu özverili müfrezeye yöneltilmi ti. Pencerelerin aralıklarından 
gözetleyenler de zmir’in Yunanlılar tarafından i gal edildi i 15 Mayıs 1919 
tarihli günü anımsıyorlar ve üç buçuk yıl sonra iki ordunun (bu caddede 
sergi)  olgunlu unu, düzenini ve niteli ini kıyaslama olana ı buluyorlardı. 
Yunanlılar o gün, yani 15 Mayıs 1919 günü zmir Kordonboyu’nu kana 
boyamı lardı. Pek çok bellek, o kara günü anımsıyor; ayrıntılarını gözlerinin 
önünde hala canlandırıyordu. Karagün’ü alkı layanlar; Akgün’de Türkler’in 
de aynı eyi yapacaklarını ummu lar, ancak yanılmı lardı. Türk süvarilerinin 
zmir kapılarına dayandı ı haberleri üzerine kentte olumsuz propagandalar 

da yapılmı ; Türklerin zmir’i kana bulayaca ı biçiminde yalan yanlı  sözler 
ortalıkta dola tırılmı tı. zmir’e çıktıkları zaman gölgelerden korkan ve sanki 
bir takım gölgelere ya da hayaletlere kar ı ate  eden Yunan Ordusu’nun 
Kordon’da yürüyü ü ile Türk Ordusu’nun bu geçi i zihinlerde ‘beyhude’ 
yere kıyaslanıyordu10. 

Daily Mail’in muhabiri Parreys, süvarilerin Kordonboyu’nca geçi lerine 
bakarak, sava ın getirdi i zorlukları, yıkımı ve iddeti dü ünüyordu.  Sava  
ne olursa olsun, acılar veriyordu. Ya amak için güçlü olmak gerekliydi. te 
Türk süvarileri imdi burada bulunuyorlarsa, bu Türk ulusunun birlik ve 
bütünlük içinde gücünü ortaya koyabilmi  olmasındandı. Bu birlik ruhu 
ortaya konulamamı  olsaydı, zaten da ılmanın e i ine gelmi  olan Türklerin 
tarihten silinmesi i ten bile de ildi. Türlü yokluklara, güçlüklere ve 
zorluklara ra men bütün varlı ıyla dü manın izini sürüp, dü manla 
sava arak; hatta sava tıklarıyla ve kendi tarafındaki di er birliklerle 
yarı arak, uzun bir mesafeyi yürüyüp kat ettikten sonra, i te Türk süvarileri 
Kordon’daydılar. Zinde duru larına kar ın, yorgun oldukları gözleniyordu. 
Onlar yorgundu; ancak sava tıkları ortada bile yoktu.  Süvarilerin sakalları 
büyümü tü; bu do aldı; çünkü onca zor ko ullarda kendileriyle ilgilenecek 
bir zaman bulamamaları anla ılır bir eydi. Yüzleri güne ten yanmı , üstleri 
                                                 
8 ark, 25 Eylül 1922; yine bkz: Zeki Arıkan, zmir Basınından Seçmeler,  I: 1872-1922, 
zmir Büyük ehir Belediyesi Kültür yay., zmir, 2001, s. 381-382. 

9 Harp Tarihi Belgeleri Dergisi, Sayı: 122, Belge:1437. 
10 Akgün, a.g.e., s. 20. 
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ba ları toza topra a bulanmı tı; bu da anla ılır bir eydi. Sava  so uk sıcak 
dinlemiyor, da  bayır sürüyordu. Ancak Parreys Türk süvarilerinin iyi 
donatıldıklarını, düzgün beslendiklerini de görüyor, a kınlık duyuyordu. 
Türkler, yokluklar ortasında böyle bir orduyu nasıl yaratmı lardı? Türk 
süvarilerinin yürüyü üne, olgunlu una, herhangi bir ta kınlı a 
yönelmeyi lerine ya da yönelecek olanları engelleyip, buna izin 
vermeyi lerine o hayranlıkla bakıyordu. lgisini süvarilerin olgunlu u, 
manevi güçlerinin ve imanlarının yüksekli ini çekiyordu. Bunu Parreys, 
süvarilerin atları üzerindeki duru larında, bedenlerine yansıyan kendine 
güvenlerinden görmü , çıkarmı tı. Süvarilerin gözlerinde bu yüce duyguların 
yansımaları parlıyordu. O bir yandan bunları gözlemliyor, bir yandan 
gözlemlediklerini, tanıklık ettiklerini not alıyordu. Parrreys o gün ve o ana 
ili kin notlarını u satırlarla bitirmekteydi: “Bu askerleri gördü üm 
dakikadan sonradır ki, gerçe in ne oldu u gözlerimin önünde belirmi  ve 
Türklerin Yunanlıları yenme nedenini anlamı tım”11. 

Bunlar, süvarilerin geçi ine ili kin ilk gözlemlerdi. Türk süvarileri 
dümdüz uzayan kordon boyunca gurur, co ku ve heyecanla ilerliyorlardı. At 
nallarından çıkan sesler, denizin dalgalarına ve kendilerini gözlemleyen 
insanların ba ırı  ça ırı larına, göklere yükselen u ultularına, alkı  seslerine 
ve haykırı larına karı ıyordu. Co kunun ve sevincin hemen yanında korku 
ve tela  vardı ve kar ılıklı, iç içe kapı bir kom u gibiydiler. Türkler sevinçli 
ve co kulu, Ortodokslar ve firari Yunanlılar ürkek, tedirgin, endi eli ve 
korku içindeydiler. Atların ki nemeleri, nefesleri, nallarının kaldırım 
ta larında yankılanan sesleri ve çıkan kıvılcımlar, onları izleyenlerin 
alkı larına, sa a sola ko turanların ayak seslerine ve çı lıklarına karı ıyor; 
tuhaf, anla ılmaz, sanki dü sel bir atmosfere neden oluyordu. Kordonboyu 
tarihinin en önemli gününü ya amaktaydı. Tarih sanki oraya, tam da o 
noktaya dü ümlenmi  gibiydi. Do u ile batının, sömürgecilik ile anti-
sömürgeci ulusal duru un kar ı kar ıya geldi i; hakla yanlı ın; adaletle 
adaletsizli in, özgürlükle tutsaklı ın, güzelle çirkinin kesi ti i, hatta 
hesapla tı ı, dü ümlendi i nokta burası olmu tu. Görünen o ki, hak 
haksızlı a, özgürlük tutsaklı a üstün geliyor; olması gereken olmaması 
gerekeni, do ru yanlı ı, güzel çirkini geldi i yerlere iteliyor, geri çekilmeye 
zorluyor; hatta atların kenetlenmi  di leri ve gerilen dizginlerin gölgesinde 
kötü olan eyler bo ulup gidiyordu.  Aydınlık, karanlı ı kovalıyordu. Atlı 
tramvay hattı hemen yürüyü  halindeki müfrezenin yanı ba ında, rıhtım 
boyunca uzanıyordu. Süvariler ba larında komutanları Yüzba ı erafettin 
Bey oldu u halde, hat boyunca uzanan rıhtım üzerinden tırısa kalkmı  
atlarının üzerlerinde ellerinde kılıçları ilerliyorlardı. Kalabalık ezici bir hal 
                                                 
