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Mustafa Kemal Paşa 11 Ocak 1905 tarihinde Harp Akademi'sinden
mezun olmuştur. Sınıf beşincisi olması sebebiyle Erkan-ı Harbiye yüzba-
şılığına terfi ettirilerek 5 Şubat 1905'te Şam'da 30. Süvari Alayı'nda süva-
ri eğitimi görmek üzere görevlendiriIdi.

Şam'da 5. Ordu'nun emrinde kaldığı üç yıl içinde Suriye'nin birçok
bölgesinde görevli olarak dolaşmış, ülkenin idaresindeki aksaklıkları, or-
dunun eğitim eksikliğini yakından tespit etme imkfuun.ı bulmuştu. Musta-
fa Kemal Paşa, burada daha önce Mustafa (Cantekin) ve Miralay Lütfu
Beyler tarafından kurulmuş olan "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ne Ekim
1906'da üye oldu(l). Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ihtilalci özelliği olan'
gizli bir teşkilattı. Mustafa Kemal Paşa'nın katılmasıyla cemiyet aktif bir

i hale gelmiş ve faaliyetlerini artırmıştır. Burada yer altı faaliyetlerine giri~
şen Mustafa Kemal Paşa teşkilatını diğer Suriye Vilayetlerinde de yayma-
ya ÇalıŞtı. Lübnan ve Filistin'e yaptığı resmI ziyaretler sırasında Kudüs,
Yafa ve Beyrnt'ta cemiyetin hüctelerini teşkil etti(2).Ancak Suriye'nin ih-
tilalci bir teşkilatın genişlemesine müsait olmaması, onda Selanik'e gitme
düşüncesinin ağırlık kazanmasına yol açtı(3).Gerçekten de Arapça konu-
şan ve geri kalmış bir Suriye'nin bu tür siyasi ve fıkri faaliyetlerin geliş-
mesine uygun olmadığı aşikardır. Mustafa Kemal Paşa'yı Selanik'e çeken
bir diğer sebep de burada kendi geçmişinin olması ve faaliyetleri için ge-
rekli desteği Selanik'te bulma ümididir.

Muhtemelen Ocak i906 tarihinde İskenderiye ve Pire üzerinden giz-
lice Selanik'e geçen Mustafa Kemal Paşa burada Şubat-Mayıs 1906 tarih-

* Gazi Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
(1) "Atatürk" Md., İsHlm Ansiklopedisi, C. i, İstanbul, 1993, s. 720-72).
(2) Uluğ lğdemir, Atatürk'ün Yaşamı, C. I, Ankara, 1988, s. ll; Vaeldt, ıoOcak 1922,

(Mustafa Kemal Paşa ile yapılan mülakat).
(3) Erik Jan Zilrcher, Milli Mücadelede Ittihatçılık, Ankara, 1987, s. 67.
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leri arasında dört ay süreyle kaldı. Bu süre içinde Yatan ve Hürriyet Ce-
miyeti'nin bir hücresini kurmaya karar v.~rdi. Temel amaçlan 1876 Ana-
yasası'm tekrar yürürlüğe: koy~ak olan Omer Naci, Hüsrev Sami, Hakkı
Baha, Bursalı Mehmet Tahir, ısmail Mahir, Mustafa Necib gibi aydınlan
bir araya getirerek ilk gizli toplantıyı gerçekleştirmek suretiyle Cemiyetin
Selanik Şubesini meydana getirdi(4l.Şüphesiz Mustafa Kemal Paşa Sela-
nik'te bu cemiyetin kurulmasında öne çıkan şahsiyettir. Kendisinin
Akabe harekatı sebebiyle Suriye'ye dönmek zorunda kaldığında Selanik
Şubesi'nin gelişme gösteremeıııesi ve atıl kalması bunun delili olarak
gösterilebilir.

Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi ve fıkri faaliyetleri neticesinde gerek
Şam'da gerekse Selanik'te kUl1Jlanyer altı teşkiHitı hüviyetindeki Yatan
ve Hürriyet Cemiyetleri daha sonraki dönemlerde varlık göstermemişler-
dir. Ancak bu faaliyetler öZJ~llikleSelanik'te Jön Türk idealleri doğrultu-
sunda ortaya çıkan yeni faaliyetlere zemin hazırlamıştır. Yatan ve Hürri-
yet Cemiyeti'nden sonra Selanik'te Eylül 1906'da kurulan "Osmanlı
Hürriyet Cemiyeti", Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği çıkışın devamı ni-
teliğinde fakat daha kalıcı ve etkili bir uzantısından başka bir şey değildir.
Bu hareket 1908 Meşrutiyetjnin iıanında müessir olan güç olacaktır.

Mustafa Kemal PaŞ2.'nm Şam'a dönmesinden sonra Yatan ve Hürri-
yet Cemiyeti Mart 1907 tör~hinden itibaren bütünüyle Talat Paşa grubu-
nun hakimiyetindeki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne katıldı. Bu birleşme-
den Suriye'de bulunan Mustafa Kemal'in haberi olmamıştır. Osmanlı
Hürriyet Cemiyeti ise Eylül 1907 yılında Ahmet Rıza'mn liderliğindeki
İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşme karan almıştwS).

Mustafa Kemal Paşa Eylül 1907'de Suriye'den Makedonya'daki
Üçüncü Ordu'ya atandı. Görev yeri önce Manastır hemen sonra Selanik
olarak tespit edilc!i. Selanik'e geldiğinde Yatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin
OHC vasıtasıyla ITC'ye katıldı,ğım gördü. Şubat 1908'de kendisi de İtti-
hat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı(6).Cemiyette irtibat görevlerini üstlen-
di. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İTc tarafından Meşrutiyetin ama-
~ım açıklamak ve cemiyet karşıtı hareketIerin(7) önüne geçebilmek aynca
ITC sempatizanlanmn faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla Trablus-
garp'e gönderildi.

(4) Z0RCHER, S. 79-80. .
(5) Ahmed Bedevi Kuran, LıkıUp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, İstanbul, 1943, s.

237.
(6) Kazım Karabekir, İttihat v(: Terakki Cemiyeti (1896-1908), İstanbul, 1982, s. 179;

Şevket Süreyye Aydemir, M,tkedonya'dan Orta Asya'ya Kadar Enver Paşa, C. i, Is-
tanbul, 1972, s. 492.

(7) Mustafa Kemal Paşa'nın Trablusgarp'a gönderilişi ve bu konudaki görevleri hakkın-
da geniş bilgi için bkz. Afi~t İnan, "Atatürk'ü Dinledim: Trablusgarb'ta Hürriyete
Karşı İsyan", Belleten, C. VHI, s. JI, 1944, s. 387-401; ayrıca Rachel Simon, "Be-
ginnings of Leadership. Mustafa Kemal's First Visit to Libya, 1908"., Belleten, C.
XLIV, s. 173, 1980, s. 69-82.
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Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa başlangıçta İTC içerisinde
önemli bir mevkiye sahiptir. Zürcher, O'nu fiili anlamda İTC'nin askeri
kanadına mensup önemli bir üye, fikri anlamda ise Türk ~iIIiyetçiliğini
savunan radikal kanada mensup olarak göstermektedirlS). ITC'nın 1909
kongresinde ordu ve siyasetin, din ve devlet işlerinin ayrılmasının gerekli
olduğunu savunarak cemiyetin cinayet şebekeleri ile ilişkilerine son ver-
mesini savunmuştıır<9).. Daha sonraki dönemlerde kendisinin görüşleri,
İTc ileri gelenlerinin görüş ve düşüncelerine uymadı. Buna rağmen, fikir-
lerini söylemekten, yetkili şahısları uyarmaktan geri kalmadı. Ordu da
kendisine verilen görevleri zaman zaman reddetti. Devlet menfaati için
Osmanlı Genel Kurmayı'nı hükfimete ve padişaha şikayet etti. Doğrulu-
ğuna inandığı konularda üst merdieri devamlı ikaz etti. Dönemin devlet-
ordu bürokrasi yapısına oldukça zıt ve alışılmamış olan bu çıkışlarından
dolayı hiçbir zaman cezalandırılmamış, aksine uzun süre önemli görevler-
de kalmıştırlO).

Mustafa Kemal Paşa i 909'da Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
yaptı. 19ıo'da Üçüncü Ordu'da görevaldı. Aynı yıl geçici olarak Sela-
nik'te 38. Alaya Komuta etti. 1911 yılında Arnavutluk isyanının bastırıl-
masına katıldı. Dönüşünde İstanbul'da Genel Kurmay'da görevlendirildi.
Ancak Ekim 1911'de Libya'ya gittiği için bu görev başlamadı. Ekim
1912'ye kadar yerli halkın teşkilatlanmasında üstün başan gösterdi. Ekim
1913'de Sofya'ya askeri ateşe olarak tayin edildi ve bu görevde Birinci
Dünya Savaşı'na kadar kaldı.

Osmanlı Devleti'nin 29 Ekim 1914'de Birinci Dünya Savaşına katıl-
ması üzerine, Mustafa Kemal Paşa, Genel Kurmay'dan faal bir görev
talep etti. 20 Ocak 1915 tarihinde Tekirdağ'da 19. Tümen Komutanlığına
tayin edildi. Çanakkale savunmasında üstün başanlar elde etti. Bu başan-
lanndan dolayı 1 Haziran 1915'de Albaylığa terfi etti(II).

II Mart 1916'da Onaltıncı Kolordu Komutanlığına atandı. Görevine
Diyarbakır'da başlayarak Muş ve Bitlis'in düşman işgalinden kurtulması-
nı sağladı. l' Nisan 1916'da generalliğe yükseltildi. 14 Şubat 191Tde
Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlığına, 16 Mart 19 iTde 2. Ordu Ko-
mutanlığına atandı. 5 Temmuz 1917 tarihinde Halep'te kurulacak olan 7.
Ordu'nun başına getirildiğinde bu görevinden istifa etti ve 13 Mayıs
1918-4 Ağustos 19i 8 tarihleri arasında Veliaht Vahideddin ile Almanya

(8) ZÜRCHER, s. 98.
(9) Ali Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, İstanbul, 1980, s. 150; Ali Fuat Cebesoy,

Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul, 1967, s. 152. • .
(10) Bunun sebebi Mustafa Kemal Paşa'nın a) Çanakkale Savaşından sonra bir "Kahra-

man" olarak tebarüz etmesi, b) Savaşta Almanya'nın kabiliyetli Türk Generallerine
ihtiyacı olması ve konuda Osmanlı Devleti üzerindeki yoğun etkisi, c) tTc içindeki
gruplar arasında tehlikeli neticeler doğurabilecek müca~elelerin göze alınmaması
şeklinde izah etmek müınkilndür (Geniş bilgi için bkz. ZURCHER, s. 122-123).

(II) Utkan Kocatürk, Atatürk, Ankara, 1987, s. 10; Atatürk İle 1Jgili Arşiv Belgeleri, Os-
manlı Arşivi Daire Başkanlığı yayını, Ankara, 1982, s. 7. (Belge No: 7/a).
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seyabetine katıldı. Dönüşi.ir:de tekrar 7. .ordu'ya komutan oldu. 15 Ağus-
tos 1918 günü Halep'e gcıdi. Burada Ingiliz kuvvetlerine karşı verdiği
müdafaa savaşlarıile Türk ordusunu dağılmaktan kurtardı. Ancak Birinci
Dünya Savaşı devamlı surette Almanya ve müttefikleri aleyhine gelişi-
yordu. .

Osmanli Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nın ilk iki yılında hiçbir cep-
hede kesin bir yenilgi alrrıama<;ınave hatta başarılı olmasına rağmen özel-
likle üçüncü yıldan itibaren savaşın ağır yükünü çekemez duruma gelmiş-
ti. Savaşın uzaması, mall~-ekonomik güçlükler, büyük insan ve malzeme
kaybı, devletin iç bünyesinde büyük sarsıntılara yol açmıştı. Bütün bu
olumsuzluklara rağmen Devlet sonuna kadar müttefiklerinin yanında sa-
vaşmak venihaı zafere ula:imak azminde idi. Ancak Bulgaristan'ın tesli-
mi Makedonya cephesinin çökmesi ne yol açmış, ayrıca Osmanlı Devle-
ti'nin Almanya ile olan iıtibatını kesmişti. Yine Almanya'nın 1918 Marn
taarruzu beklenilen sonucu vermemiş ve savaşan taraflarda kuvvet denge-
si ittifak devletleri aleyhine bozulmaya başlamıştı.

. i
Bütün bu olumsuzluklara bir de savaş yorgunluğu ve kamu oyu bas-

kıları eklendiğinde İttifak Devletleri için savaşı bitirme çareleri aramak-
tan başka yol kalmamıştı.

20 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesinin imza-
lanmasıyla görevinden ayrılan Liman Von Sanders'in Yıldırım Orduları
Grubu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa 31 Ekim 1918'den itibaren
emir ve komuta etmeye başladı(l2). Ancak bu görevi uzun sürmemiş, 4
Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu KumandanlIğının kaldırılması ile
Mustafa Kemal Paşa Harbiye Nezareti emrine verilmiştir.

Ülkesine hizmet için ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın getirece-
ği sıkıntı ve acıları(l3) çok önceden tespit ederek maruz kalınacak badi-

(12) Türk İstiklal Harbi I, Mondros mütarekesi ve Tatbikatı, Genel Kurmay yayını, An-
kara,1962, s. 46.

(13) . Birinci DUnya Sav~ıhda yenilen Osmanlı ordusunun yılmayan bir subayı olan Mus-
tafa Kemal P~a'nın Sa'ia;f halindeki gÖrilşlerini, Sivas Kongresi sonrasında Cemal
P~a'ya çektiği 10.10.1919 tarihli telgrafından tespit elmek mUmkUndUr: "Onanl-
maz felaket ve acı sorunlar Y3raıtığından bugun halkta hoşnutsuzluk doğuran i.
Dünya Sav~ı'na katılm:ınıak elbette son derece istenilir bir şeydi. Fakat bundan ka-
çınılmazdı. ÇünkU katılr,ı:urıak, silahlı bir tarafsızlığı, yani Boğazlann kapalı bulun-
durulmasını gerektiriyordu. Oysa ülkemizin coğrafi yeri, İstanbul'un stratejik duru-
mu, Ruslar'ın İtilaf Devlet.leri yanında yer almış olması, bizim seyirci kalmanma
kesinlikle uygun değildi. Bundan b~ka silahlı bir tarafsızlığın sürdürilimesi için pa-
rarnız. silahııruz, sanayimiz, kısacası gerekli araçlanmız yoktu ... bir Ermenist.an
Cumhuriyeti kurulmasına. karar verdiklerini ilan etmiş ola~larl ve hatta, Bolşevikle-
rin yayımladıklan gizli anlaşmalardan anlaşıldığına göre, Istanbul'un Çarlık Rusya-
sına vadedilmiş olması, savaşa, İtilaf Devletleri'ne karşı girmekliğin kaçınılmaz ol-
duğunu -gösteren açık belgelerdir" (Nutuk, C. III, (Sad. Zeynep Korkmaz), Ankara;
1984, s. II ı. Belge. 142; aynca bkz. İsmet Parmaksızoğulu, "AtatUrk'Un Birinci
Dünya Sav~ı'na Girişimiz Uzerine Görilşleri", Milli Kültür. sayı: 40, Haziran 1983,
's. I).
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reyi vaktinden önce önleyebilmek gayesiyle çok arzuladığı halde pek
geç muvaffak ve pek kısa bir süre kaldığı Yıldınm Orduları Grubu
Kumandanlığında geniş faaliyet sahası elde etmeye vakit ve imkan bula-
mayan(14) Mustafa Kemal Paşa ülkesine karşı olan hizmet borcunu asıl
bu tarihten sonra çok daha değişik bir surette- ifa edecektir. Anado-
lu'ya geçm~den önce İstanbul'da kaldığı altı aylık süre Milli Mücade-
le hareketinin başlangıcını oluşturan hazırlık dönemidir. Bu dönem
yakın tarihimizde yani bir Türk devletinin yapılanmasında siyasi ve fikri
temellerin oluştuğu fevkalade öneme haiz tarihi hadiseler silsileri ile do-
ludur. .