11 Tevhid-i Efkâr, 17 Eylül 1922. 
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almı tı. Süvarilerin yönü Pasaport skelesi’ne do ruydu. Bir solukta Konak 
Meydanı’na çıkmak, Hükümet kona ına ve Sarıkı la’ya ula mak, Türk 
bayra ını Hükümet kona ında göndere çekerek, kentin teslim alındı ını 
bütün dünyaya duyurmak amacını güdüyorlardı. Geçtikleri yol boyunca ara 
ara Fransız, Amerikan ve talyan deniz müfrezelerine rastlıyorlar12; askerce 
selamla manın dı ında ba ka bir eyleme yönelmiyorlardı. Yabancı 
müfrezeler ve deniz yüzeyinde kayna an gemiler Türk süvarilerini 
selamlıyorlardı. Gemilerde zmir’den ayrılmak, adalara ya da Yunanistan’a 
geçmek isteyen sivil mülteciler, firari askerler; di er ülkelere ait gemilerin 
personeli güvertelere dolmu , ba ırı  ça ırı  arasında Türk süvarilerinin 
geçi ini izliyor; kimi gemiler siren çalarak selam veriyorlardı. Süvariler bu 
tablo içinde Pasaport iskelesinin önüne geldiler13.  

te o an; o ana dek bir bayram havası içinde zmirlilerin gözünde akıp 
giden süvarilerin yürüyü ü, bir anda kapkaranlık bir sahneyle de i iverdi.  

Türk Süvari müfrezesi, ba larında atının üzerinde dimdik Yüzba ı 
erafettin Bey oldu u halde;  Pasaport skelesi’nin önüne gelmi ti. 

Kalabalık, büyük bir co kuyla süvarilere e lik ediyordu. Bir anda, ortalık 
karı ıverdi: Kalabalı ın arasından belinde kayı ı ve kasaturası, elinde silahı 
ve bombası olan bir Rum çete üyesi, süvari müfrezesinin kar ısına bir anda 
çıkıverdi. Bir a kınlık anında; süvari komutanı Süvari Yüzba ı erafettin, 
ani bir hareketle atının dizginlerini çete üyesine do ru kırdı ve silahlarını 
atmasını söyleyerek, uyardı. O ana dek, her kar ıla tı ı silahlı ki i, bu emre 
uymu tu. Ancak bu çete üyesi Rum, erafettin Bey’in buyru una uyarak, 
elindeki bombayı yere bırakmak bir yana;  elini havaya kaldırarak; bombayı 
Yüzba ı erafettin Bey’in ve müfrezesinin üzerine fırlatmak için vaziyet 
aldı. Bu Rum çetenin, elindeki bombayı kendi üzerine ataca ını anlayan 
Yüzba ı erafettin, zaten elinde bulunan kılıcını havaya kaldırıp sallayarak, 
atının dizginlerini gerdi ve silahlı ve bombalı Rum çeteye do ru atının 
üzerinde bir hamle yaptı. Ön ayaklarını aha kaldıran atı seri hareketlerle, 
Yüzba ı erafettin üzerinde, kalabalı ın üzerine do ru atılacak gibi hamleler 
yapıyordu. Buna kar ın Rum çete üyesi bir anda elindeki bombayı kendisini 
uyaran Yüzba ı erafettin’in üzerine fırlattı. Tam o an, atı aha kalktı ı için, 
bomba Yüzba ı erafettin’e dokunmadan; atın ayaklarının altına do ru 
yuvarlandı. Ardından da atın ayaklarının altında büyük bir gürültüyle infilak 
etti. Karın bölgesi parçalanan zavallı at, ki neyerek kanlar içinde yere 
yuvarlandı. At yere yıkılırken; Yüzba ı erafettin de atıyla birlikte yere 
dü erek, yana do ru savruldu.  Karın bölgesi parçalanan at, kanlar içinde 

                                                 
12 erafettin Bey’in hatıralarından: Otuz A ustos Hatıraları.., s. 105. 
13 A.g.e., s. 105. 
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yere yuvarlanmı , ortalı ı kan gölüne çevirmi ; debelenip dururken, can 
çeki iyordu. Atının üzerinden kenara savrulan Yüzba ı erafettin de kanlar 
içindeydi. Son bir hamle ile kendini korumak istemi ti; kılıcıyla ileri do ru 
atılmı tı. Ancak patlayan bomba, kendisini korumasına engel olmu tu. O ana 
dek, Kordon’da Nal Seslerinin yerini, imdi haykırı lar, ba ırı lar, karga a 
ve ko turmalar almı tı. Sa a sola savrulan kanlar, Pasaport skelesi’nin bu 
noktasını kızıla boyamı tı. Yüzba ı erafettin Bey, ölen atının ötesinde, 
kendini toparlayıp aya a kalkmı tı; ancak üstü ba ı kan revan içindeydi.   

Az ilerisinde, yakın arkada ı, 3. Bölük Kumandanı Yüzba ı Nuri Bey’in 
atı da yara almı tı. Üzerine sıçrayan arapnellerden atın gö üs kısmında 
küçük bir yara vardı; ancak önemsizdi.  

O ana dek, süvarilerin yürüyü ünü büyük bir merak ve ilgiyle izleyen 
kalabalık, bomba sesi ve bu görüntü üzerine bir büyük bir gürültü ve arbede 
içinde sa a sola kaçı tı. Saldırgan Rum rıhtımda meraklı gözlerle olup biteni 
bekleyen göçmenler arasına karı arak kalabalık arasında yitip gitti. Di er 
süvariler, komutanlarına saldıran saldırganı yakalamak üzere kendilerini 
toparlayıp ileri atıldılar; ancak yakalamayı ba aramadılar14. Yüzba ı 

erafettin Bey ise kısa bir an sonra kendisine geldi. Bombanın infilakı 
üzerine savrulan arapnellerle; biri boynundan, öteki omzundan olmak üzere 
iki derin arapnel yarası almı tı. Vücudunun de i ik yerlerinde de küçük 
yaralar vardı; arapnel de mi  oyuklardan kanlar sızıyordu. Boynu bir anda 
kan revan içinde kalmı , üstü ba ı kana bulanmı tı. O an bile O, “Fakat 
yaraları kim dü ünür?” diye aklından geçiriyor 15; “Ölsem ne gam! zmir’i 
kurtarmı tık ya!.. zmir’e girmi tik ya! Bu erefin öncüleri biz olmu tuk ya!” 
diye dü ünüyordu16. Elde edilen zaferin yanında, bunlar, yani kendi ki ili i 
ve bedeniyle ilgili olan olay, onun gözünde çok küçük bir ayrıntı, hatta söz 
etmeye de meyecek bir olaydı. zmir’in kurtulu u gibi son derece kutsal bir 
amaç pe inde arkada ları ile birlikte kılıç sallarken, Yüzba ı erafettin 
ölmü , yaralanmı ; bunların ne anlamı olabilirdi ki? Zaten, o büyük hedefe 
yürürken, bu ayrıntı ile yitirecek zamanları, u ra acak halleri yoktu. Böyle 
olaylarla ve nedenlerle duraksamak 'muvafık-ı maslahat’/(uygun bir i  ve 
yol) olamazdı17. Hızla yarası çaput parçalarıyla alnından ve ba ının 
arkasından ku ak atılarak ba landı. Genç yüzba ı durmadı; derhal ba ka bir 
ata bindi ve atını süvarilerinin ba ında, yüzü ve boynu sarılı, sargılarının 

                                                 
14 A.g.e., s.105; Fahrettin Altay, a.g.e., s. 66.  
15 Vakit, 23 Eylül 1922. Cumhuriyet, 9 Eylül 1924. 
16 Ulus, 9 Eylül 1968. 
17 erafettin Bey’in hatıralarından: Otuz A ustos Hatıraları…, s. 105. 
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üzerinde yine ay yıldızlı kalpa ı, elinde dizgini ve kılıcıyla atını hızla 
Hükümet meydanına do ru sürdü18.  

Silah arkada ları, anılarını yazarlar ya da anlatırlarken, bu anı büyük bir 
“vak’ar”/ (olgunluk) olarak adlandırdılar. Kendisini arkadan di er birliklerle 
izleyen komutanı Miralay Zeki Bey, bu anı defterine not ederken, aynen 
unları demi ti: “Pasaport civarında atılan bombadan erafettin Bey 

yaralanmı sa da büyük bir sessizlik ve olgunlukla gereken kar ılı ı vermi  
ve yaralı oldu u halde asla duraksayıp zaman yitirmemi tir”19. 

Evet, amaçları bir an önce hedeflerine varmaktı. Bu arbede sırasında 
elbette ortalık karı mı tı. Kimi süvariler, komutanlarının yaralandı ını 
görünce, derhal saldırganın pe i sıra atılmı lardı. Ancak, bombayı patlatıp, 
hedefine ula tı ını dü ünen saldırgan, kalabalık arasından sıyrılıp, yok 
olmu tu. Onu yakalamak için atılan süvariler, yakalayamamı lar ve sonra da 
yeniden atlarının üzerinde yürüyü  düzenini almı lardı. Ortalık çı lık 
çı lı aydı. Ba  döndürücü bir u ultu, sanki yumak olmu tu. Boynundaki 
yarası alındaki izleri de içine alacak biçimde beyaz bir besle sarılan Yüzba ı 

erafettin Bey, üzerinin kan içinde olmasına aldırmadı. Ölen atı, rıhtım 
üzerinde a zından köpükler saçılarak, kanlar içinde yatıyordu. Derhal 
kararını verdi: Müfrezenin yede inde bulunan atlardan birinin üzerine 
atlayarak, yeniden müfrezesinin önüne geçti. Boynunu ve alın kısmını 
kaplayan sargısının üzerine, ay yıldızlı kalpa ını geçirdi. Üstü ba ı kan 
içindeyken; müfrezesindeki süvarilerine “Kılıç Çek” ve “ leri!” emri verdi. 
Bu emir üzerine süvariler hep birden kılıçlarını çektiler. Atların dizginleri 
gerildi. Yürüyü  o ana kadar, tırısa kalkarak gerçekle tirilmi ti. Ancak imdi 
süvari müfrezesinin atları; gerilen dizginlerin, vurulan kırbaç darbelerin 
etkisiyle, zmir’in Hükümet Kona ı’na do ru uzanan sokaklarına do ru 
doludizgin atıldılar.  

Artık zmir sokakları,  kıvılcımlar çakan nalların seslerine kendini 
teslim etmi ti. Türk Süvarileri artık, son hedeflerine do ru akın 
düzenliyorlardı. Atların nallarından çıkan sesler, serpintiler halinde zmir 
sokaklarına yayılıyor; bu seslerin ürpertisi, kentin üzerine sinmi  korku 
perdesini kaldırıyor; bir heyecan ve ümit dalgası biçiminde bütün kente 
yayılıyordu. 

Bu bomba ile Türk süvari müfrezesine saldırıyı düzenleyenler neyi 
amaçlamı lardı? Sanki ilk kur un olayında bilinen kı kırtma, yeniden 
yapılmak isteniyor gibiydi. Belki de bu kez yaratılmak istenen bir Hıristiyan 
                                                 
18  Cumhuriyet, 3 Kasım 1951. 
19 Miralay Zeki Bey’in hatıralarından: a.g.e., s. 9; Zeki Bey’in ba ka bir söyle isi urada: 
Cumhuriyet, 9 Eylül 1924. 
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kıyımıydı. Bombayı atanlar, Türk süvarilerini bir Hıristiyan kıyımına 
yönlendirmek için bu eylemi gerçekle tirmi  olabilirlerdi. Ardından, 13 
Eylül gününden sonra çıkan Büyük zmir Yangını’nı sahneye koyanların, 
Türk Ordusu’nu dünya âleme kıyıcı ve yok edici bir karaktere sahip olarak 
göstermek için bu kı kırtma olayını yaptıkları dü ünülebilirdi. Ancak Yunan 
ordusunun 15 Mayıs 1919’da dü tü ü günahsız Türklere kar ı üstlendi i bu 
kıyıcı rolü, Türk Ordusu’nun uyanık süvarileri oynamayacak ölçüde 
olgunluk ve uyanıklık içindeydiler20. Ne yaralı pi dar süvari komutanı 
Yüzba ı erafettin Bey ne de di er süvariler bu olgunluklarını ve 
sessizliklerini bozdular21. erafettin Bey, yaralarına ve çekti i acılara kar ın, 
müfrezesinin ba ından ayrılmamı tı22. Müfrezesinin ba ında, Pasaport’tan 
Konak yönüne dörtnala giderken, omzundan ve kolundan hala kan 
bo anıyor; kan sızıntısı yaranın üzerindeki sargıyı kızıla boyuyordu. Ancak o 
bunlara önem verip durmadı; süvarilerinin önü sıra, Konak yönüne aktı 
gitti23.  

Artık Hükümet Kona ı’nın önüne gelmi lerdi. Yüzba ı erafettin Bey, 
atının üzerinde, üstü ba ı kan revan içindeydi. Bir elinde tabancası, ötekinde 
kılıcı vardı. Süvariler konak meydanına ula tıklarında, da lardan inen efeler, 
bir enlik havası içinde Türk süvarilerini kar ılıyorlardı. Bu arada Hükümet 
Kona ı’nın Yunanlılar tarafından terk edildi i; ancak Yunan bayra ının, 
Hükümet Kona ı’nın balkonundaki gönderde hala asılı oldu u görüldü. 
Kapılar kilitliydi. Yüzba ı erafettin Bey, kapıların kırılması buyru unu 
verdi. Kona ın, yan kapıları süvariler tarafından kırıldı. Te men Ali Rıza ve 
arkada ları, Hükümet Kona ının kapısını içerden açtılar. Bu arada, bir genç 
yanında getirdi i bayra ı Yüzba ı erafettin’e uzatmı tı. O, bayra ı gö süne 
soktu. Kapının açılması üzerine, atından atlayarak, ko ar adımlarla, 
arkada larıyla birlikte Hükümet Kona ı’nın ikinci katına çıktı. Oradan 
meydana bakan Balkon’a çıktılar ve i te; kar ılarında Yunan bayra ı, Türk 
semalarında dalgalanıyordu. Yüzba ı erafettin ve arkada ları; yıllarca 
u runa sava tıkları zmir’e girmi ler; Akdeniz’e ilk ula an öncüler 
olmu lardı. Yunan Bayra ı gönderden indirildi. Yüzba ı erafettin Bey, 
gö sünden çıkardı ı bayra ı; arkada larıyla göndere çekmeye 
hazırlanıyordu. Bayra a, yaralı gö sünden sızan kanın bula tı ını gördü. 
Sonradan yazdı ı anılarında unları diyor: “Gö sümden çıkardı ım al 
                                                 