A- sİYAsi FAALİYETLERİ

a) Cepheden Yaptığı İlk Politik Teşebbüs

Bu taraftan Filistin-Suriye savunma hattının süratle çökmesi, diğer
. taraftan Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle Balkan-İstanbul yolunun ıti-
laf Devletleri'nin ordularına açılması üzerine sav.aşa devam etmenin
imkansızlığını gören İttihat ve Terakki Hükfimeti, uygun bir barışın yapıl-
masına kolaylık sağlamak düşüncesi ile 13 Ekim 1918'de(IS)iktidardan ay-
rılmıştır. Sadrazam Talat Paşa hükümetin istifasını verirken, şüphesiz,
kendi siyasi geleceklerini teminat altına almak düşüncesiyle padişahtan
yeni kurulacak kabineye bazı ittihatçı arkadaşlarının alınması dileğinde
bulunmuştu. Kabineyi kurmakla görevlendirilen Tevfik Paşa bu teklifi
kabul etmeyincelI6), görev Ahmet İzzet Paşa'y.a verilmişl!?); O da, 14 Ekim
1918 tarihinde Fethi (Okyar), Cavid, Hayri (Urgüplü), Rauf (Orbay) Bey-
ler gibi bazı ittihatçıların veya ittihatçılara yakın kişilerin bulunduğu bir
kabine teşkil etmişti.

Öte yandan Suriye' de 7. Ordu Komutanı olan Mustafa Kemal Paşa,
İstanbul'da bulunan arkadaşı Dr. Rasim Ferit (Talay) vasıtasıyla Tevfik
Paşa'nın yeni kabineyi kurmakta bazı güçlüklerle karşılaştığını öğrenin-
, ce, hemen harekete geçmiş ve başyaver Naci (Eldeniz) Bey'e SultanVahi-
deddin'e arzedilmek üzere şifreli bir telgraf çekmiştiliS). Telgrafın metni
şu şekildedir:

(l4)
(l5)

(l6)
(17)
<.18)

Şükıii Tezer, Atatürk'ün Hatıra Defteri, Ankara, 1989, s. 175.
4 Ekim 1918 tarihinde Talat Paşa Sultan Vahiddedin'e istifa ihtimalinden bahsetmiş
olup, O da durumun-bunu gerektirdiğini söylemiştir. Talat Paşa da 8 Ekim'de istifa-
sını vermiş; ancak resmi açıklama 13 Ekim'de yapılmıştır.
Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, TTK; Ankara, 1984, s. 151.
Ahmet Reşit Rey, Gördüklerim-Yaptıklarım, İstanbul, 1945,'s. 265.
Atatür~'ün tamin, Tclgraf ve Beyannameleri, C. LV, Atatürk Araştırma Merkezi ya-
yını, Ankara, 1991, s. 13-14; M. Sunullah Ansoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün Söyle-
yip Yazdıkları, i. 19tap, TTK, Ankara, 1989, s_5; YusufHikmet Bayur, "1918 Bıra-
kışmasındanAz Once Mustafa Kemal Paşa'nın Başyaver Naci Bey Yolu ile
Padişaha Bir Başvurması", Belleten, C. XXi, 1957, s. 563-564.
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"Ser YavtTİ Ha<:retiŞehriyari. Naci Bey Efendiye

Talat Paşa kııbi,7esinin mejluç bir halde, Tevfik Paşa Hazretle-
rinin muayyen bir kr.Nne teeşkilinde müşkülata mııruz bulunmııkta
'olduğunu haber alıyorum. Ordulıır muharebe kudretinden mııhrum
ve zaten kuva-yı me1)cude müdtıfaııdıın aciz bir hale getirilmiştir.
Düşmıın her gün dııhü müsait ve ezici şurut ihraz etmektedir. Mütfe-
fiken olmadığı takdirde mii.nferiden ve behemehal sulhu takarrür et-
tirmek tazımaır VE~ bunun için fert olUMCak bir an dııhi kalmıımıştır.
Aksi takdirde rm~mlek.etin kamilen elden çıkmıısı ve devletimizin
gayn kabili telafi mehalike maruz kalmıısı baidü'l-ihtimııl değildir.
Muhterem padişahınııza olan sadakat ve merbatiyetim ve vatanımm
temini setameti iti.bariyle arzederim ki Tevfik Paşa Hazretleri filha-
kika müşkütata ttsadiif etmişlerse sadiretin derhaıIzzet Paşa Haz-
retlerine tevcihi ve Itüşarun, ileyhinde esası Fethi, Tahsin, Rauf,
Canbulat, Azmi, Şeyhülistam Hayri ve acizlerinden mürekkep bir ka-
bine teşkil etmesi zaruridir. Zevat-ı mezkurenin vücudıı getireceği
kabine vaziyete Mkim olabileceği zannü itikadındııyım. Tevfik Paşa
Hazretleri size isimlerini söylendiğim zevata müracaat ettiği takdir-
de mıızhar-ı teshilalolabilir zamıederim. Münasip ise bu zevatm
Şevketmeap Efendimİ;~e arzını rica ederim H.

Teşrinievvt'! 918

"Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari
Mustafa KemıılH

GörüldüğU gibi Mu.stafa Kemal Paşa bu telgrafında padişahtan, sad-
razamlık makamına A. Izzet,Paşa'nın getirilmesini; Fethi, Tahsin, Rauf,
Canbulat, Azmi, Hayri ve kendisinden meydana gelecek bir kabinenin
teşkilini istemişti. Dr. Rasim Ferit (Talay) Mustafa Kemal Paşa'nın telg-
rafını başyaver Naci (Eldeniz) Bey'e vermiş ve O da bu telgrafı İzzet
Paşa'nın görev verilmek üzere huzurunda bulunduğu sırada "tam zamanı-
dır diyerek Padişaha arzel]niştir(l9).

Mustafa Ke~al Paşa"nın ınütarekeden az önce cepheden yaptığı bu
politik teşebbüs, Izzet Pa.şa tarafından "barıştan sonra Allah'ın lütfu ile iş
birliği yaparız" şeklinde bir cevapla nazikçe geri çevrilmiştir.

Hüseyin Rauf Orbay'ın hatıraları vasıtasıyla padişahın, Mustafa
Kemal'in Suriye'den g~nckrdi,ği telgraf metnini yeni kabineyi kurmakla
görevlendirdiği Ahmet hzet Paşa'ya vermiş olduğunu öğrenmekteyiz(2O).
Sultan Mehmed Vahideddin böyle yapmakla hiç şüphe.şiz, Mustafa
Kemal'in teklifine ne derece önem verdiğini göstermiştir. Oyle anlaşılı-
yor ki, Sultan Vaı{ideddin bu davranışı ile yani söz konusu telgraf metnini
yeni görevlendirilen sadrazama. vermekle ya Mustafa Kemal'in teklifinin

(19) Y. hikmet Bayur, Atatürk, Hayatı ve Eseri, Ankara, 1963, s. 164 vd.
(20) Yakın Tarihimiz, C. I, (1962), s. 146.

i "i! :1



MÜTAREKE DöNEMİNDE MUSTAFA KEMAL' İN FAALİYETLERİ 179

nazar-ı dikkate alınmasını ya da Ahmet İzzet Paşa'nın bu hususta görüşü-
nü almak istemişti. Hangi şık doğru olursa olsun, Sultan Vahideddin'in
Mustafa Kemal Paşa hakkında kanaatı olumludur. Hatta "Teşkilat-ı Mah-
susa ve. M.M. Grubu" başkanı olduğunu söyleyen Hüsamettin Ertürk'e
göre, Sultan Vahideddin Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye Nazırlığına ge-
tirilmesini çok istemiş, fakat Ahmet İzzet Paşa'nın şiddetli muhalefeti
karşısında onun bu arzusu gerçekleşmemişti(21). Ş,S. Aydemir, bu muhale-
fetin sebebini, Ahmet İzzet Paşa'nın Mersinli Cemal Paşa'ya gönderdiği
bir telgrafla izah etmektedir. A. İzzet Paşa telgrafta Mustafa Kemal
Paşa'yı çok şey isteyenjhtiraslı bir kişi olarak tanırnlamaktadır22).

Diğer taraftan savaş boyunca en büyük rakibi olan Enver P~a' da
Harbiye Nazırlığına ancak Mustafa Kemal'i uygun görmekte idi. lzzet
Paşa, hükümeti kurup Har~iye Nezaretini de ek görevolarak üzerine aldı-
ğı sırada Enver Paşa daha Istanbul' da idi. O zaman onun bu konu ile ilgili
bir sözü çok yayılmıştı. Enver Paşa Harbiye Nezareti için, "Bu, İzzet
Paşa'nın işi değil, onun altından ancak Mustafa Kemal kalkar"(23)demiş-
tir.

Mustafa Kemal Paşa'nın kabineye alınmamasının gerçek ve mantıklı
sebeplerini bizzat Ahmet İzzet Paşa'nın Rauf (Orbay) Bey'e yaptığı açık-
lamadan anlamak mümkündür. Rauf Bey hatıralarında Ahmet Izzet Paşa
ile aralannda bu hususta geçen konuşmayı şöyle nakleder. "Kendisi, sa-
daret makamını işgal edeceği ne göre, Harbiye Nezareti ve Erkan-1.Harbi-
ye-i Umumiye Riyasetine (Genel K~ay Başkanlığı) kimleri münasip
gördüğünü sordum. Bu hususta henüi bir karara varmadığını, icap ederse
başlangıçta her iki vazifeyi de üstüne almak niyetinde bulunduğunu söy-
ledi.

Bu vazifelerden birine Mustafa Kemal Paşa'nın tayini ile üstüne ala-
cağı ağır işi hayli kolaylaştırıp hafifletebileceğini hatırlattım. Biraz dü-
şündü, sonra Mustafa Kemal Paşa'nın bu vazifelerden herhangi birini en
iyi surette idareye muktedir bulunduğu hususundaki kanaatine rağmen, şu
sırada -harp durumu bakımından- kendisine bu çeşit bir memuriyet teklif
etmenin uygun olmayacağını belirterek sulh yapmak teşebbüsünü mütea-
kip Suriye cephesindeki kıtalanmıza kuınanda etmekte bulunan Alman
generali Liman von Sanders'i hizmetten affetrnek Zarur1olacaktır. Bu tak-
dirde boşalacak kumanda mevkiini, mevcutlar içinde yalnız Mustafa
Kemal Paşa'nın işgal edebileceğini siz de takdir edebilirsiniz. Vaziyet
sulha doğru gelişir ve cephenin bugünkü arzettiği tehlike ortadan kalkar-
sa, Harbiye Nazırlığını Mustafa Kemal Paşa'ya devir ve tevdi etrneyi dü-
şünüyorum"(24).

(21) Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, (Haz. S.N. Tansu). İstanbul, 1957, ~.
329.

(22) Ş. Süreyya Aydemir, Tek Adam, C. i, İstanbul, 1976, s. 334.
(23) BAYUR, s. 166. '
(24) YakınTarihimiz, C. I, s. 51 vd.
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Başka bir görüşmede Ahmet İzzet Paşa, Rauf (Orbay) Bey'e aynı
meselede verdiği tamamlayıcı bilgide, "Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye
Nezaretine tayinini çoktan münasip gördüğünü ve bu Nezareti bund3:n do-
layı kendi üstüne aldığım, sulh yapılabilirse Mustafa Kemal Paşa'yı Istan-
bul'a devletle bu Nezareti kendisine teklif edeceğini, yapılmazsa Anado-
lu'ya yönelecek düşman istilasına lazım gelen askeri tedbirleri almak ve
tatbik etmekte -mevcutlar arasında- ondan daha muktedir bir kumandanı-
mız bulunmadığı cihetle 'şimdilik cephede çalışmasını daha faydalı ve
mühim gördüğünü"(25)söylemi~ti

Ahmet İzzet Paşa'nın son sözleri Mustafa Kemal Paşa'nın hangi
maksatla kabineye alınmadığını açıkca gôstermektedir. Gerçekten ordular

. grubuna kumanda etmiş ve edebilecek başlıca iki.. komutandan birisi
Ahmet İzzet Paşa ve diğeri de Mustafa Kemal idi. Ote yandan Mustafa
Kemal Paşa'nın ordular yönetmekdeki mahareti herkesee bilinmektel idi.
Bu bakımdan Ahmet İzzet Paşa.'nın İtilaf Devletleri orduları karşısında en
önemli cpehede askerin başında "muktedir bir komutanı" bı;ılundurması-
~, iyi düşünülmüş bir ihtiyat tedbiri olarak saymak gerekir. Işte onun ka-
bineye alınmasının asıl sebe:bi budur.

Ahmet İzzet Paşa meseley i böyle düşünmüş olmasına karşılık, Mus-
tafa Kemal Paşa tamamen farklı fıkirlere sahip idi. O, Falih Rıfkı Atay'a
anlattığı hatıralarında bu husust.a şöyle demiştir: "Ben sulhun çabuk gel-
meyeceğini biliyordum. Sulha kadar çok buhranlıvaziyetler karşısında
kalacaktık. İşte bu sıralarda valana ciddi hizmetlerde bulunabileceğim,ka-
naatinde idim"(26).

riu fıkirlere sahip olan Mustafa Kemal Paşa, İzzet Paşa'nın "sulhtan
sonra Allah' ın lutfu ile işbirliğj~yaparız" şeklinde cevabına o zaman telg-
raf başında şu karşılığı vermiştir: "Sulh gecikecektir. Sulha kadar çok
buhranlı anlar geçireceği.z. Bu devrede vatana: faydalı olabilirsem düşün-
cesiyle Harbiye Nezaretini istcrniştim. Yoksa sulha vardıktan sonra onun
huzur ve sükOnu içinde. Harbiye Nazırlığını benden çok mükemmel ifa
edecek zevat bulunabilir. Bana göre badessulh (sulhtan sonra) refakatimi-
zj hiç de zaruri, hatta lüzumlu görmüyorum"'(27l•

Burada söylemeye bile gerek yoktur ki, yukandaki sözlerinden daha
o zaman Mustafa Kemal'in zor günlerin adamı olduğu açıkca belli olmak-:
~~ • i

Biraz yukarıda verilen bilgilerden aİ1laşllacağıgibi, Ahmet İzzet
Paşa sadrazamlık makamından başka Harbiye Nezareti ve Başkumandan-

(25)

(26)
(27)

Yakın Tarihimiz, C. I, s. 146; Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatırala-
rını, C. i, İstanbul, 1993, s. 72.
Falih Rıfkı Atay, 19 Mayıı., Ankara, 1944, s. 5.
Hakimiyet-i Milliye, 5 Nisan 1926; ER. Atay, Atatürk'ün Bana Anlattıklan, İstan-
bul, 1955, s. 63.
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lık Genel Kurmay Başkanlığı görevlerini de kendi üzerine almıştır. Mus-
tafa Kemal Paşa ise, Mondros Mütarekesi'nden bir gün sonra, yani 31
Ekim 1918'de Adana'da Alman generali Liman von Sanders'in yerine
Yıldı,:ım Ordulan Grubu Komutanlığına getirilmiştir. Burada biraz dura-
rak, Istiklaı Savaşı kazanıldıktan ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonra bile merak konusu olmaya devam eden Mustafa Kemal Paşa'nın o
zaman Harbiye Nazırlığına getirilmesi halinde neleryapabileceği mesele-
sini yine kendi ağzından yaptığı açıklamalara dayanarak izah edelim.
Cumhuriyet gazetesinin sahibi Yunus Nadi o günkü şartlarda Barbiye Na-
zırı olarak neler yapmayı düşündüğünü sorduğunda, Mustafa Kemal şu
cevabı vermiştir: "Ben o zaman dahi Harbiye Nazırı olarak dahil olaca-
ğım bir hükumetin aktedeceği mütareke öyle olmaz ve onun tatbikatı bizi
bilahare bu kadar müşkültita uğratmış bulunmazdı. Daha İstanbul'da
iken hükUmete iştirakim mümkün olsaydı, milli halas (kurtuluş) işi daha
oradan başlamış olurdu "(ı8).

Yusuf Hikmet Bayur'da bir sohbet sırasında aynı soruyu tekrarladı-
ğında Mustafa Kemal, "Padişah ve hükumeti alır Anadolu'ya çekilir, mü-
tareke ve banş görüşmelerini oradan idare ederim "(29) şeklinde daha açık
bir cevapla bu konuda asıl fikrini söylemiştir.

Mütarekeden az önce Mustafa Kemal'in Harbiye Nazırlığına talip
olurken taşıdığı fikirler tatbikat sahasına konmamış olduğu için isabet de- ,
recesi üzerinde tartışmakta fayda görmüyoruz. Yalnız şu kadarını söyle-
yelim ki, bu fikirlerin, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a
çıktıktan sonra giriştiği kurtuluş hareketine temel teşkil ettiği bir gerçek-
tir. Gerçi Mustafa Kemal padişahı ve hükOmeti alıp Anadolu'ya geçeme-
di; fakat tek başına geçti ve düşündüğünü gerçekleştirdi~ Bu bakımdan
Mustafa Kemal Paşa'nın mütarekeden az önce, devleti içine düştüğü teh-
likeden kurtarmak için kafasında taşıdığı, fakat o zaman tatbik etmek fır-
satını bulamadığı bu fikirlerini küçümsemernek gerekir.

Öte yandan bir zamanlar İttihat ve Terakki HükOmeti de tıpkı Musta-
fa Kemal gibi düşünmüştü: İttihat ve Terakki HükOmeti, Çanakkale sa-
vaşlarında ıtilaf Devletleri ordularının denizden ve karadan boğazı zorla-
dığı sırada, bir ara Padişahla birlikte hükOmet merkezini Konya'ya
taşımayı düşünmüştü ve hatta bunun için hazırlık bile yapılmıştı. Tehlike
Mustafa Kemal Paşa'nın büyük gayretleri ile önlenince de vazgeçilmiştir.

b) Cepheden Başkente

Adana'da Yıldınm Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa
ile Sadrazam Ahmet !zzet Paşa arasında telgraf başında (5-8 Ekim i9 18),

(28). Cumhuriyet, 13 Mayıs 1933, s. i (Bkz. Ekler). ..
(29) Hikeımet Bayur, a.g.e., s. 166; Aynı yazar, 1918 Bırakışmasından Az Once Mustafa

Kemal Paşa'nın Başyaver Naci (Eldeniz) Bey Yolu ile Padişaha bir Başvurması,
Belleten, C. XXI, (1'957), s. 564. \
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Mondros Mütarekesi'nin uygulamlışı üzerinde sert tartışmalar olmuş,
Mustafa Kemal Paşa fikirlerini kabul ettiremeyince, bir ara istifasını vre-
miş, fakat kabul edilmeıni~tir. Bu tartışmalar devam ederken 6 Ekim
. 1918'de Mustafa Kemal Paşa'nın emir ve komuta ettiği Yıldırım Orduları
Grubu ve 7. Ordu dağıtılmış ve dağıtma kararı ile ilgili "İrade-i seniyye"
(Padişah buyruğu) da 10 Kasım 1918 tarihinde resmi gazete Takvim-i
Vekayi' de yayımlanmıştıri30)

Diğer taraftan başkent İstanbul' da da önemli değişiklikler olmakta
idi: İtilaf Devletleri'nin danarımaları mütareke hükümlerinden faydala-
narak İstanbul önlerine geleceği bildirilince, Sultan Mehmet Vahideddin,
-belki işgal kuvvetleri tarafından hoş karşılanmaz ve bir problem çıkar
düşüncesiyle- Sadrazam İzzet Paşa'dan ittihatçı bakanların (Fethi, Cavid)
'değiştirilmesi isteğinde. bulunmuştu. Padişahın bu isteğini izzet-i nefis
meselesi yapan Ahmet Izzet Pa~a, hükümetin istifasını v~rmiş ve yeni ka-
bineyi kurmakla Tevfik Paşa görevlendirilmişti. Ahmet Izzet Paşa istifa-
sını verirken hala Adana' da bulunan Mustafa Kemal Paşa'ya "Zat-ı dev-
letleri bir an evvel Istanbul'a teşrif buyurmalısınız. Sizinle istişareye
ihtiyacım var"(31)diye telgraf çekerek onu İstanbul'a davet etmiştir.

Emir ve komuta ettiği ordular grubu dağıtılmış olduğu için bir süre-
den beri boşta bulunan Mustafa Kemal Paşa, bu telgraftan "Payi~tda
durumun karıştığı manasını çıkararak" 1O Kasım 19i8 tarihinde Istan-
bul'a hareket etmiştir.

'Mustafa Kemal bu tarihten üç gün sonra, yani 13 Kasım 1918'de 1s-
tanbul'a vardığı zaman 55 savaş gemisiyle İtilaf Devletleri'nin donanma-
sını İstanbul önlerinde demirli bulmuştur. O dört sene boyunca çeşitli
cephelerde düşman kuvvetJeri karşısında bir an bile sarsılmarmş azim ve
iradesiyle yaveri Cevad Abbas (Gürer)'a dönerek, "Geldikleri gibi gider-
ler" demiştir. Ancak Mustaf.:ı K,emal, kendisini karşılamaya gelen arkad~-
Şı Dr. Rasim Ferit (Talay)'e:, gördüğü manzara karşısında "Hata ettim; ls-
tanbul'a gelmemeliydim; ne yapıp yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine
bakma lı "(32) diyerek pişmanlığını ifade etmekten kendini alamamıştır.

c) A. İzzet P~a Ekibi ile İktidar Kapılannı Zorlaması

Mustafa Kemal Paşa İstmbul'da Perapalas Oteli'ne yerleştikten
sonra, aynı gün Fethi ve Rauf Beylerle buluşmuş ve onlarla birlikte daha

(30) Takvimi Vekayi. ıo Ka~ım 1915ffeşrinisani 1334/. "Yıldırım Ordulan Grubu ile
Yedinci Ordu Karargahı lağvedi1ıniş ve Yedinci Ordu Kumandanı Mirliva Mustafa
Kemal Paşa Harbiye Nezareti emrine verilmi~tir". .

(31) Cevad Abbas Gürer. Tarihi Güne Bir Bakış. Ulkü, C. IX, (1937), s. 249; Enver Beh-
nan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Ankara, 1958, s. 273; F.R.
Atay, 19 Mayıs, s. 5.

(32) BAYUR. a.g.e.; s. 189.
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görevinden ayrılmamış olan Ahmet İzzet Paşa'nın Fuat Paşa Türbesi kar-
şısındaki konağına ziyaretine gitmiştir33). İzzet Paşa istifa sebebini anlat-
mış ve sonuç olarak "Zat-ı Şahane bizi ıskat edip (düşürüp) Tevfik
Paşa'yı sadarete getirmek istiyor. buna ne dersiniz?" diyerek Mustafa
Kemal Paşa'nın bu husustaki fikrini sormuştur. Mustafa Kemal Paşa'da,
"Haysiyet meselesi yüzünden böyle zamanlarda hükı1metten ayrılmanın
doğru olmadığı" fikrini ileri sürmüş, azim ve irade gösterdiği takdirde sa-
daret makamında kalabileceğini şu sözlerle belirtmiştir: "Zat-ı Şahane
kendiliğinden ne karar alabilir, ne de karar tatbik edebilir. Bana kalırsa
makamınızda oturunuz. Bunu sizden çok rica ederim. Siz buna karar ver-
diğiniz takdirde Zat-ı Şahane kararsız kalacaktır". •

İzzet Paşa bunu nasıl ve kimin tarafından temin edileceğini sordu-
ğunda Mustafa Kemal Paşa, "Bunu evvela sizin kararınız temin eder ve
müsaade buyurursanız ben de çalışırım"(34)demiştir.

Aralarında geçen bu tartışmadan sonra Mustafa Kemal İzzet Paşa'ya
hem fikirlerini kabul ettirmiş, hem de tekrar iktidara gelebilmek için bir
plan yapılmıştır. Hatta aralarında bir kabine listesi bile düzenlenmiştir.

Mustafa Kemal'in fikrine göre, yeni hükOmeti kurmakla görevlendi-
rilen Tevfik Paşa'ya mecliste güven oyu verdirmemek ve bu arada İzzet
Paşa'yı tekrar iş başına getirmek için gerekli şartları ve zemini hazırla-
mak lazımdı. Bu gaye ile hemen harekete geçildi(35);birlikte meclise gidil-
di. Mustafa Kemal önce tanıdıkları mebuslara tek tek, sonra istek üzerine
toplu olarak bir salonda hepsine foorlerini birer birer anlattı ve alınması
gerekli tedbirleri sıraladı. Mustafa Kemal Paşa'nın fikirleri mebuslar üze-
rinde olumlu tesir yaptı; fakat bazı mebuslar güven oyu verilmediği tak-
dirde meclisin dağıtılacağı endişesi içinde idiler. Mustafa Kemal meclisin
zaten dağıtılaçağını, ancak güven oyu vermemekle zaman kazanılabilece-
ğini belirtti(36).

Mustafa Kemal Paşa İzzet Paşa ve ekibiyle iktidara gelebilmek için
mebuslar arasında sadece kulis yapmakla yetinmedi: O, Fethi (Okyar)
Bey'in çıkarmakta olduğu "Minher" gazetesine ortak olmuş ve bu gaze-
teyi politik mücadelesinde bir propaganda vasıtası olarak kullanmıştır. O,
Minber gazetesinde bir taraftan Tevfik Paşa aleyhinde şiddetli neşriyat
yaptırırken(37), diğer taraftan kendisini aynı gazete vasıtasiyle politik ma-
kamlara lanse ettirmeye çalışmıştır(3S).Mustafa Kemal Paşa bu gaye ile 17
Kasım 1918 tarihinde aynı gazetede biyografisi ile birlikte orduya, siyase-

(33)
(34)
(35)
(36)

(37)
(38)

Feridun Kandemir, RaufOrbay, İstanbul, 1965, s. 30.
Cevad Abbas Gürer, a.g.m., s. 254, BAYUR, s. 233.
Sina Akşin, İstanbul Hükumetleri ve Milli Mücadele, İstanbul, 1976, s. 86-87.
Hakimiyet-i Milliye, ii Nisan 1926; ER. ATAY, 19 Mayıs, s. 5. vd.; Aynı yazar
Atatürk'ün Bana Anlattıklan, s. 90 vd.
~NDEMİR, s. 31.; AKŞİN, s. 87-88.
ZURCHER, s. 194.
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te ve İngilizlere ait dü~ünceleriııi ihtiva eden bir mülakatını da yayımlat-
mıştır. Bu mülakatta, "lngiJi:derin, Osmanlı milletinin hürriyetine ve dev-
letimizin istiklaline riayette gösterdikleri hürmet ve insaniyet karşısında
yalnız benim değil, bütün Osmcuılı milletinin İngilizlerden daha hayırhah
(iyilik sever) bir dost olmayacaj~ı kanaatiyle mütehassıs olmaları (duygu-
lanmaları) pek ıabiidir" şeklinde sözlerine bakacak olursak, onun daha o
zaman, zamana, zemine ve şartlara uygun olarak hareket edebil~n güçlü
politik bir kişiliğe sahip olduğu kolaycaanlaşılır. Ayrıca 18 Kasım 1918
tarihinde "Vakit" gazetesine(39)verdiği bir diğer mülakatında da O, bir ta-
raftan ;İngiltere'nin Osmanlılara karşı iyi niyetinden şüphe etmediğini"
söylerKen, diğer taraftan mütarcke hükümlerinin uygulanması üzerinde
endi~elerini belirtmekten çehnmeZ<40).