20 Bkz. Zeki Arıkan, Haydar Rü tü Öktem Mütareke ve gal Anıları, TTK yay., Ankara, 
1991, ç t. syf. 
21 Akgün, a.g.e., s. 20. 
22 erafettin Bey’in ATASE B k.lı ı’nın Ö . Yb. Orhan Öcal’a istek üzerine hazırlattı ı 
biyografisinden; D.E.Ü.A. . .T.Enst. Ar ivi, Yüzba ı erafettin Dosyası. 
23  Cumhuriyet, 3 Kasım 1951; ark, 25 Eylül 1922; ayrıca bkz. Zeki Arıkan, zmir 
Basınından Seçmeler…,s.381-382. 
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bayra a, kanımın bula tı ını gördüm.  Kanımın bula tı ı bayra ıma imdi de 
gözya larım dökülüyordu. Ölsek ne gam... Öpüyorum, öpüyorum ve 
bayra ımızı göndere çekiyorum...” 

Evet, bayra ı göndere arkada larıyla birlikte çeken Yüzba ı erafettin; 
böylece zmir’e giren ilk ki i olarak öne çıkmı ; bu gerçek, daha sonra cephe 
karargâhının kararınca da onaylanmı tı. Bu nedenle, bir kaç gün sonra; 
Buhara’dan gelen Üçüncü Kılıç, kendisine verilerek, onun “ zmir Fatihi” 
oldu u dönemin literatüründe i lendi ve ilan edildi. 

Basında kendisinden söz eden çok sayıda yazı yer aldı. zmir’e ilk giren 
ki i olma sıfatıyla, Buhara’dan gelen kılıcı almaya hak kazandı ı söylendi. 
Bunlar bir yana, ben izninizle, daha yeni ar ivden ortaya çıkan ve Yüzba ı 

erafettin Bey’e yazılan bir mektuptan söz etmek istiyorum: 

Kurtulu un hemen sonrasında, 26 Eylül 1922 günü Yüzba ı erafettin 
Bey’e bir mektup geldi. “Mecid Ma mumi” imzasını ta ıyan mektubun 
sahibi, mektubu stanbul’da, Galata’da, Kigork Bey Hanı’ndan yazmı tı. 
thalat, hracat, Ziraat Mühendisi, Vekâlet ve Komisyon notları, mektubu 

yazan ki inin kimli i hakkında kimi bilgiler veriyordu. Mektup, Yüzba ı 
erafettin Bey’in zmir’e ve Hükümet kona ına giri inin 17. Günü, 26 Eylül 

1922’de kaleme alınmı tı. Bu tarih, stanbul gazetelerinde Yüzba ı erafettin 
adının sık sık görüldü ü, zmir’e ilk kez girdi i ve Hükümet Kona ı’nda 
göndere bayrak çekti ine, bomba ile yaralandı ına, kan içinde yaralarına 
önem vermeyerek, görevini sürdürdü üne ili kin haberlerin bol bol 
görüldü ü, zmir’den stanbul gazetelerine, gazete muhabirlerinin onunla 
söyle iler yaparak gönderdikleri ve bu yazıların yayımlandı ı günlerdi. Artık 
stanbul, Yüzba ı erafettin Bey’i çok iyi tanıyordu. Mustafa Kemal Pa a, 

“ stanbul seviniyor mu?” diye sormu tu; bir anlamda bu mektup, stanbul’un 
yüre ini ve sevincini anlatan en de erli araçlardan biriydi. Mektubu yazan 
ki i, mektubunun sonuna Ziraat Mühendisi imzasını atmı tı. Mektubuna 
önce; “ zmir’e ilk olarak giren Süvari Kıtası Kumandanı Binba ı erafeddin 
Beyefendi” diye resmi bir söylemle ba lıyor; ardından hemen dil, resmi 
söylemden sıyrılarak, duygulu ve içten bir söylemle sürüyordu. “Muhterem 
Karde im, efendim!” diye devam eden mektup öyleydi: 

“Kalbimde samimi co kuya kar ı koyamayarak size müsaadenizle 
‘Karde im’ diye hitap ediyorum. u muazzam hareketin ba lıca 
hedeflerinden biri olan o güzel zmir’de, kente girerken infilak ettirilen 
bombaların bu imhasında muhafaza eyledi iniz sükûnet ve olgunlu a hayran 
olan yabancı bir gazeteci günlerce geçti i haberlerde, gördü ü binlerce 
zulüm yıkıntılarına ra men, dünyanın hemen hiçbir ordusuna nasip olmayan 
yüceli i gösteren Türk askerinin olgunlu u ve yi itli i kar ısında iftihardan 
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kendini alamamı ; “ nsanın gö sü kabarıyor” diyor… Türk kahramanlı ını 
temsil eden u müstesna yüce hareketiniz, milli tarihimize bir heykel gibi 
büyüktü. anlı, altın gibi bir sayfa daha ekliyor. Emirlerin dile getirilme 
biçimindeki samimiyet derecesini ortaya koyan bu övünülecek ve onur 
duyulacak hareket, milletin kalbinde var olan azim ve imanı bir kat daha 
güçlendirdi. te güzide hareketlerinizin ben kul, kölede do urdu u övünç ve 
gurur ile mübarek gazanızı en samimi kalbimle tebrik eder ve bu vesile ile 
minnet ve ükranlarımı sunarım; aziz karde im efendim”24. 

De erli konuklar... 

Bundan sonra ne oldu: 

Üçüncü Kılıç’ın sahibi Yüzba ı erafettin oldu. Kılıç kendisine teslim 
edildi. Günlerce basın ondan, onun kahramanlıklarından söz etti. Yaraları 
iyile ti ve ordudaki görevini sürdürdü. Evlendi. Bir çocu u oldu. Adı 
Gönül... ve boynundaki yara nüksetti i için, Albaylık rütbesinde ordudan 
erken ya ta malulen emekli olmak zorunda kaldı. stanbul’a yerle ti. Kızını 
bir özel okula kaydettirdi. Tek emeli, onu okutmaktı. Ancak, yeri geldi 
kızının okul taksitlerini ödeyecek para bulamadı ve o zor günlerde, Üçüncü 
Kılıç’ı satmadı. Tam tersine, bunun ulusa ait bir de er oldu unu dü ünerek, 
devletine arma an etmek istedi. Bu nedenle, kılıcı stanbul Valili ine teslim 
etti.  