Anlaşılacağı gibi, Mustafa Kemal Paşa'nın bu demeçleri vermekten
asıl maksadı, İngilizleri kandırmak ve gelmeyi arzu ettiği poli!ik mevkii-
de takip edeceği politikaya. kolaylık sağlamak idi. Fakat O, ıstanbul'da
kaldığı sürede arzu ettiği politik mevkiye hiçbir zaman gelemedi; dolayı-
sıyla bu politik teşebbüsünün bu yönde bir faydası olmadı. Ancak bu söz-
lerin daha sonraki Damad Ferid Paşa Hükümeti'nin izlediği politikaya pa-
ralel gibi gözükmesi, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişli'ğine
tayininde önemli bir kolaylık sağladığı düş.ünülebilir. Ayrıca Mustafa
Kemal' in hemen hemen bütün arkadaşlarının ıngilizler tarafından tutukla-
nıp Malta'ya sürülürken, kendisine dokunulmaması ve 9. Ordu Müfettişli-
ğine tayininde de bir engel <{ıkanlmaması, az. da olsa bu demecin tesirine
bağlanabilir. Zira bu aldatıcı sözlerle hem ıngilizlerin, hem de Damad
Ferid ve taraftarlarının Mu.stafa Kemal Paşa'yı kendi saflarında veya hiç
olmazsa kendilerine yakın gördükleri muhakkaktır. Fakat gerçeğin böyle
olmadığı, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesinden biraz sonra
anlaşılacaktır.

Nihayet Suriye'den bt~riMustafa Kemal'in bu ikinci politik teşebbü-
sü de başarısızlıkla sonuç:lanmıştır. 19 Kasım 1918 tarihinde Mustafa
Kemal Paşa'nın da izleyici olarak bulunduğu Meclis'teki oylamada Tev-
fik Paşa kabine si çoğunluj~un oyunu alarak meclisten güven oyu almayı
başarmıştır<41).

(39)
(40)

(41)

Vakit, 18 Teşrinisaiıi 1918 (1334). (Bkz. Ekler).
Mustafa Kemal Paşa'nın Mütarcke Döneminde verdiği politik iki demecin değerlen-
dirilmesi için bkz. Hikmet BaYlJr, "1918 Bırakışması Sırasındaki Tinsel Durum ve '
Mustafa Kemal'in tki Dcrrıe,~i", Belleten, C. XXXII, s. 128, 1968, s. 479-497; Şera-
fettin Turan, "Mondros Mütarekesi Ertesinde Mustafa Kemal'in Orduya, Siyasete
ve İngilizlerin Tutumuna I1işlön Düşünceleri", Belleten, C. XLVI, 1982; Ayrıca
bkz. Bekir Sıtk.ı Baykal, "Mütareke Devrinde Mustafa Kemal Paşa'ya Ait İki
Belge", Belleten, C. XXXVII, s. 148, 1973, s. 451-459; G. Jaschke, Auftrug und
Volmacht Mustafa Kemals vom 6 Mi 1919, Wilner Zeitschrift .... , C. 62,1969.
Yuluğ Tekin. Kurat, Osmanlı İmparatorluğu'nun Paylaşılması, Ankara, 1986, s. Si;
Sabahattin Selek, Anadolu ihtilali, İstanbul, 1976, s. 205 ..

i !i. 'I '
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d) Mustafa Kemal Paia'nın Sultan Vahideddin İle GörÜimesi

Fakat Mustafa Kemal Paşa yılmamıştır; Sultan Vahideddin ile görü-
şerek; Ona da, devleti içinde bulunduğu tehlikeden kurtarabilmek için
"tedbir" olarak düşündüğü fikirlerini açıkca söyleyecekti. Bu düşünce
ile, aynı zamanda hocası olan başyaver Naci (Eldeniz) Bey vasıtasıyla 22
Kasım 1918 Cuma günü için saraydan randevu aldı(42).Mustafa Kemal
Paşa bu tarihte Sultan Vahideddin ile Cuma SeHimlığı'nda görüştü(43).
Sultan Vahideddin'in, Mustafa Kemal Paşa'ya görüşme sebebini bile söy-
leme fırsatı vermediği konuşma, şöyle cereyan etmiştir: Sultan Vahided-
din ilk söz olarak, "Bilirim ki, ordunun zabitleri ve kumandanları sizi se-
verler. Bana teminat verebilir misin ki, onlardan banabir fenalık
gelmeyecektir" demiştir. Mustafa Kemal Paşa beklemediği bu sözler kar-
şısında şaşırmış ve şu karşılıkta bulunmuştur: "Gerçi ben Istanbul'a gele-
fi bir kaç gün oluyor. Buradaki vaziyeti tamamiyle bilmiyorum. Yalnız
ordu kumanda ve zabitlerinde Zat-ı Şahanenize karşı bir cereyan olması
için sebep göremiyorum". Vahideddin, "Yalnız bugünden bahsetmiyo-
rum, bugünden ve yarından ... " dediktensonra, görüşmeye şu sözlerle son
vermiştir: "Siz akıllı bir kumandansınız, tecrübesiz arkadaşlarınızı tenvir
edeceğinize (aydınlatacağınıza) eminim "(44).

Mustafa .~emal Paşa'nın Sultan Vahideddin'e mÜfacaatı da netice
vermemiştir. Ustelik görüşmenin uzun sürmesinden şüphelenen bazı kişi-
ler, Padişahın Mustafa Kemal ile Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması lüzu-
mu üzerindefikir alış verişinde bulunduğu ve Mustafa Kemal'in kendisi-
ni tasvip ederek ordunun da aynı fıkirde olduğu ve hatta arkadaşlan
namına söz verdiği(4S)şayiasını yayınışlardır.

Yukandaki sözlerinden de anlaşılacağı gibi, Sultan Vahideddin endi-
şe içindedir. Onu endişeye düşüren sebep, Mustafa Kemal Paşa'nın İstan-
~.ul'a gelişinden beri yoğun politik faaliyetlerin içinde bulunması idi.
Oyle aiılaşılıyor ki, Vahideddin, Mustafa Kemal Paşa'nın bu politik te-
şebbüslerde bulunurken arkasında ordunun bulunduğunu sanmaktadır.

Öte yandan Sultan Vahideddin bu görüşmede: Mustafa Kemal vası-
tasıyla ordunun görüşünü öğrenmek istemiştir. Aynca Vahideddin'in söz-
lerinden Mustafa Kemal vasıtasıyla orduyu elinde tutmak istediği sonucu-
nuda çıkarmak mümkündür:

(42) Zeki Sanhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, C. I, TTK, Ankara, 1993, s. 33.
(43) Mustafa Kemal Paşa ıstanbul'da kaldığı süre içinde Padişah'la 4 kez görüşmüştür.

Bu görüşmelerin tarihleri sıra<;ıyla 15 Ka<;ım, 22 Kasım, 20 aralık 1918 ve 16 Mayıs
1919'dur (Gothard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, Ankara,
1971, s. 97), S. Akşin son görüşmenin tarihini Rauf Bey' e dayanarak 15 Mayıs ola-
rak kabul etmektedir. Bkz. AKŞİN, s. 113.

(44) Hakimiyet-i Milliye, 12 Nisan 1926; F.R. Atay, 19 Mayıs, s. 6 vd.; Aynı yazar, Ata-
türk'ün Bana Anlattıklan, s. 91 vd.

(45) Hakimiyet-i Milliye, 12 Nisan 1926; F.R. Atay, Atatürk'ün Bana Anlattıklan, s. 92.
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Sultan Vahideddin endişesinde tamamen haksız sayılmazdı; zira
Ahmet !zzet Paşa' mn sadareııen ayrılmak zorunda kalışı, ordunun milli-
yetçi subaylarını derinden yaralamıştı. Hatta Hücum Taburu Kumandanı
Yenibahçeli Şükrü (Oğuz) Bey'in harekete geçmesine bile sebep oldu.
Şükrü Bey, Ahmet İzzet Paşa'nın tekrar sadarete getirilmesi için hanedan
üyeleri nezdinde teşebbüste bulunmuş ve sonuç alamayınca da bir darbe
ile Sultan Vahideddin'i düşürmeyi planlamıştır. Şükrü Bey bir arkadaşı
vasıtasıyla İzzet Paşa'ya bu düşUncesini duyurmuş, fakat şiddetle redde-
dilmiştit46).

e) Ayan Reisi Ahmet ,Rızıı Bey'in Sonuç Vermeyen Politik Teşeb-
büsü

Mustafa Kemal Paşa'mn !zzet Paşa ekibi ile iktidara gehİıek yolu ta-
mamen kapanırken, Ayan Reisi Ahmet Rıza Bey'in kurması söz konusu
olan kabinede tekrar adı geçmeye başlamıştır: Sultan Vahideddin nezdin-
de sık sık Tevfik Paşa kahine~;:ni tenkit eden Ayan Reisi Ahmet Rıza
Bey, Aralık 1918 başlarında Padişahtan sadaret teklifi almıştır. Ahmet
Rıza Bey iştişare etmek vefikirlerinde isabet olup olmadığını anlamak
maksadıyla Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istemişti(47).Onun bu arzu-
sunu her ikisini de tanıyan İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey temin etmiş,
Ayan dairesinde bir gece gizlice Ahmet Rıza Bey ile Mustafa Kemal
Paşa'yı buluşturmuştur<48).Aralarında geçen konuşma Mustafa Kemal'in
hatıralarında şöyle nakledilrrıiştir: Ahmet Rıza Bey Mustafa Kemal'e,
"Gerçi Padişah bana henüz hiçbir işarette bulunmuş değildir. Fakat, eğer
sadareti teklif edecek olursa. kabul edip etmemekliğim hakkındaki fikirle-
riniz nedir? Bugünkü kabineden memnun musunuz?" diye sormuş ve O
da ikinci soruya "Hayır! Çok iicizdir, haysiyetsizdir" şeklinde karşılık
vermiştir. Ahmet Rıza Bey, "O halde ilk sualime cevap verir misiniz?"
dediğinde, Mustafa Kemal şöyle konuşmuştur: "Beyefendi, Padişah bu-
günkü kabineyi beğenmiyorsa acaba sebebi nedir? Acaba kabinenin ecne-
bi tazyiklerine karşı aciz olduğundan ve ciddi tedbirler alamadıklarından
mı müteessirdir? Sizde ve nazırlarınızda aksi vasıflar mı arayacaktır?
Eğer böyle ise sadaretinizin hayırlı olacağına şüphe yoktur. Hatta bunun
için Padişah üzerine tesir de yapmalısınız".

Ayrıca kabineye nazlı' olarak kimlerin alınabileceği konuşulurken
Ahmet Rıza Bey, Harbiye Nazıriığı'na Cevad (Çobanlı) Paşa'yı düşündü-
ğünü söylemiş, Mustafa Kemal ele, "Çok isabetli olur" demiştirl49).

Halbuki bu meseleyi İttihat ve Terakki ve Ahmet İzzet Paşa \
Hükfimetlerine Maliye Bakanlığı yapmış olan Cavid Bey ve Kazım Kara-

(46) Yakın Tarihimiz, C. III; (1962), s. 315 vd.
(47) Akşin, s. 127.
(48) Cumhuriyet, 14 Mayıs 1933, s. 5.
(49) Falih Rıfkı Alay, Alatürk'ün Bana Anlattıkları, s. 106; Cumhuriyet, 14 Mayıs 1933;

BAYUR, Alatürk'ün Hayatı ve Eseri, (1990 Baskısı), s. 245.
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bekir Paşa, tamamen başka türlü anlatmaktadırlar. Cavid Bey 7 Aralık
1918 tarihli notlarında bu hususta şöyle demektedir: Ahmet Rıza Bey bir
gün evinde arkadaşları ile kurabileceği kabine üzerinde müzakerelerde
bulunurken, "Mustafa Kemal Paşa'yı da çağınruşlar; birlikte görüşmüş-
ler. Sonra Mustafa Kemal ortaya konan isimlerle .kabine yapılamayacağı-
nı, eğer Ahmet Rıza Bey birlikte çalışmak istiyorsa kendisinin bir kabine
hazırlayacağını söylemiş. Ahmet Rıza da buna muvafakat etmiş (razı
olmuş"(50).Cavid Bey bu bilgilerden sonra 13 Aralık 1918 tarihli notların-
da düzenlenen kabine listesini vermektedir; fakat bu listede Mustafa
Kemal'in ismi bulunmamaktad.ırsı).

Cavid Bey 13 Aralık 1918 tarihli notlarında Mustafa Kemal Paşa'nın
-herhalde yukarıda bahsi geçen- kabine listesini hazırlayıp Ahmet Rıza
Bey'e verdiğini söylemektedir: Ancak "Ahmet Rıza Bey bu cetvelde
dahil olanların hiçbirini iyi tanımadığı cihetle bunlarla teşrik-i mesai ya-
pamayacağını söylemiş. Bunun üzerine Mustafa Kemal, o halde siz beni
de tanımıyorsunuz demiş. O da evet sizi de pek az tanıyorum, cevabını
vermişttıSı).Böylece Ahmet Rıza Bey ile Mustafa KemalPaşa'nın işbirliği
başlamadan son bulmuştur.

Yine Cavid Bey'in günlük notlarından öğrendiğimize göre, hala eski
İttihatçılar Mustafa Kemal Paşa'ya güvenmemekte ve onun önemli mev-
kilere gelmesini istememektedirler. Ahmet Rıza Beyin yeni bir kabine
kurma çalışmal~nı sürdüğü günlerden idi. Mustafa Kemal Paşa'nın ar-
kadaşlarından ısmail Canbulat, Teceddüt Fırkası ileri gelenlerinden
Mebus Sabri (Toprak) Bey'e müracaat ederek, kurulması düşünülen
Ahmet Rıza Kabinesine güven oyu verip vermeyeceklerini sormuştur. O
da Harbiye Nazırlığı'na İzzet Paşa'nın, Maliye Nazırlığı'na da kendisinin
getirilmesini istemiştir. "Canbulat, yalnız İzzet Paşa'yı getirmenin müş-
kül olacağını, Mustafa Kemal'in Harbiye'ye gelmesi muhtemelolduğunu
söylemiş. Sabri Bey'de Mustafa Kemal'in belki bir diğer nezarete getiri~
lebileceği cevabını vermiştir"(S3).

Öte yandan Kazım Karabekir Paşa'da hatıralarında Mustafa Kemal
Paşa'nın Ayan Reisi Ahmet Rıza Bey ile işbirliğini şöyle anlatmaktadır:
"23 Mart 1335 (l919)'de Mustafa Kemal Paşa'nın Ahmet Rıza Bey ile
görüşerek müşarünileyhin (adı geçen) riyasetinde İstanbul'da bir kabine
teşkili ve kendilerinin Harbiye Nazırlığına geçmesini ve benim de kabine-
de mevki almaklığımı arzu ettiğini öğrendim ve İsmet (İnönü) Bey vasıta-
sıyla de bu yolda bir teklif aldım. Bunun felaket-i milliyeyi tacilden (ça-
buklaştırmaktan) başka bir şeye yaramayacağını, bir an evvel genç

(50) Tanin, 13 Eylül 1945, s. 2 (Cavid Bey'in "Felaket Günleri, Müta:reke Günlerinin
Feci Tarihi" adlı makaleleri).