Ancak kılıcın en son görüldü ü gün o gündü... 

imdi son sözümüzü söyleyelim:  

Kurtarılan iller arasında bugün, bir tek zmir’in kurtulu  anıtı yok... 
Konak Meydanı, hem kara gün olan 15 Mayıs 1919 gününün büyük kan 
selini ya amı ; hem de Kurtulu  günü olan, 9 Eylül’ün onuruyla 
aydınlanmı tır. Bugün, ne i gali ne de kurtulu u anımsatan tek bir i aretin, 
yazının, çizginin eserini bu meydanda göremezsiniz. Tek bir nokta, bir 
i aret; bulamazsınız ki size burada o kara günde, i galin bu meydanı büyük 
bir kan çana ı haline getirdi ini söylesin; ya da tek bir çizgi bulamazsınız ki 
size 9 Eylül gününden, o muazzam kurtulu  sahnesinden; büyük 
kahramanlık ve özveriden söz etsin... Buna kimin ne hakkı var? 
Çocuklarımızı, gelecek ku aklarımızı, böylesine bir tarihsel tanıklıkta 
bulunmu  bu meydanın, ya adıklarından uzak tutmaya kim nasıl cesaret 
edebilir? Tam tersine, bu meydanda o günden kalan hiç bir i aret 
bırakılmamı tır. Kazınıp, yıkılıp, betona adeta meydan teslim edilmi ; büyük 

                                                 
24 Gnkur. ATASE Ar ivi, Koleksiyon: ISH, Kutu No:2192; Gömlek No:49-93, Belge No:1-3; 
urada: Askeri Tarih Belgeleri Dergisi…, s.256. 
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bir tarihsel talan, ülkenin pek çok yerinde oldu u gibi, bu meydanda da 
ya anmı tır. Onca verilen u ra ıya, anımsatmaya kar ın; hatta Kuva-yı 
Milliye’nin 90. Yılı etkinlikleri çerçevesinde, zmir Valili i, bizim de içinde 
bulundu umuz bir komisyonun çalı maları sonucu, Belediye Ba kanlı ı’na 
böyle bir tarihsel anıtın yapılmasının yararlı olaca ına ili kin yazı yazmasına 
kar ın; bu öneriye kulaklar tıkanmı  ve meydan tarihsel kimli inden 
bütünüyle arındırılmı tır. zmir bugün, bu muhte em olayın yeterince farkına 
bile varmı  de ildir. Onca televizyon programına, onca yazıp çizmeye, 
konferanslar vermelere, etkinlikler düzenlemelere kar ın; sivil toplum 
örgütleri konuyu kavrayamamı , yerel yöneticiler bu denli muhte em bir 
tabloya sahne olmu  zmir kentini, bu önemli tarihsel olgu ile 
bütünle tirecek bir anıt yaparak, kente ve kent insanına tarihini anımsatacak 
bir adım atamamı tır. 

Biz ne yaptık? 

Yazdı ımız Üçüncü Kılıç adlı kitap25, “Kordon’da Nal Sesleri?” adıyla 
bir tiyatro eseri oldu. En iyi senaryo yazarlı ı ödüllerinden birini aldı. Kuva-
yı Milliye etkinlikleri çerçevesinde, zmir Valili i’nin önerisi do rultusunda, 
Han Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyun için ö renciler otobüslerle, 
oyuna getirildiler. Yakla ık 35.000 ki i bu oyunu izledi. Balçova Belediyesi 
açtı ı bir parka, “Yüzba ı erafettin Parkı” adını verdi. Benim üniversitem, 9 
Eylül Üniversitesi, kültür merkezinin iki salonundan birine Hasan Tahsin, 
ötekine de Yüzba ı erafettin adını verdi... Konak Belediyesi, bir soka a 
Yüzba ı erafettin Soka ı adını verdi. Bir kampanya ba latılarak, zmir’e 
kurtulu  anıtı yaptırılması istendi. Hatta bizim de ön ayak olmamızla, 
Kar ıyaka Adliyesi, zmir’e ilk giren ve Hükümet Kona ı’na bayrak çeken 
ki inin Yüzba ı erafettin oldu una ili kin bir karar verdi. Buna kar ın; 
tarihin üzerine her türlü yanıltıcı dü ünce ve bilgiyi serperek, bir ke meke  
yaratanların çabası da durmadı. Ünlü bir gazeteci, zmir’e ilk giren ki inin, 
amcası oldu unu belirtti. Yapılan kimi programlarda, önemli bir tıp 
insanının babasının zmir’e ilk giren ki i oldu u söylendi durdu. Bunu 
ba kaları izledi. Pek çok yerde, akıl almaz savlarla, zmir’e ilk giren ki inin 
kim oldu una ili kin görü ler kamuoyunda yer alıyor. Olmadık savlar, 
gerçekler üzerine, do ruları karartmak için bilerek ve bilmeyerek savruldu 
ve böylece, tıpkı Üçüncü Kılıç’ın ya malanması gibi, tarihsel onurlar, 
gerçekler yok edilerek, bu onurları kendi yakınlarına do ru kotarma gibi bir 
gayretke lik hiç eksik olmadı. Bir bilinçsizlik ve vurdumduymazlık, kent 
kimli inin üzerine hoyratça oturdu. 

 
                                                 
25 Kemal Arı, Üçüncü Kılıç, 5. Baskı, Zeus yay., zmir, 2011. 



 

ATATÜRK’ÜN BA IMSIZLIK SAVA I VE  
DI  DÜNYA 

 

Mustafa YILMAZ* 

 

Mustafa Kemal Pa a önderli inde Anadolu’da ba latılan Milli 
Mücadele bilindi i gibi 1919 tarihinde yayınlanan Amasya Genelgesi ile iç 
ve dı  kamuoyuna hareketin temel özelliklerini duyurmu tu. Daha sonra 
Erzurum ve Sivas Kongreleri ile hareketin esasları formüle edilmi  ve son 
Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarafından onaylanarak “Misak-ı Milli” adı ile 
Milli Mücadele’nin temelini olu turmu tu. 

Atatürk önderli inde verilen Ulusal Kurtulu  Sava ı ve sonrasında 
kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Türkiye dı ında, özellikle de ba ımsızlık 
sava ı veren ulusların ilgisini çekmi  ve çekmeye de devam etmektedir. 