(51) Tanin, 13 Eylül 1945, s. 2.
(52) Tanin, 16 Eylül 1945, s. 2:
(53) Tanin, 15 Eylül, 1945, s. 2.
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kumandanıann Anadolu'ya atılmasından başka çare olmadığı hakkında
nokta-i nazarımı tekiden (tekrarlayarak) İsmet Bey'e söyledim"(54l.

Bu birbirini tutmayan bilgilerin arkasındaki gerçeği bulmak oldukça
güçtür. Aralık 1918 başlarından Mart 1919 sonlarına kadar Ayan Reisi
Ahmet Rıza Bey'in yeni bir kabine teşkili söylentisi ortalıkta dolaşıp dur-
muş, fakat bir türlügerçekle~;ememiştir. Mustafa Kemal Paşa, sı.k sık Har-
biye Nazan adayı olarak ad.ımn geçtiği bu politik teşebbüse karşı fazla is-
tekli gözükmemiş; ancak sorulduğunda fikrini söylemekle yetinmiştir.

f) Mustafa Kemal Paşa'nın Arkatlaşla1"!ile ihtilal Komitesi Kur-
ması

.' Esasen Aralık 1918 ortalarından itibaren iktidar yolunun tamamen
kapanmış olmasına rağmen, Mustafa Kemal Paşa amacından bir türlü
vazgeçmemişti. O bu gaye ile bir gün Fethi, İsmail Canbulat, Kara Kemal
ve Rauf Beyler olmak üzere dört arkadaşı ile bir ihtiUil komitesi kurmaya
,karar vermiştir. Başka bir gün evde Sadrazam Tevfik Paşa'yı (Şoförüİ1ü
elde ederek) İstanbul' dan uzaklaştırmak suretiyle kabineyi düşürmek, Pa-
dişahı değiştirmek ve yeni hükUmetle daha azimli hareketlere başvurmak
gibi tedbirler üzerinde konuşulduğu sırada İsmail Canbulat, komitecilik
hareketine itiraz etmiş ve bu hareketten affı nı rica etmiştir<55l.Fethi Bey
ile bir göz danışması yaptıktan sonra Mustafa Kemal, "Beyefendinin ka-
tılmayacağı bir hareket .':llollıca olmayabilir. Onun için cemiyeti hemen
dağıtalım" demiştir<56l.Oyle yapmışlar ve Canbulat izin alıp gittikten
sonra orada kalanlar cemiyeti tekrar kurmuşlardır. Günler geçtikçe işgal
edilmiş bir yerde düşmanın tesiri ve tehdidi altında Padişahı değiştirmek-
ten(57),hükumeti düşünmekte(58l,bir şey çıkmayacağını ve milli menfaatle-

(54) Kazım Karabekir, İstiklM Habinin Esasları, İstanbul 1972, s. 32.
(55) ZÜRCHER, s. 203-204.
(56) ORBA Y, Cehennem Değirmeni, s. 232.
(57) E.B. Şaıxılyo, teşkilatın Sultan Vahideddin'i öldürme niyetinden bahsetmekte aynca

fabrika ve trarnvay işçilerini ayaklandırmanın tasarlandığından bahsetmektedir. Bkz.
ŞAPOL YO, s. 196.

(58) S. Akşin'in, Cavit Bey'in hatıratına dayanarak Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları
adına ihtimal dahilinde gö.düğü girişimi şu ,şekilde açıklamaktadİr. "Ocak ortasında
Seyfullah Paşa, Cavit'e gelip Rüstem Bey'le görüştükten sonra kendisinin İngiliz
Yüksek Komiserine Türkiye'nin bugünü ve geleceği, eşitlik ilkesine uymak şartıyla
İngiliz-Türk ittifakının YllJ1lrları konusunda bir muhtıra verdiğini, Komiserlikten
Hoher'in çağınp ilgilendiğini, bunu isteyen kuvvetin var olup olmadığını sorduğunu
anlattı. Paşa, işi !zzet Paşa ve Rauf Bey'e görüşmüş, şimdi Cavit'in de buna katıl-
masını istiyordu. 17 Ocak't<: Seyfullah ve İizet Paşalar, Rauf, Rüstem, Cavit Beyler
toplandılar. Cavit, İngilter~:'den cevap gelmeden kendilerinin ortaya çıkmasının
uygun olmayacağını söyledi. İzzet Paşa da o sırada dahi hükümetçe İngiltere'ye -
asker yardmu yapllabiJece!;ini ileri sürdü. Cavit bunun da hemen açıklanmasım
doğru bulmadı. 20 Ocak 'ta, Hohler'le yapılan son görüşmenin sonucunu Seyfullah
Paşa anlattı. Sonuç her bakımdan olumsuzdu. Seyfullah Paşa hükGmetten şikayet
edince, İngilizl~r kendilerinin ancak asayişle ilgilendiklerini, gerisine karışmadıkla-
nnı söylemiş. Ustelik Paşa, yemin karşılığında arkadaşlarını kimliklerini de açıkla-
ınıştı" bkz. AKŞİN, s. 191-192.
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rin savunulamayacağını anladılar59). Böylece Mustafa Kemal Paşa'nın
son politik teşebbüsü olan ihtilal komitesi de daha harekete geçmeden da-
ğılmış oldu.

g) landıırma Genel Komutanı Albay Refet Bey'in Sonuç Verme-
yen Po.litik Te~ebbüsü

Aym zamanda o dönemde yaveri olan Cevad Abbas (Gürer)'in nakli-
ne göre, Mustafa Kemal Paşa Jandarma Genel Komutanı olan Refet
(Bele) Bey vasıtasıyla nazırIık teklifi almış ve nazikce geri çevirmiştir:
Bir gün Şişli'deki evine ziyaretine gelen Refet Bey, konuşma sırasında
bir ara Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle demiştir: "Biz İstanbul'da yeni bir
kabine teşkiline karar verdik. Kabineye Ferit (Tek) Bey'de dahildir.
Bana Harbiye Nezareti'ni verdiler. Arkadaşlardan Ferit Bey, bir Musta-
fa Kemal varmış onuda ararmza alamaz mıyız? diye sordu. Ben de der-
hal feragat-i nefisle, evet vardır; benim yerime onu Harbiye Nezareti'ne
getirmek uygun olur, cevabım verdim. Işte size bunu müjdelemeye gel-
dim.

Mustafa Kemal Paşa da, "Çok enerjik bir teşebbüs ... Sizi tebrik ede-
rim. Ancak ben nazır olmak istemem. Sizin için kararlaştırılmış olan ne-
zareti muhafaza etmesini temenni ederim"(60) şeklinde karşıIıkta bulun-
muştur.

h) Mustafa Kemal P~a'da Anadoluya Geçme ve Milli Mukavemet
Fikrinin Doğması .

i
Ayan Reisi Ahmet Rıza Bey'inkinde olduğu gibi, Refet Bey ve arka-

daşlarının politik teşebbüsü de tasarı olmaktan çıkıp gerçekleşememiştir.
Gerçi Mustafa Kemal Paşa Refet Paşa'nın teklifine ilgi duymarmş; s~de-
ce takdir etmekle yetinmiştir. Bunun sebebini anlamak güç değildir: Oy le
anlaşılıyor ki, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da iktidara gelmek düşünce-
sirii tamamen terketmiştir. Artık 0, Anadolu'ya geçmek ve "milli muka-
vemet" fikri ile ilgilenmektedir. 0, bu karara nasıl varmıştı, bizzat kendi
ifadesine başvurarak izah edelim: "Ağır ve kat'i bir .kararın doğruluğuna
inanmak için vaziyetiher köşesinden ele almak, incelemek lIizımdır. Bir
karar tatbik etmeye başlandıktan sonra, keşke şu tarafını da düşünseydik
belki bir çıkar yolu bulurduk, yeniden bunca kan dökmeye lüzum kalmaz-
dı, gibi kararlara yer kalmamalıdır. Böyle bir kaygıIanma karar sahibini
yaptığının doğruluğundan şüpheye düşürür. Bundan başka bir şey yapıl-
mak ihtimali kalmadığına inanmalı idiler. Işte benim mütareke devrinin
beş altı ayını ıstanbul'da geçirmekliğimin sebebi budur. Bu geçirdiğim
zamanın bir kısmını da hazırlıklara ayırdım. Fikir hazırlıkları, seferber-

(59) Falih Rıfkı ATAY, Çankaya, Istanbul, 1980, s. 157.;Aynı yazar, 19Mayıs, s. 8 vd.;
Atatürk'ün Bana Anlattıklan, s. 94 vd.; KANDEMİR, s. 3ı.

(60) Cevad Abbas Gürer, a.g,e., s. 2~3; ŞAPOLYO, s. 283 vd.
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liktedavul zuma çalarak asker toplamak gibi olmaz. Alçak gönültülükle
çalışmak, kendini silmek, k.arşısındakilere samimi bir kanı vermek şart-
tır"(61).

Yukafıdan beri verdiğimiz geniş bilgiden çıkan sonuç şudur: Musta-
fa Kemal Paşa Mütareke Dönemi'nde İstanbul'da, iktidara gelmenin
bütün yollarını denedikten wnra, Anadolu'ya geçmek ve "milli mukave-
met"te bulunmak gibi "ağır ve kat'i" bir kararı her köşesinden incelemiş
ve "bundan başka birşey yapmak ihtimali kalmadığına" in!illmış idi. Biz-
zat kendisinin de belirttiği gibi, O, Mütareke Dönemi'ndeıstanbul'da bu-
lunduğu altı aylık (13 Kasım 1918-16 Mayıs 1919) sürenin bir kısmını
politik faaliyetlerle,diğer kısmını da Anadolu'ya geçmek ve "milli muka-
vemet" fıkıi hazırlıkları ile geçirmiştir.

B- FİKRİ FAALİYETLERİ

Mustafa Kemal Paşa'nın Mütareke Dönemi'nde İstanbul'da verdiği
mücadelenin bir cephesi politik ise, öteki cephesi fikridir. Şimdi de onun
fikri faaliyetlerini ele alalım:

Mustafa Kemal Paşa'nın Mütareke Dönemi'nde, gerek İstanbul'a
gelmeden önce, gerekse geldikten sonra İstanbul' da bulunduğu sırada
olmak üzere fıkri faaliyetlerini iki bakımdan ele almak mümkündür: 1-
Mütareke şartları ve uygulanmasının mahzurlu taraflarını ,göstermek sure-
tiyle yetkili ve sorunlu mevkide bulunanları uyarmak, 2- ıstanbul'da Har-
biye Nazırlığı'na gelebilmek için bütün politik yolları denedikten sonra,
Anadolu'ya geçmek ve "milli mukavemet" gibi bir fikirde karar kılmak
ve bu gaye ile fıleri hazırlıklarda bulunmak ... Dikkat edilirse, Mustafa
Kemal'in ikinci fikri, birinçİsinin sonucu niteliğindedir. Yani mütareke
şartlarının ağırlığı ve İtilar Devletleri tarafından istenildiği şekilde uygu-
lanılışı, Mustafa Kemal'de Anadolu'ya geçmek ve milli mukavemet hare-
ketini görüşmek fıkrini uyandırmıştır.

Mustafa Kemal Paşa'nın mütareke şartlarını ve uygulanılış şeklini
tenkit etmesinden başlamak üzere, nasıl Anadolu'ya geçmek ve "milli
mukamevet" hareketine girişrnek kararına vardığını ve bunun için İstan-
bul'da yaptığı fikri hazırlıkl:ın sırasıyla görelim:

a) Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Mütarekesi'nin Hükümleri-
ne ve Uygulanmasma Tepkisi .

.Alman generallerinin tıktik hataları yüzünden Filistin-Suriye savun-
ma hattuıın süratle çökmesi üzerine yenilgi kısa sürede önüne geçilmez
bir bozgun haline dönüşmü~,tür. Aynı cephede, sadece VII. Ordu Komuta-
nı Mustafa Kemal Paşa, kendi birliklerini fazla kayıp verdirtmeden geri
çekmeyi başarmıştır.

(61) ATAY, Çankaya, s. 158.
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Bu sıra~a İstanbul'da, dört yıl savaşın sorumluluğunu ve yükünü
çekmiş olan ıttihat ve Terakki Hükumeti iktidardan ayrılmak zorunda kal-
mış, yeni hükümeti kurmakİa görevlendirilen Ahmet Izzet Paşa, ilk iş ola-
rak milliyetler prensibine 'dayanmak suretiyle adil bir barışa talip olmuş-
tu. 30 Ekin:ı 1918'de Mondros Limanında, İtilaf Devletleri adına İngiliz
Generali Calthorpe ile şartları ağır bir ateşkes antlaşması inzalanmıştı.
Ote yandan mütarekeden bir gün sonra, yani 31 Ekim 1918'de Adana'da,
Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na getirilen Mustafa KemaL, müta-
reke şartlarını çok ağır ve hatta gelecek için çok tehlikeli buluyordu(62).O,
bu düşünce ile 5 Kasım 1918 tarihinde Sadrazam İzzet Paşa' ya çektiği
t~lgrafta mütarekenin bazı maddeleri üzerinde endişelerini belirtmiş ve şu
hususlarda onun dikkatini çekmiştir.

İngilizler mütareke şartlarına Adana yerine "Kilikya" gibi sınırları
belli olmayan tarihi bir ismi koymakla Anadolu içlerine doğru işgal sınır-
larını genişletmek amacını güdüyorlardı. Ayrıca İngilizlerin "Suriye Kıta-
ları"nın teslimini istemekten asıl maksatları, tıpkı VI. Orduya yaptıkları
gibi(63),kendisinin daha önce az bir zayiatla geri çekmeyi başardığı VII.
Orduyu da bütün silahlarıyla teslim almak idi. Diğer tara~tan İngilizlerin
Halep civarındaki ordularını desteklemek bahanesiyle ıskenderun'dan
faydalanma isteklerinin arkasında besledikleri niyeti de açıktı. İngilizlerin

. İskenderun' dan faydalanma isteklerinin arkasında, burayı işgal ve geri çe-
kilmekte olan VII. Ordunun yolunu kesrnek suretiyle onu teslim almak
düşüncesi yatıyordu(64).

Görüldüğü gibi, Mustafa Kemal Paşa'nın İngilizlerin gizli emellerini
öğrenebilmesi için mütarekenin birkaç günlük uygulamasıkati gelmişti.
O mütarekeşartlarının birkaç günlük uygulamasını gördükten sonra, Sad-
razam İzzet Paşa'ya çektiği telgrafı şu uyarıcı sözlerle bitirmişti: "Pek
ciddı ve samimı olarak arzederim ki, mütareke şartları arasında anlaş-
mazlıkları giderecek tedbirler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve ın-
gilizlerin ihtiraslarının önünü geçmeye imklin kalmayacaktır"(6S).