Birinci Dünya Sava ı sonrası statükoyu belirleyen ülke konumundaki 
ngiltere, Fransa, talya ve di er ülkeler tarafından Anadolu’da ba latılan 

Milli Mücadele’nin nasıl algılandı ı önemlidir. Anadolu’daki talyan irtibat 
subayı Albay Vitelli’nin 1920 yılı Nisanında hükümetine gönderdi i gizli bir 
raporda Anadolu’daki harekete ili kin tespitleri unlardır: “Türkiye’de önem 
verilecek tek olu um, Mustafa Kemal’in hareketidir; çünkü Anadolu’da 
yabancı entrika ve etkisinden uzak olan bu hareket ulusça desteklenmektedir. 
Kemalistler, kendilerini Türk ulusal ülküsünü gerçekle tirmeye 
adamı lardır….uyanan ulusal bilincin bozulabilece ini sanmak büyük 
yanılgıdır. Hiç olmazsa Mustafa Kemal’le yarı yolda bulu up görü mek 
önerilir. Ona önem vermemek çok ciddi sonuçlara yol açabilir…”1 

Anılan dönemde benzeri de erlendirmeler yaygındı ve Anadolu’daki 
hareketin millet-milliyetçilik vurgusunun altı çiziliyordu. üphesiz 
                                                 
* Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü. 
1 Salahi Ramadan Sonyel, “Kurtulu  Sava ı Döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Evrenselli i” Atatürk Ara tırma Merkezi Üçüncü Uluslar arası Atatürk Sempozyumu 3-
6 Ekim 1998, C.I, Ankara, 1998, s.37; Milli Mücadele döneminde Türk talyan li kileri için 
bkz. Mevlüt Çelebi, Türk talyan li kileri, Ankara, 1999; ayrıca bkz. Nuri Köstüklü, “Türk 
Ar iv Belgeleri I ı ında Atatürk Dönemi Türk talyan li kilerine Dair Bazı Dü ünceler”, 
Atatürk Ara tırma Merkezi 4.Uluslararası Kongresi, C.2., Ankara, 1999. 
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milliyetçilerin ilham kayna ı iddetli vatanseverlikti ve onların her 
hareketinde bunu görmek mümkündü deniliyordu. O dönem bu konuyla 
ilgili yapılan de erlendirmelerde Türkiye’nin Avrupa’ya yeni bir kuvvet 
olarak geri geldi ini ve Türkiye’nin aynı zamanda modern milliyetçili in 
gere i olarak, enerjisinin esin kayna ını artık dini heyecandan de il onun 
yerine geçen milliyetçi co kudan aldı ının altı çiziliyordu. 

Benzeri bir biçimde ba langıçta Mustafa Kemal Pa a’nın önderli indeki 
hareketin önemini ve gücünü kavrayamayan Fransa 1920 yılı itibariyle, 
Anadolu’daki hareketi ve onun liderinin ciddiyetini anlayarak Mustafa 
Kemal Pa a’nın bir önder olarak yeteneklerine dikkat çekiyordu.2 üphesiz 
Fransa’nın bu tavrında Osmanlı mparatorlu u’ndan çıkarları olan mali ve 
ekonomik baskı gruplarının Anadolu’daki harekete kar ı olu ları yanında; 
Fransa’da Liberal, Cumhuriyetçi ve Sosyalist çevrelerin sömürgecili e kar ı 
duru ları nedeniyle Mustafa Kemal Pa a hareketine sempati ile bakmaları ve 
di er yandan yine Fransa’daki Türkiye uzmanlarının Anadolu’daki harekete 
kar ı uzla ma ve barı  yanlısı bir tavrın olu masında katkıları olmu tur. 
Nitekim bu ba lamda imzalanan 30 Mayıs 1920 tarihli Türk-Fransız 
Antla ması takip etmi tir. Ayrıca Fransa Mustafa Kemal Pa a’nın amacının 
yabancı egemenli ine kar ı Müslümanları ayaklandırmak oldu una i aret 
ediyordu.3 Bu konuda di er batılı ülkelerin de endi elerinin oldu unu 
görüyoruz. Nitekim kısa bir süre sonra Fransa’nın Mustafa Kemal Pa a’nın 
Misak-ı Milli’yi gerçekle tirme konusundaki kararlılı ını ve ba ımsızlı ın 
ne pahasına olursa olsun elde edilmesi yolundaki çabalarını anladı ını 
söyleyebiliriz.4 

ngiltere müttefiki olan Fransa ve talya’nın Anadolu’daki hareket ile 
ilgili tanımlamalarından ve kendi bilgisi dı ında Ankara ile temaslarından 
duydu u rahatsızlı ı her platformda dile getiriyordu. Mustafa Kemal Pa a’ya 
kar ı ortak hareket etmek konusunda özellikle Fransa’yı sık sık uyaran 
ngiliz basını; slam dünyası nezdinde Batı medeniyetinin birlikteli ini 

göstermesinin önemine vurgu yaparak,  birlikte hareket edilmedi inin, 
Avrupa’nın kendi içinde bir bütünlük olu turmasının Do ulularca fark 
edilmesinin ngiliz ve Fransız idaresi altında ya ayan Müslüman halk 
                                                 
2 Sonyel, a.g.e., s. 39. Yine bu konuda geni  bilgi için bkz. Ünsal Yavuz, “Fransa Resmi 
Belgelerinde Mustafa Kemal ve Ulusal Ba ımsızlık Sava ı (1919-1922)”, XI Türk Tarih 
Kongresi 5-9 Eylül 1990, C.VI. 
3 Sonyel, a.g.e., s. 35. Bu ba lamda, yani Anadolu’daki hareketin di er Müslüman uluslar 
nezdinde yaptı ı etki için bkz. Bige Yavuz, Kurtulu  Sava ı Döneminde Türk-Fransa 
li kileri, 1912-1922, Ankara, 1999. 

4 Chantel Lemercier Quelgvejay, “Atatürk Dönemi Türk Fransa li kileri, 1912-1922, Ankara, 
1999. Atatürk Ara tırma Merkezi Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu, C.II., s. 
93. 
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nezdinde huzursuzluklar do urabilece i konusunun altını çiziyordu.5 Bu 
kaygı farklı tarihlerde yinelenmi  ve özellikle Fransa, ngiltere tarafından 
adeta tehdit edilmi tir. 

ngiltere’nin Mustafa Kemal Pa a ve onun hareketini anlama konusunda 
geç kaldı ı ve yanlı  de erlendirdi i söylenebilir. Ba langıçta Mustafa 
Kemal Pa a’yı, ttihatçılı ın devamı ve “asi bir general” olarak tanımlayıp, 
Anadolu’daki hareketi maceracılık olarak gören ngiltere, Mustafa Kemal 
Pa a’yı rlandalı ulusçuların, Alman Spartakistlerin, Rus Bol eviklerin, Genç 
Türklerin, Gandi ve Tilak’ın varisi olarak görüyor; komplo ve ihtilal 
akımlarından çekiniyorlardı.6 Bu konuyla ilgili olarak ngiltere Mustafa 
Kemal Pa a’dan önceki iktidarların yani ttihatçıların ve II. Abdülhamit’in 
politikalarına göndermeler yaparak bunun bir ülkeyi di erine kar ı 
kullanmaya dayalı eski bir gelenek oldu unu dile getiriyordu. Di er yandan 
ngiltere’nin kaygılarından birisi de Anadolu’daki yeni yönetimin Bol evik 

Rusya ile ili kilerine dayalı idi. Özellikle Bol evik Rusya’nın devrimci bir 
devlet olarak ngiliz mparatorlu u’na ve Kapitalizme son verece i 
yolundaki açıklamaları ngiltere’nin endi elerini haklı kılıyordu. Bu önemli 
bir saptama idi. Çünkü Mustafa Kemal Pa a liderli inde emperyalizme kar ı 
verilen Milli Mücadele ile Batı’ya ve onun güçlerine kar ı konulamaz 
diyenlerin politikaları iflas ediyor ve iktidarlarını kaybediyorlardı.  Di er 
yandan kazanılan bu zaferin yankıları Türkiye’nin sınırlarını a ıyor ve 
dünyanın her yanında aynı mücadeleyi verecek olanlara örnek te kil 
ediyordu. Bu zaten slam’ın Hıristiyanlı a, Do u’nun Batı’ya, Asya’nın 
Avrupa’ya ve ulusça Türkiye’nin Emperyalist Britanya’ya kar ı zaferi olarak 
algılanıyordu. Bu bir ba ımsızlık sava ı idi ve her ne pahasına olursa olsun 
ba ımsızlık esas ülkü idi.7 

Amerika Birle ik Devletleri (ABD), Anadolu’daki harekete di er batılı 
ülkelerden farklı bir yakla ım sergilemi tir. üphesiz bu Amerika Birle ik 
Devletleri’nin Birinci Dünya Sava ı sonrası yürüttü ü izolasyon 
politikasının bir yansımasıdır. Ama 1921 yılına gelindi inde “Türkiye’nin 
Siyasal ve Ekonomik ba ımsızlı ının tanınması ve kapitülasyonların da 
kaldırılması artı ile” ili kilerin yeniden kurulması yönündeki teklifi resmi 
olarak kar ılık bulmasa da ABD Milli Mücadele’nin önder kadrosu ile 
temaslar kurmu tur. Nitekim ABD Dı i leri Bakanlı ı yetkilileri, 
Anadolu’daki Hareketi ve onun liderini “Amerika’nın deste ine layık ulusal, 
halis dirili ” olarak nitelemi tir. Benzeri görü  ABD siyasi çevrelerinde de 
                                                 
5Times, 7 Ocak 1922, s. 11. 
6Sonyel, a.g.e., s. 40. 
7 Anadolu’daki zaferin Araplar, Hindistan, Afganistan, Hırvatlar ve Bulgarlar arasında 
yarattı ı sevinç için bkz. Sonyel, a.g.e., s. 45-48. 
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egemen olmu tu. ABD, tilaf Devletleri’ni özellikle de ngiltere’nin 
Anadolu’daki harekâta ili kin politikalarını onaylamamı tır.8 

ABD’nin Milli Mücadele döneminde Anadolu’ya ili kin tavrında, uzun 
vadeli ekonomik çıkarlarını gözeten ve geri kalmı  ülkeleri olabildi ince 
barı çı yollarla kendisine ba ımlı ekonomik birimler haline getiren “Açık 
kapı” politikasını uyguladı ını görüyoruz. üphesiz burada di er batılı 
ülkeler de görmeye alı ık oldu umuz Türkiye’de çıkarlarının tehlikeye 
dü mesi, Türkiye ve Türkler ile ilgili de erlendirmelerinin temel ta ı 
konumundadır. Bu tespiti do rulayan ise tilaf Devletleri’nin hiç birinin 
ba ından sonuna kadar Mustafa Kemal Pa a’nın hareketini desteklemedikleri 
olayların geli imi ve çıkar ili kisine göre ngiltere, Fransa, talya ve 
ABD’nin politikalarında de i imin ya anmasıdır. Bunu çok iyi bilen 
Mustafa Kemal Pa a çok yönlü bir dı  politika ile farklı devletlerin 
kamuoylarını ve sömürgelerini etkileyebilmi tir.9 

Di er farklı bir tavır Almanya’dan gelmi tir. Almanya, 12 ubat 1921 
tarihli “Ham Burger Nachricten” de yer alan haberde; “Milli duygular ile 
donatılmı  bir halkın verece i sava  kar ısında her ordu çaresiz kalır” 
diyerek, Mustafa Kemal Pa a’nın hareketini desteklemi  ve Türklerin 
kesinlikle ba arı sa layaca ını not etmi tir.10 Aynı türden haberlere 3 Mayıs 
1921 tarihli, “Kölnizche Wolkszeitung” ta rastlamak mümkündür. Mustafa 
Kemal Pa a’nın ne denli yetenekli bir asker oldu unu cephelerde, özellikle 
de Çanakkale cephesinde gösterdi ini ve “Mustafa Kemal Pa a’nın aniden 
bir meteor gibi gökten dü en tanınmamı  bir ki i” olmadı ını duyuruyordu.11 
Yine Mütareke sonrası ya anan olumsuzluklara ve ülkenin tilaf Devletleri 
tarafından payla ılması ile ilgili olarak, “Münchener Neuste Nachrcten”, 
“büyük güçlükler altında insanüstü ba arılar elde eden, halkına kendisine ve 
gelece ine inanmayı tekrar ö reten, Türk halkına en zor anında Tanrı 
tarafından gönderilen bu insanın adı Mustafa Kemal Pa a’dır” denilerek 
aynı türden olumlu vurgular yineliyordu.12 

Alman basınının genelde, kendileri açısından Birinci Dünya Sava ı’na 
son veren Versay Antla ması’nın a ır artlar içeren hükümlerinin benzeri bir 
antla ma olarak gördükleri Sevr Antla ması’nın Mustafa Kemal Pa a 

                                                 
8 Fahir Armao lu, “Atatürk ve Amerika Birle ik Devletleri” Atatürk Ara tırma Merkezi 
Üçüncü Uluslar arası Atatürk Sempozyumu, s.73–74. 
9 Osman Ulugay, Amerikan Basınında Türk Kurtulu  Sava ı, stanbul, 1974, s.16. 
10 S.Eri  Ülger, Almanya Basınında Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti 1910–1944, Ankara, 
1995, s. 123–124. 
11 Ülger a.g.e., s. 127-128. 
12 Ülger, a.g.e., s. 129. Benzeri de erlendirmelerden di er örnekler için bkz. a.g.e., s.130 vd. 
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önderli inde verilen Milli Mücadele ile de i tirilmesinden dolayı 
memnuniyetlerini her fırsatta yansıttıkları görülmektedir.13 

Bu konuda batıdan di er farklı bir örnek ise rlanda milliyetçilerinin 
Milli Mücadele’yi örnek alan ve Atatürk önderli indeki Türk ba arısını ve 
Atatürk’ü rlanda için bir model olarak algılayan rlanda verilebilir. 
Ba ımsızlı ını 1921 yılında kazanan rlanda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne bir heyet göndererek geçmi te ngiltere’nin Türkiye’ye yönelik 
emperyalist tavırlarından dolayı üzüntülerini dile getirmi tir. Yine 1923 
yılında rlanda, Atatürk’ü yılın adamı seçerek bu konudaki tavrını ortaya 
koymu tur.14 

Batı dı ı toplumlarda ise Mustafa Kemal Pa a ve onun mücadelesi, çok 
farklı yakla ım ve ça rı ımları beraberinde getirmi tir. 

Hintli Müslümanların gözünde 1920’li yıllarda Mustafa Kemal Pa a, 
Batı’ya kar ı sava an bir kahraman olarak görülmü tür. Bu durum o 
dönemde yazılan iirlere yansımı 15 ve do an çocuklara Mustafa Kemal adı 
verilmi tir. 

Pakistanlı air Muhammed kbal, Tulu-yı slam adlı iirinde Anadolu 
hareketini ufukta do an güne e benzetirken, Bengal’de Nazrul slam’ın 
yazdı ı Mustafa Kemal mar ı dilden dile dola mı tır. 