Sadrazam İzzet Paşa'nın aynı günkü telgrafında; "Mütareke şartları-
na göre, gerçi ıngilizlerin Iskenderun'u işgal e.tmeye hakları yoksa da,
Halep ve civarındaki ordularını beslemek için lskenderu..n' dan faydalan-
mak istemeleri de haklı bir istek mahiyetindedir"(66) şeklinde yaptığı açık-

(62) Mustafa Kemal Paşa'nın 24.4. 1920'de B.M.M.'de yaptığı konuşma bkz. Atafürk'ün
T.B.M.M.'ni Açış Konuşmaları, T.B.M.M. yayınları, No: 30, Ankara, 1987, s. 3.

(63) İngiliz Generali Allenby'in emri ile bütün silahları elinden alınan bu ordu, 9 Şubat
1919'da, XIII. Kolorduyu çevirmiş ve komutanı Ali İhsan Paşa da 2 Mart 1919'da
İngilizler tarafından tutuklanmıştır.

(64) Hakimiyet-i Milliye, 9 Nisan 1926.
(65) 'Hakimiyet-i Milliye, 9 Nisan 1926; F.R. Atay, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri,

Ankara, 1981, s. 8; aynı yazar, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, s. 74; Çankaya, s. 147.
(66) Hakimiyet-i Milliye, 9 Nisan 1926; F.R. Atay, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri,

s. 9; aynı yazar, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, s. 75; Çankaya, s. 147.
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lamadan Mustafa, Kemal Paşa tatmin olmamıştır. O, vatanın her
halükfu"da savunulması kararındadır. Bu kararını, telgraf başında bulunan
İzzet Paşa'ya, "fskenderwı'a her ne sebep ve bahane ile asker çıkarmaya
teşebbüs edecek ıngilizlere ateşle karşı konmasını (...) emrettim"(61) tar-
zında kesin bir cevapla bildirmiştir.

Mustafa Kemal Paşa fikirlerini Sadrazam İzzet Paşa'ya kabul ettire-
meyince, aynı günkü telgrafında şu cümlelerle- istifasının kabülünü iste-
miştir: "ıngilizlerin aidatrcı muamele, teklif ve hareketlerinin ıngilizler-
den fazla haklı ve nazik ve buna karşı cemile gösterecek 'emirleri tatbik
etmeye yaradılışım müsait olmadığından, halbuki başkumandanlık
erldin-ı harbiyesinin içtilwtına uymadığım takdirde birçok ithamlar altın-
da kalmaklığım tabii bulunduğundan kumandayı hemen teslim etmek
üzere yerime tayin buyumcağınız zatın süratle gönderilmesini rica ede-
rim"(68).

, Sadrazam İzzet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın istifasını kabul etme-
diği gibi, 6 Kasım 1918 tarihli telgrafında İskenderun için silah kullanma
emrinin geri alınmasım da istemiştir. Aynca O, mütareke şartlarinın tatbi-
kinde bazı zorluklar çıktığım, fakat bu zorlukları kabul ettiren şeyin gaflet
değil, "Kat'i mağlObiyetinıiz" olduğunu bildirrniştir<69).

Mustafa Kemal Paşa, Adana'da telgraf başında, İzzet Paşa ile fikri
mücadelesini sonuna kadar sürdürrnüş, mütareke şartları ve uygulanması-
nın mahzurlu tarafları üzerinde görüşlerini belirtmekten bir an bile geri
durrnarnıştır. O, 8 Kasım i918 tarihinde Adana' dan çektiği son telgrafını
şu uyarıcı sözlerle bitinniştir: " ... Bu mütareke maddelerinin, müphem
(belli olmayan) ve şümullll medlilerini bir an evvel tespit etmek lazımdır.
Yoksa İngilizlerin tekliflerine bugüne kadar olduğu gibi, mukabele ede-
bilmekte devam olunursa, şimdi Kilis-Payas hattına kadar olan araziyi is-
teyen İngilizlerin yarın Toroslara kadar olan Kilikya mıntıkasını ve daha
sonra Konya-İzmir hattının işgali gibi tekliflerin birbirini takip edeceği ve
ordumuzun kendileri tarafından sevk ve idare ve hatta vükelarnızın (ve-
killer) Britanya Hükümeti tarafından intihap edilmesi (seçilmesi) gibi tek-
lifler karşısında kalmaklığ;ırnız ihtimalden uzak değildir. (...) ıngilizlerin-
elde etmek istediklerini onlara kendi yardımımızla başetmek, tarihte Os-
manlılık için, bilhassa bugünkü hükUmet için pek kara sayfa vücuda geti-
rir"(7O).

(67)

(68)

(69)

,(70)

Hakimiyet-i Milliye, 9 Nban 1926; F.R. Atay, Mustafa Kemal~in Mütareke Defteri,
s. 10; aynı yazar, AtatUrk'ün Bana Anlattıklan, s. 77; Çankaya,'s. 148.
Hakimiyet-i Milliye, 9 Nisan 1926; F.R. Atay, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri,
s. ii; aynı yazar, Atatürk'ün Bana Anlattıklan, s. 77; Çankaya, s. 148.
Hakimiyet-i Milliye, 10 Nisan 1926; F.R. Atay, Mustafa Kemal'in Mütareke Defte-
ri, s. 13; aynı yazar, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, s. 77; Çankaya, s. 148.
Hakimiyet-i Milliye, 10 Nisan 1926; F.R. Atay, Mustafa Kemal'in Mütareke Defte-
ri, s. 13; ayru yazar, Atatürk'ün Bana Anlattııdarı, s. 82; Çankaya, s. 150.
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Mustafa Kemal Paşa'nın mütareke şartları ve uygulanması üzerinde
ortaya koyduğu endişeler, daha Sadrazam İzzet Paşa ile aralarındaki mu-
habere bitmeden birer birer gerçek olmaya başlamıştır. Sadrazam İzzet
Paşa, 8 Kasım 1918 tarihli telgrafında Mustafa Kemal Paşa'ya İngilizle-
rin İskenderun' u işgal etme isteklerini bildirmiştir. Biraz yukarıda görül-
düğü gibi, Mustafa Kemal bu duru.mu daha önce tahmin etmiş ve İzzet
Paşa'ya bildirmişti. Ne yazık ki, Izzet Paşa o zaman Mustafa Kemal
Paşa'nın uyarısına kulak asmamıştır.

Eğer Mustafa Kemal Paşa'nın yukarıda belirttiğimiz uyarıları dikka-
te alınsaydı, "mütareke şartları ve tatbikatı daha sonra bizi bu kadar müş-
külata uğratmaz", istiklalimiz de o derece tehlikeye girmezdi.

Mustafa Kemal Paşa'nın bu yerinde uyarıları dikkate alınmadığı
g.ibi, emir ve komuta ettiği ordular grubu dağıtılmış; kendisi de merkeze
(Istanbul) alınmıştır. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul' da Mondros Mütare-
kesi'nin şartları ve uygulanışı üzerinde tenkitlerine devam etmiştir. O, 18
Kasım 1918 tarihinde "Vakit" gazetesine verdiği demeçte şunları söyle-
mektedir: "Hükumetimizle mütareke akdeden devletlerin ve bu devletler
namma mütareke şartnamesini yapan Britanya Hükfimetinin Osmanlıla-
ra karşı hüsn-i niyetinden şüphe etmek istemem. Eğer mezkfir (adı
geçen) şartname ahkamının tatbikatında su-yi fehhümü mucip cihat (iyi
anlaşmamazlığı gerektiren yönler) görülüyorsa, bunun sebebini derhal
anlamak ve muhataplarımızla anlaşmak lazımdır. Bittabii (tabii olarak),
bu vazife hükumetIere terettüp eder (düşer). Benim bildiğime göre,
hükumetler bu babta (bu hususta) icabeden teşebbüsatta bulunmuş ve bu-
lunmaktadır.

Yalnız benim anlamadığım bir cihet varsa, bu teşebbüsat neden mil-
leti tatmin edici netayiç (neticeler). vermemektedir. Buna sebep olarak
şimdi hatırı ma gelen nokta şudur: iki hükumet ricali beyninde (devlet
adamları arasında) bi'l-müzakere takarrür ettirildikten (müzakere ile karar
verildikten) sonra emr-i icrası (uygulanması) lazım gelen hususat askeri
kumandanlara terk olunuyor. Halbuki bu hususta askerler değil, diplomat-
lar hal-i faaliyette bulunmak lazımdır"(7I).

Görüldüğü gibi, ordular grubu başındaki Mustafa Kemal ile, İstan-
bul' da, yani işgal altında bir yerde, üstelik fiili bir görevin başında bulun-
mayan Mustafa Kemal'in fikirleri arasında temelde hiçbir fark yoktur.
Yalnız O, İstanbul'da yaptığı tenkidinde daha dikkatlidir. Hatta O, bir
asker gibi değil, bir diplomat gibi konuşmaktadır. O'nun böyle konuşma-
sında, o anda içinde bulunduğu politik teşebbüslerin tesiri vardır. Bil!ndi-
ği gibi, Mustafa Kemal Paşa bu demeci verdiği sırada istifa etmiş. Izzet
Paşa ve ekibi ile tekrar iktidara gelebilmek için yoğun politik faaliyetlerin

(71) Vakit. 18 Teşrinisani 1918-(1334).



194 E. SEMİH YALÇIN

içinde bulunmakta idi. O, gereksiz yere İngilizlerin husumetini üzerine
çekmek istememektedir.

Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Mütarekesi ve onun uygulanış
şekli üzerinde görüşlerini böylece belirttikten sonra, Anadolu'ya geçmek
ve milli mukavemete girişrnek meselesini ele alabiliriz:

b) Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Milü Mukavemet Fikri-
nin Temelini Atmlısı

Mustafa Kemal Monöros Mütarekesi'nden az önce harekete geçmiş
ve her fırsatta çevresine rnillt mukavemet fikrini aşılamaya çalışmıştır:
Filistin-Suriye savunma hattının çökmesi üzerine az bir zayiatla birlikleri-
ni geri çekmesini başaran Mustafa Kemal Paşa, emir ve komuta ettiği or-
duyu Adana'ya nakletmek üzere Antep'te bulunuyordu. Bu sırada istas-
yonda, Cumhuriyet devrinde Ticaret Bakanlığı yapan Ali Cenani (Katma)
Bey ile karşılaşmıştı. Mustafa Kemal, Ali Cenani Bey'e nereden gelip ne-
reye gittiğini sorduğunda, O "Antep'te hemşirem, kayınvaldem ve akra-
balarım var. Antep viHiyeti Maraş'a naklediliyormuş. ÇapuIeular şehir ci-
varına kadar gelerek yağmaya başlamışlar. Ordu Adana'ya çekildikten
sonra hep düşman ayağı attında kalacaklar, onları başka tarafa nakil için
geliyorum" şeklinde karşılıkta bulunmuştu.

Mustafa Kemal Paşa' da, "Memlekette adam kalmadı mı? Kendinizi
müdafaa etmek çaresini düşününüz" demişti.

Ali Cenani Bey, "Ne ile, nasıl?" diye sormuş; Mustafa Kemal'de,
"Teşkilat yapın, milli bir kuvvet vücuda getirin, kendinizi müdafaa edin.
Ben silahları veririm" deıniştir.

O zaman Mustafa Kemal Paşa'nın fikirlerinin tesiri ve verdiği
silahlar vasıtasıyla Antep millt müdafaa teşkilatının çekirdeği kurulmuş-
tur72).

Mustafa Kemal Paşa Adana'ya geldikten sonra, halkta milli mukave-
met fikri uyandırabilmek için çevrenin belli başlı kişileriyle toplantılar
bile düzenlemişti. O, bu gaye ile bir gün çevrenin ileri gelenlerini vt? söz
sahibi kişilerini makamrna davet ederek "durumu iyi görmediğini, ıtilaf
Devletleri ile akdedilen rnütareke hükümlerine kendilerinin riayet etme-
diklerini, daha ağır şartlar altında memleketi ezeceklerini, bu yüzden
büyük felakete maruz kalan memleketlerden birisi olan Adana'nın büyük
zayiata uğrayacağını, şimdiden işgal kuvvetlerine karşı koymak ve hazırl"
lıkta bulunmak için aralarında teşkilat kurmalarını, münasip yerlerde

(72) Fa1ih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Bana Anlattıklan, s. 63.
i



'i

i

MÜTAREKE DÖNEMİNDE MUSTAFA KEMAL'İN FAALıYETLERı 195

siper kazmalarım, lazım gelen silah ve malzemenin tarafından temin edi-
leceğini"(73)söylemişti. .

Yine, Mustafa Kemal Paşa Adana'daiı İstanbul'a gitmek üzere aynl-
madan önce Ali Fuat Bey'e şöyle söylemiştir:

"Artık Milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve
müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz
ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır"(74).

Yukarıda izahına çalıştığımız Mustafa Kemal Paşa'mn fikir ve dü-
şüncelerinde görüldüğü gibi Anadolu insanını temel alan bir "Milli Mu-
kavemet" düşüncesi O'nun İstanbul'a geçmeden önce kafasındadır.

Söylemeye bile gerek yoktur ki, Osmanlı Devleti'nin temellerinin
çökmekte olduğu ve Türklük aleminin de derin bir ümitsizlik ve anarşinin
içine gömüldüğü bir sırada, Mustafa Kemal' in önemsiz gibi görünen bu
teşebbüsleri, ileride girişecek olduğu Milli mücadele hareketine bir temel
teşkil etmiştir.

c) Karara Doğru

Fakat O, biraz yukarıda belirttiğimiz gibi, Adana' da çok fazla kalma-
mış; emir ve komuta ordular grubu dağıtılmış ve kendisi de İstanbul'a
davet edilm~ştir. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a vardığı zaman 55 savaş
gemisi ile Itilaf Devletleri'nin donanmasını İstanbul önlerinde demirli
bulmuştu. O, dört sene boyunca çeşitli cephelerde düşman orduları karşı-
sında bir an bile sarsılmarnış, azim ve iradesiyle yaveri Cevad Abbas'a'
dönerek, "Geldikleri gibi giderler" demişti. Ancak O, gördüğü map.zara
karşısında kendisini karşılamaya gelen arkadaşlarına "Hata ettim; Istan-
bul'a gelmemeli idim; ne yapıp yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine
bakmalı" diyerek pişmanlığını belirtmekten de kendisini alamarnıştı.

Mustafa Kemal Paşa' mn içine düştüğü bu pişmanlık aklımıza tartı-
şılması gereken şu soruyu getirmektedir. Mustafa Kemal Paşa'mn istifa
ederek İstanbul'a dönmesi mi, yoksa 7. Ordu'nun başında MilltHareketi
başlatması mı daha isabetli olurdu?