Öte yandan Tunus’ta ileride ba ımsızlık önderi olacak Burgiba 
“Sakarya Zaferi, yirmi ya ımın en kuvvetli hatırası olmu tur. O zamanlar 
kendi kendime acaba bende ulusumu böyle seferber edemez miyim?” diye 
sormu tur. 

Cezayir milliyetçili inin ekillenmesinde önemli olan üç isimde; 
(Abdulhamid Bin Badis, Ahmet Messali Hac ve Ferhad Abbas) Atatürk’ten 
etkilenmi lerdir. Bunlardan Abdulhamit Bin Badis, Atatürk’ü modern 
Türkiye’nin babası, Do unun dâhisi, Türk ve Müslüman Rönesansının atası 
olarak tanımlıyordu.* 

                                                 
13 Ülger, a.g.e., s.181. Özellikle Türkiye’nin Sevr’den Lozan’a atmı  oldu u dev adım olarak 
nitelenen Kurulu  Mücadelesi ve Türkiye’nin eri ti i sonuç Almanlarda hayranlık 
uyandırıyordu. bkz.a.g.e., s.186. 
14 Pat Walsh, “Britain’s Great Wor on Turye ram Irısh Foint of view. 
15 M.Naem, Qure hi, “Images of Atatürk and Turkey in Urdu Letaraure” Atatürk Ara tırma 
Merkezi Üçüncü Uluslar arası Atatürk Sempozyumu, s.264–65. 
* Abdulhamit Ben Badis, “Atatürk’Le Genie De L’Orient” El Mücahit, 2 ubat 2005. 
* Youssef Grirad, “Quand L’inderpendence de L’Algerie Passait Par Nanterre” Mayıs 2006 
www. cietlabas.Lautre.net. 
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Ahmet Messali Hac ise; Fransız subaylar önünde masanın üzerine 
çıkarak “Ya asın Mustafa Kemal” diye ba ırdı ı için tutuklanmı tır. Messali 
Hac anılarında; Atatürk’ün slam dünyasında büyük etki yapan bir kahraman 
oldu u ve Atatürk’ün kendisi ve arkada ları üzerinde büyük bir co ku ve 
sevinç yanında cesaret uyandırdı ını, Mustafa Kemal ve üniformalı Türk 
birliklerinin resimlerini kesip bir u ur olarak yanlarında ta ıdıklarını 
yazıyordu.* 

Mısırda bütün çevreler zaferi kutlamı , Fas’ta, Etopya’da, Malezya’da, 
Endonezya’da ve Bulgaristan’da zafer yankı bulmu tur. Sonuçta Türkiye, 
Avrupa emperyalizmine ba kaldıranlar için bir merkez olarak görülmeye 
ba lanmı tır. 

Mustafa Kemal Pa a’nın milli egemenlik ilkesine ba lı, milli bir devlet 
kurmak için Birinci Dünya Sava ı’nın galip ülkelerine kar ı yürüttü ü 
ba ımsızlık sava ı ve kazandı ı zafer sayesinde Batı’lı büyük güçlerin 
sömürgelerindeki efendi yenilmi tir. Bundan ba ka ulusal kurtulu  
hareketleri için Do ulu ve Müslüman bir ülkenin ve onun liderlerinin bu 
ba kaldırısı ve zaferi örnek alınmı tır denilebilir.16 

Aynı ekilde Anadolu’daki hareketin kazandı ı zafer Ba dat, Kudüs ve 
Kahire’de ba ımsızlık için ayaklanmaların tetikçisi olmu tur. Nitekim 
ngiltere Türklerin zaferi sonrası; Ortado u da hiçbir eyin eskisi 

olmayaca ını anlamı  ve bu ba lamda tedbirler almı tır. 

Do ulu ülke liderlerinin ve aydınlarının ortak de erlendirmesi; 
Anadolu’da Mustafa Kemal Pa a’nın mücadelesinin onlar için model 
alınması gerekti idir. Hareketin liderlerinin vasıflarına yapılan vurgu 
Mustafa Kemal Pa a’nın tartı ılmaz üstün ki ili idir. Onlarda aynı yolda 
yürümelidir.17 

Yine Batılı olmayan ülkelere ili kin ise Bulgaristan, Tunus ve Kuzey 
Afrika ve Libya örnek verilebilir. Bu ülkelerde hem ba ımsızlık hem de 
devlet kuruculu u ve bir dönü üm projesi olarak Atatürk’ün Türkiye’sinin 
örnek alını ını görmekteyiz.18 

                                                 
16 Zekeriya Türkmen, “Atatürkçü Dü ünce Sisteminin Kafkasya, Türkistan ve Güneydo u 
Asya’daki Ulusların Ba ımsızlık Mücadelesine Yansıması ve Günümüzdeki Etkileri”, 
Atatürk Ara tırma Merkezi 4. Uluslararası Kongresi, s.308. 
17 Bu tür de erlendirmelerden örnekler için bkz. Türkmen, a.g.m., s.310-314; ayrıca bkz. 
Hayati O uz, “Atatürk, Balkanlar ve Kuzey Afrika”, Atatürk Ara tırma Merkezi, Atatürk 
4.Uluslararası Kongresi, s.322-323. 
18 O uz, a.g.m., s.326-332. Ayrıca Bulgaristan’da Atatürk döneminin yansımaları için bkz. 
“Atatürk ve Stamboliyski Türk-Bulgar li kileri Üzerine”, Ulusal Stratejik Ara tırmalar 
Merkezi, Sofya, 2001. 
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Libya’da özellikle aydınlar arasında sömürgeci güçlerin 
yenilebilece ine, onlara kar ı konulamaz dü üncesinin yanlı lı ına örnek 
olması açısından Türkiye’deki geli melerin önemine vurgu yapıyorlardı. 
Aydınlar arasında Anadolu hareketi ve onun lideri Mustafa Kemal Pa a 
lehine takınılan tavır basına yansıyordu.19 

Bu tür etkinin yine canlı ya andı ı bir ba ka ülke ise Banglade ’ti. 
Banglade ’te Mustafa Kemal Pa a; sosyal, siyasi ve kültürel açıdan bir 
örnekti, o bir kahramandı, o bir devlet kurucusu ve o bir devrimci idi.20 

Görüldü ü gibi Batı’lı ülkeleri yani emperyalistleri endi eye dü üren 
Mustafa Kemal Pa a’nın ba ımsızlık mücadelesi, Do ulu ülkeler içinde 
örnek bir mücadele olmu tur. Ba ımsızlı ın kazanılması sonrası yine 
Atatürk’ün önderli inde verilen modern bir ülke yaratma çabası yani 
“Atatürk’ün Modernle me Modeli” Do ulu toplumların ilgisini çekmi  ve 
onlara örnek olmu tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Qasim kh.Jumaıly, “Lübnan Intelligensia and the Kemalist Movement”, Atatürk 
Ara tırma Merkezi, Atatürk 4.Uluslararası Kongresi, s.336-337. 
20 Bkz.Mohammed Nurul Huda, “Atatürk’s Influence In the Indepence Struggles of 
Subcontınent Its Later Effects in Bangladesh” Atatürk Ara tırma Merkezi Atatürk 
4.Uluslararası Kongresi, s.382–385. 
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