Bu soruya somut cevaplar bulmak oldukça zordur. Ancak tarihl olay-
lar yaşandığı döneniin özellikleri dikkate alınarak değerlendirildiğinde;
Mustafa Kemal Paşa için 7. Ordu'nun Ibaşında böyle bir harekete girişe-
bilme ihtimalinin kısıtlı imkanlar dahilinde de olsa gerçekleştirebileceğini
ifade edebiliriz. Zaten O'nun "keşke gelmeseydim" şeklindeki ifadesin-
den zihninde, uygulanabilecek bir ikinci alternatifin olduğunu çıkarmak

(73) Damer Ankoğlu, Hatıralanm, Milli Milcadele, İstanbul, 1961, s. 71 vd.
(74) Ali Fuad Cebesoy, Mim Mücadele Hatıralan, ıstanbul, 1953, s. 29 vd.
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zor değildir. Çünkü diyaretli bir asker, ileri görüşlü bir lider için, pişman
olunmuş bir karardan dönüş noktasında bir başka çıkış yolunu bulabiIme-
si ve bu alternatif fikriçok daha önce düşünmüş olmasını varsaymak
gayet ffibii'dir. Bu tip bir b~langıçta, ortaya çıkması muhtemel bütün zor-
luklarla (İstanbul'un. engellemeleri vs.) Samsun'a çıkışından itibaren
zaten karşılaşmıştır. Istanbul' a gitmeden Anadolu hareketini başlatmaşı
halinde mahrum olacağı tek mesel e 9. Ordu Müfettişiiği'nin kendisine
b~langıçta kazandırdığı "Mülki ve askeri erkana emir verebilme" yetkisi-
nin sağlayacağı avantajlardır.

Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gelir gelmez "... ne yapıp yapıp Ana-
dolu'ya dönmenin çaresine hakmalı" dediyse de, bir süre sonra, burada
arka arkaya giriştiği politik teşebbüslerin tesiriyle bu fikirlerini geçici
bir süre geri plana itmişti. Ancak O, mütareke döneminde İstanbul'daki
politik teşebbüsleriyle arzu ettiği Harbiye Nazırlığı makamına hiçbir
zaman gelememişti. Fakat kendi kendine şu sonuca varmıştı: İşgal altında
bir yerde, düşman kuvvetlerinin tesiri ve tehdidi altında, memlekete ve
millete faydalı hizmetlerde bulunmak ve milli' menfaatları savunmak
. imkansızdı. O halde memleketi ve milleti kurtarabilmek için başka yollar
aramak lazımdı. Çok geçmeden bu yolu buldu. Bu, İstanbul'a geldiği sı-
rada düşündüğü ve bir süreden beri unutmuş olduğu Anadolu 'ya geçmek
ve mil/ı mukavemette bulunmak fikri idi. Ancak, biraz önce yukarıda be-
lirttiğimiz gibi onda milli' mukavemet fikri Mondros Mütarekesi'nden az
önc~ uyanmış, Antep ve Adana'da bu yolda fikri faaliyetlerde bulunmuş-
tu. Ote yandan İstanbul'a geLir gelmez ark~~aşlarına Anadolu'ya dönme-
nin çaresini aramak gerektiğini söylemişti. Oy le anl~ılıyor ki, onun bu fi-
kirleri, asıl fIkirlerine temel teşkil etse de; vaziyet karşısında, o anda
düşünülmüş geçici tedbirlerdir. İstiklaıSavaşı'na başlangıç teşkil eden
Anadolu'ya geçme ve milli' mukavemet fikri onda, müfettişlik görevi ile
Samsun'a hareket etmeden bir süre önce uyanmıştır. Bizim de asıl üstün-
de durduğumuz konu budur.

Zürche, Mustafa Kemal in Anadolu'ya gf'.çerek Milli' Mukavemeti
başlatma kararını Nisan i919 ortalarında verdiğini belirtmekte(7S) ve ol~
dukça geç verilmiş bir karar olarak değerlendirmektedir. Bu durumu bir
eksiklikolarak görmek yanlıştır. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'da Anado-
lu 'ya geçme fikrinin Nisan 19i9'dan önce olmadığını kabul etmek gerekir
ki, bunun böyle olmadığı yukarıda yer alan kısımlarda izah edilmiştir.
Geç verilen "Milli' Mukavemet" kararı değildir. Bu kararın uygulanma
şeklidir. Bu düşüncenin ne şeıdlde, ne zaman ve naSıl tatbik edileceği ara-
yışı değişik teşebbüslerle ele alınmış fakat sonuçta Anadolu'ya geçmek
fikri ağırlık kazanmıştır.

30 Ocak 1919 tarihinde, içinde arkadaşlarının da bulunduğu 35 aydın
kişinin tutuklanışı, Mustafa Kemal'in siyasi' faaliyetlerinin sonu, fikri' faa-

(75) ZÜRCHER, s. 200.

.j
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liyetlerinin başlangıcı olmuştur. Zira Fethi (Okyar), İsmail Canbolat ve
Mustafa Kemal'in en y~n politika arkadaşları tutuklanıp Bekirağa BölÜ-
ğü'nde hapsedilmiştir. Ote yandan muhalif gazetelerin tahrik ve teşvikle-
rine rağmen, Mustafa Kemal ve Rauf (Orbay) Beylere dokunulmamıştır.
O günleri Mustafa Kemal ile birlikte geçiren Rauf Bey, Anadolu'ya geç-
mek ve orada milli mücadeleyi başlatmak fikrinde nasıl karar kıldıklarını
şöyle anlatmaktadır: "Işte bu devrede, kurtuluş için ıstanbul'da bir şeyler
yapılıp yapılamayacağı düşüncesi ile çeşitli teşebbüslere girişerek bir
mücadele temelinin atılması araştırıldığı günlerde, biz nihayet Mustafa
Kemal Paşa ile hemen hemen yapayalnız kalmıştık. Ve bu yapayalnız
gece gündüz, başbaşa vererek bir neticeye varmak için adeta kıvrana kıv-
rana yaşadığımız en buhranlı ve nazik zaman içindedir ki, nihayet Anado-
lu 'ya geçerek, orada mücadeleye atılmaktan başka çare kalmadığı kara-
rını verdik"(76).

d) Fikir Yokltmıalan

Bu gaye ile Mustafa Kemal Paşa, ileride iş birliği yapabileceği kişi-
ler arasında fikir yoklamalarında bulunmuş; fakat arzu ettiği ortamı bula-
mamıştır. O hatıralarında bu hususta şöyle demektedir: "Bununla bera-
ber, bu temaslarıma devam ediyorum. Içlerinde bir kısmında saf bir
vatanperverlik hissinin coşkunluğundan başka, ne fikir, ne tedbir kabili-
yeti vardı. Bir kısmının haıa hasis politikacılık menfaatından başka bir
şey düşündükleri yoktu. Kendi kendime şu kararı verdim: Münasip bir za-
manda ve fırsatta istanbul' dan kaybolmak, basit bir tertiple Anadolu
içine girmek, bir müddet isimsiz çalıştıktan sonra, bütün Türk milletine
felaketi haber vermek"(77).

Hatta O, bu dÜşünce ile bir gün İsmet (İnÖnü) Bey'i evine davet
etrtıiş ve bir harita başında ona, "... Hiçbir sı/at ve selahiyet sahibi olmak-
.sızın Anadolu'ya geçmek ve orada milleti uyandırarak kurtarma çareleri-
ni aramak için en müsait mıntıka ve beni o mıntıkaya götürecek en kolay
yol hangisi olabilir" diye sormuştu. O da herhalde Mustafa Kemal'in cid-
diyetine inanmamış olacak ki, "Yollar çok, mıntıkalar çok"(78)gibi genel
bir ifade ile onun bu sorunu geçiştirmiştir.

Diğer taraftan Rauf (Orbay) Bey de, Mustafa Kemal Paşa'nın fikir
yoklamalarına temasla şunları söylemektedir: "Mustafa Kemal Paşa,
gerek Harbiye Nezareti'nde vazifeli, gerek cepheden dönerekıstanbul'da
adeta boş kalan birçok kumandanların hangilerinden istifade edeceğini
düşünerek üzerinde durduklarını münasip şekilde yokladığı halde, hiçbi-
rinin Anadolu'ya geçmek şöyle dursun, yerinden kıpırdamak niyetinde
bile olmadığını, üzülerek görmüştü. Bu arada, bir gün Şişli'deki evinde
kendisini ziyarete gelen ısmet (ınönü) Bey 'i, tasavvur ve -maksadını

(76) KANDEMİR, s. 32.
(77) FaJih Rıfkı Atay, 19 Mayıs, s. 9.
(78)' FaJih Rıfkı Atay, ag.e., s. 9 vd.
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hemen hemen açıklareasına ihsas ederek (duyurarak) yokladığı Mlde,
onda da: "Nafile ... bir türlü kurtuluş yolunun ne olduğunu anlamıyor-
lar ... Bilmem basiretleri mi bağlanmış, yoksa cesaretleri mi, ümitleri mi
yok. .. hepsi meskenet (miskinlik) içinde" intibaı ile aynıdığını bana o gün
söylerken, "Anlaşılıyor ki, bunlardan hayır yok. .. Biz işimize bakalım "(79)

demiştir. •

20: Kölordu Komutanbğı'na tayin edilmiş olan ve o günlerde izinli
olarak ıstanbul'da bulunan Ali Fuat (Cebesoy) da, Mustafa Kemal'in fikri
'faaliyetlerine katılmakta idi. O da, Mustafa Kemal ve Rauf Beylerin yu-
kandaki açıkladıklan gerçc~;i bir kere daha ifade etmektedir: "Zamanla şu
kanaata vardık: Hükümete, milll mukavemete taraftar genç ve enerjik
kimselerin getirilmesi işi zannettiğimizden daha güçtü. Bil.hassa Harbiye
ve Dahiliye Nezaretlerine sadrazam ve Padişahın mutlak itimadına maz-
har olan şahsiyetler tayin ediliyor ve edilecekti. Bunlar ekseriyetle yaşlı.
başlı paşalardan seçiliyordu. Bu vaziyel. karşısında İstanbul' da mühim
işler yapmaya imkan yoktu. Hadiseler açıkca bunu gösteriyordu. İtilaf
Devletleri'nin İstanbul'da mümessilleri ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası
erkanı her gün biraz daha duruma hakim oluyordu. Yeni yeni kararlar al-
maya. ve bunu süratle tatbik sahasına koymağa mecburduk. Milll mukave-
meti ıstanbul'dan değil, Anadolu'dan idare etmenin zarureti aşikardı. Fa-
aliyetlerimizi bunun etrafında toplamalı irlik.

\

MustafaKemal Paşa'mn Şişli'deki evinde yaptığımız sohbet ve mü-
zakerelerde bunun da kolayolmadığını anlamıştık. Bir çok yüksek mevki
sahibi zevatla görüşülmüş ve konuşulmuştu. İçlerinden yalnız eski Bahri-
ye Nazın Rauf (Orbay), Jandarma Umum Kumandanı Miralay (albay)
Refet (Bele) Beylerle bazıfirka (tümen) kumandanları ve erkiin-ı harp re-
isleri (kurmay başkanı) Anadolu'da bilfiil (fiill olarak) vazife almayı
kabul etmişlerdi"(BO)..

Görüldüğü gibi, Mustıfa Kemal Paşa fikri temaslanndan olumlu
sonuç alamayınca, karanndan vazgeçmemiş ve bir ara tek başına Anado-
lu'ya geçmeyi bile düşünmüştür. O Anadolu'ya geçmek ve milli mukave-
met hareketine girişmek gibi "kat'i ve ağır" bir karara vanrken yanında
Rauf (Orbay) Bey de bulunmuş; daha sonra onlann kararlanna ve fikri te-
masıanna Ali Fuat (Cebeso)') Paşa'da katılmıştır. Bazı en yakın arkadaş-
lannın bile kendilerine katılmak istemeyişi, onun azim ve iradesini kırma-
mış, "Biz işimize bakalım" diyerek çalışmalanna devam etmiştir.

e) İki Önemli Destek

İstanbul' da bazı arkadaşlan kendisine katılmak istememişlerdi; fakat
O, daha Anadolu'ya geçmeden, orada kendisine her türlü yardımda bulu-

(79) KANDEMİR, s. 32. vd. .
(80) CEBESOY,MiIli Müc. Hat., s. 39.
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nabilecek iki destek--bulmuştu. Bunlardan biri Ankara'ya nakledilecek
olan XX. Kolordu'nun başında bulunan Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, diğeri
ise Erzurum'da XV. Kolordu Komutanlığı'na tayin edilen Kazım Karabe-
kir Paşa idi(81).Her iki Paşa'da İstanbul'dan ayrılmadan önce Mustafa
Kemal Paşa'yı ziyaret etmişler ve ona gerekli teminatı vermişlerdir.
Şimdi de bu son ziyaretleri ve verilen teminatları görelim:

Ali Fuat (Cebesoy) Paşa rahatsızlığı dolayısıyla tedavi içi!l emir ve
komuta ettiği XX. Kolordu'nun başından izinli olarak ayrılıp Istanbul'a
gelmişti. Mustafa Kemal Paşa'nin Anadolu'da bir milli mücadele temeli-
ni atabi1me~ için gece gündüz paralanırcasına çalı~tığı bu günlerde ona
katılmış ve Istanbul'ageliş gayesini unutmuştu. O, Istanbul' da son gece-
sini de Mustafa Kemal Paşa'nın yan"ında geçirmiştir. O akşam Mustafa
Kemal Paşa'nın evinde davetli olarak Rauf (Orbay) Bey'de bulunmakta-
dır. Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, o akşam aralannda geçen konuşmayı hatıra-
lannda şöyle nakleder: "Akşam yemeğinden sonra saatlerce konuştuk.
Kemal Paşa eğer bir vazifeye kendini tayin ettiremezse, Anadolu'da en
itimat ettiği birkumandanın yanına gideceğini ve ilk defa işe oradan baş-
layacağını söylüyordu.

- Paşam, .ben ve kolordum daima emrindedir, dedim.

Mavi gözlerinin nasıl bir ışıkla parladığını tarif edemen. Yerinden
kalkıp hararetle elimi sıkmıştı.

- Beraber çalışacağız Fuat"(H2)demişti.

Veda sırasında Mustafa Kemal Paşa, "Bu kolordunun başında bulun-
malısın, bundan sonra ehemmiyetli şeyler olacaktır. Kolorduna hakim ol.

, Etrafına emniyet ver. Hele halk ile yakından temas et"(H3)gibi sözlerle son.
tavsiyesinde bulunduktan sonra, Ali Fuat Paşa'yı Anadolu'ya uğurlamış-
tır.

Öte yandan Kazım Karabekir Paşa'da Erzuİum'a hareket etmeden
önce, 11 Nisan 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'ya Şişli'deki evinde

(81) Ali Fut Cebesoy, Mustafa Kemal Milli Lider, Beııeten, C. XX, (1956), s. 551; Rauf
orbay da hatıralannda Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların yardımlarından övgü
ve takdirle bahsetmektedir: "Mustafa Kemal ile Anadolu'ya geçtiğimiz zaman, Ka-
rabekir'le Ali Fuat Paşalar bütün varlıklan ve kuvvetleri ile bize bağırlarını açma-
mış olsalardı, zaten vaziyetin iç yüzünden henüz habersiz olan Anadolu'da tek başı-
mıza, kime derdimizi anlatıp, ne yapabilirdik? Herkesin hakkını vermek lazımdır.
Karabekir ve Ali Fuat Paşalar mim Mücadelenin ibtidasında (başlangıcında), Ana-
dolu/Ankara, 1993'da mevcut silahlı kuvvetlerin başında idiler. Bize karşı cephe
almış, hatta kayıl~ız kalmış olsalardı, Anadolu'da tutunup iş görmek imkanını bula-
mazdık. Bunu kimse inkar edemez" (F. Kandemir, a.g.e., s. 28).

(82) Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 40 vd.
(83) F.R. Atay, 19 Mayıs, s LO vd.; Aynı yazar, Çankaya, s. 158.
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veda ziyaretinde bulunmuş, vaziyetin geniş bir değerlendirmesini yaptık-
tan sonra kararını bildirmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın, "Bizim fikirleri-
mizle çok esaslı müşabeheti (benzerliği) vardır"(84)dediği bu önemli de-
ğerlendirmeyi aynen veriyoruz:

"Paşa Hazretleri,'ben Şark'tiki ismi kolorduya tahvil olunan (değişti-
rilen) ordunun başına geçiyordm. Bu ordunun bir kolordusu benim müta-
rekeden evvel kumanda ettiğimdir. Diğer kolordu fırkaları da vakit vakit
emrlmde bulunmuştur.

Şark'ın Ermeniler'den istirdadında(geri alınmasında) bulunmak-
lığım dolayısıyla ordu kadar halkın da pek büyük emniyetine ve mu-
habbetine mazharım. yaziyetimizin vehameti ni Istanbul' da durdurmak
imkansızdır. Burada ancak Itilafın arzularını tatbikten başka bir şey'yapı-
lamaz.

Halbuki Şark'ta milli bir hükümetin esasını hazırlamak ve ordunun
kuvvetini de muhafaza eden:k vahim sulh şartları karşısında milli is-
tikla1imizi kurtarmak için mücadeleye girişmek mümkündür. İtilaf,Dev-
letleri'nin Anadolu istilasına kalkışacaklarını ümit etmiyorum. Çünkü
istila maksatları olsa ellerindeki büyük kuvvetlerin gerek Dicle ve gerek-
se Fırat boylarından ve her tarafı kuvvetsiz sahillerimizden muzafferane
yfuüyüşlerine ne mam vardır? Bence muharebenin fazla devamına mukte-
dir değillerdir. Gerek milletler gerek ordular artık yorgun bir halde istira-
hata geçmişlerdir. Şarka kuvvet sevkine halk manidir.

Terhisler dolayısıyla Şark'taki orduları zayıflatmıştır. Avrupa gaze-
telerindeki münakaşalar bunu gösteriyor. İngiltere'den Şark'a gönderil-
mek istenilen bir kıta itaat etmeyerek dağıldığını Paris gazetelerinden
oKudum. Bence mesele Ermeni ve Rumlarla boğuşmaktan ibaret kalacak-
tır. Şark'taki Ermeni ordusunu tes1im-i silaha mecbur ettikte~. sonra,
Garp'taki Yunan ordusunun teşebbüslerine göğüs gerebiliriz. Umidim
hilafına İtilaf Devletleri'nin de işe karışmaları cihetine gelince: Bu fikir
bizi İstikıaı harbine girmekten menetmemelidir. Bu vazife milletten .daha
ziyade bir kumandanıara düşüyor. Çünkü: Henüz Anadolu'da müdafaa
kudretini havi ordularımız vardır. Silahımız, cephanemiz bitmiş değildir.
Son fişeği atmadan teslim oları bir kale kumandanı nasıl vatan haini addo-
lunursa, biz de ona benziyoruz. Çünkü Anadolu bir kale, biz de onun ku-
mandanlarıyız. Henüz ikmal-i namus etmiş sayilmayız. İşte bu düşünce-
lerle ben Şark'a gitmek için aylarca uğraştım. ıngilizlerin Şark'Uıki Ordu
Kumandanı Şevki Paşa'nın kaldırılmasını istemeleri bu fırsatı verdi.

Kararım şudur: Şark'ta muhtelif namlar altında birtakım teşekküller
başlamıştır. Medeni alemin nazır-ı dikkatini celbe çalışan erbab-ı hami-
yettem (iyilik Ve yardım sevenler) de fiilen istifade edebiliriz. İstan-

(84) Ali FU'!-tCebesoy, a.g.e~. s. 44.
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bul'daki Milli Blok vesair yerlerdeki bu kabil teşekküııerden de sonralan
aynı istifade kabilolur.

Evvela Şark teşekküııerini Erzurum' da birleştirerek herhangi bir teh-
likeye karşı bir milli taarruz hazırlamayı 9üşünüyorum. Yani bir milli
Türk Hükumeti esası. Eğer istikHHimize d~kunulmaz,' yalnız Şark
vilayetleri tehlikeye düşerse, derhal Erzurum'da bu milli hükumet faali-
yete başlar ve ben de milli hükümetin emrinde bir ordu kumandanı olarak
Şark'ın müdafaasını deruhte ederim (üstüme alınm).

Eğer tahminim vechile tehlike bütün vatan için görülürse, çıkacak
hükumet yeni bir Türk milli devleti olur ve bizler de bütün vatan ın müda-
fa vazifesini deruhte ederiz. Böyle bir şekilde meselenin halli tabii daha
güçtür ve bütün arkadaşlanmızın Anadolu'da kıtalan başlarında bulun-
maIan ıazımdır .. Derhal ilk fırsatta Şark'taki tehlikeyi bertaraf ederiz.
Bütün kuvvetler Garb'a tevcih olunabilir (yöneltilebilir). Ben bu vaziyet-
te Şark'taki rolümü muvaffakiyetle yapabilirim. Garp meselesi açık kal-
mıyor. Zat-ı samilerinden ricam da bir an evvel sizin de Anadolu'ya geç-
'meldiğinizdir. Her makarnın namuslu siması, genç kumandanıann
Anadolu'y~ atılmasına taraftardır. Bunun için derhal sizin bir vazife ile
gitmeniz mümkündür. Eğer mümkün olmazsa, hususi bir tarzda da gele-
bilirsiniz. Evvela Erzurum' da toplanalım ve milli hükümet esasını kura-
lım. Ben Trabzon ve Erzurum' da, siz gelinceye kadar bu esası hazırlarım.

Mustafa Kemal Paşa: Evet bu da bir fikirdir, dedi.

Ben: Paşarn fikir değil, karardır. Ben işe başlıyacağım ve ikmal-i
namus için uğraşacağım. Eğer iş tasavvur ettiğim gibi basit çıkmaz da
İtilaf Devletleri işgalleri başlarsa bile Şark'taki milli Türk Hükumeti
. kolay kolay mahvolmaz. Ye biı suretle Türldüğün ölümü mukadderse,
pek pahalıya mal edilir. Erzurum dağlannda durm~zsak Ermenistan dağ-
lannda, bu yeni Türk Hükumeti yine yaşar. Paşam ıstanbul'da çok kalma-
yınız ve buradaki diğer kumandanlar üzerinde de müessir olarak bir an
evvel Anadolu'yu kuvvetlendirelim. Birçok batmış miletler istildallerine
kavuşurken, asırlar doldurucu muazzam tarihi olan Türk Miııetini kurta-.
ralım. '

Mustafa Kemal Paşa: Yaziyet size hak verdiriyor. İyi olayım(8S)gel-
meye çalışınm.

Ben: Paşam o halde tek dağ başı mezar oluncaya kadar mücadele,
şahsi ve milli namusumuzu ikmal için ya istiklfil ya ölüm! ahdında birleş-
tikdeğil mi?(86).

(85) Mustafa Kemal P~a bu sırada Şişli'deki evinde kulağından rahatsız olarak yatakta
yatmaktadır. .

(86) Kazım Karabekir, İstikıaı Harbinin Esasları, İstanbul 1972, s. 34 vd.; Ali Fuat Cebe-
soy, a.g.e., s. 43-45.
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Görüldüğü gibi, Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal Paşa ve arka-
daşlarını fikri faaliyetlerine katılmamış ve hatta onlardan habersiz olması-
na rağmen, onlarla aynı karara varmıştır. Hatta O, Anadolu'ya geçmek ve
Milli Mücadeleyi oradan başlatmak kararına varmakla kalmamış, Musta-
fa Kemal Paşa ve arkadaşlarından çok önce vazife ile oraya geçmenin ça-
resini bulmuştur. Ancak O, "Diğer kumandanlar üzerinde müessir" bir .
komutan olarak Mustafa Kemal Paşa'nın "vazife ile" veya bu mümkün
olmazsa, "hususi bir tarzda" Anadolu'ya geçmesini ve yapılmasını zaruıi
gördüğü milli mücadele harı~ketinin başına geçmesini istemektedir. Bu
düşünce ile O, tıpkı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa gibi Mustafa Kemal Paşa'ya
gerekli destek ve yardımda bulunmayı vadettikten sonra Erzurum'daki
kolordusunun başına dönmüştür.

SONUÇ

1918 yılının Ekim ayına gelindiğinde, artık cephelerde yapılacak işin
kalmadığını anlayan Mustafa Kemal Paşa. Suriye'de 7. Ordu'nun başında
telgraf ile yaptığı teklifle Mondros Mütarekesi'nden az önce kurulan
Ahmet İzzet Paşa Kabinesinde Harbiye Nazırlığı'na talip olmuştur.
Ahmet İzzet Paşa, mütareke anında cephede orduların başında dirayetli
bir komutanın bulunmasının daha uygun ol~cağı kanaatiyle Mustafa
Kemal Paşa'nın teklifini nazikçe reddetmiştir. Ote yandan Talat Paşa'dan
sonra Ahmet İzzet Paşa'nın kurduğu hükumet ise uzun ömürlü olmamış,
bir ay içinde istifa etmek zorunda kalmıştır. Ahmet İzzet Paşa istifasını
verirken Adana'daki Yıldınm Orduları'nın başında bulanan Mustafa
Kemal Paşa'yı İstanbul'a davet etmiştir. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a
gelen Mustafa Kemal Paşa Ahmet İzzet Paşa'yı yerinde bıraktırmak ve
kendisi de 'harbiye nazırı olahilmek için bir dizi politik teşebbüste bulun-
muştur. Fakat bu teşebbüslenn hiç biri sonuç vermemiştir. Bundan sonra
Mustafa Kemal Paşa'nın adı bazı politik faaliyetlerin içinde geçmiştir.
Ancak bunl~n hiçbiri de kLvveden fiile çıkmamıştır. Sonunda devletin
ve milletin Istanbul' dan kurtarılamayacağını anlayan Mustafa Kemal
Paşa Anadolu'ya geçerek Müli Mukavemette bulunma kararını vermiştir.
Mustafa Kemal Paşa bu karara varırken meseleyi bütün cepheleriyle ince-
lemiş, bundan başka yapılacak işin kalmadığı kanaatine varmıştır. Burada
Mustafa Kemal Paşa her büyük lider gibi isabetli bir durum değerlendir-
mesi yapmış ve son derece doğru bir karar. vermiştir. O, bu durumu
büyük Nutuk da kendisine ha:; ifadelelerle açıklamıştır.

Anadolu'ya geçerek Milli Mukavemet kararına varmakla iş bitme-
.miştir. Bundan sonra O mümkünse resmi bir görevle, bu mümkün olmaz-
sa özelolarak Anadolu'ya geçme ve orada bir Milll Mücadele hareketini
başlatmanın çarelerini aramaya başlamıştır. Bu hususta ona baş~a Ali Fuat
Cebesoy olmak üzere arkadaşlarının büyük yardımı olmuştur. Once Mus-
tafa Kemal Paşa'ya Anadolu'da bir görev verilmesi için kendisinin
hükumette etkili bir kişiye tavsiye edilmesi gerekmiştir. Bu işi yapan kişi,
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Ali Fuat Cebesoy Paşa'dır. -Ali Fuat Paşa, daha sonra Dahiliye Nazın
olan Mehmet Ali Bey'e Mustafa Kemal Paşa'yı tavsiye etmiş ve onu
bu hususta ikna etmiştir. Mehmet Ali Bey Samsun ve çevresinde bir asa-
yişsizlik durumu ortaya çıkıp, İngiliz işgal komutanlığının Osmanlı
Hükumeti'ne protestolu bir rapor verdiği sırada Dahiliye Nazırı idi.
Damat Ferit Paşa, Mehmet Ali Bey'e Dahiliye Nazırı olarak meselenin
halli hususunda fikrini sormuştur. O da, bölgeye dirayetli ve geniş selahi-
yetli bir komutanın gönderilmesi gerektiği ve bu komutanın da Mustafa
Kemal Paşa olabileceği şeklinde fikrini beyan etmiştir. Mehmet Ali Bey,
meselenin halli için sadece Mustafa Kemal Paşa'yı tavsiye etmekle kal-
mamış aynı zamanda sadrazam ı bu hususta ikna etmeyi de başarmıştır.
Bu görüşmeden sonra Cerele d'Orient'te Erkan-ı Harbiye-yi Umumiye
Reisi Cevad Çobanlı ve Mustafa Kemal Paşalar ile yemek yiyen Damat
Ferit Paşa, bir gün sonra Harbiye Nazırı Şakir Paşa'ya Samsun ve çevre-
sindeki olayın araştırılmasına Mustafa Kemal Paşa'nın memur edilmesi
emrini vermiştir. Bundan sonra, "9. Ordu Müfettişliği" olarak gerçekleşe-
cek tarihi tayinin işlemlerine geçecektir.

Türk İstiklaı Savaşı'na başlangıç teşkil eden bu tayin tesadüfler so-
nucu olarak değil, Mustafa Kemal Paşa'nın mütareke döneminde göster-
diği şuurlu faaliyetleri sonucu gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi, mütareke
döneminde Mustafa Kemal Paşa memleket meselelerinin dışında veya ge-
risinde kalmamıştır. O, herkesin herşeyden ümidini' kestiği bir dönemde
kendisine, devletine ve milletine olan güvenini yitirmemiştir. Kurtuluşu
başka bir devletin himaye ve desteğinde değil, kendi gücümüzde görmüş-
tür. O'nun mütareke döneminde İstanbul'da gösterdiği faaliyetlerin teme-
linde bu inanç ve karar vardır.

Mustafa Kemal Paşa'nın fikri faaliyetlerinin başlıca hedefi Anadolu-
ya geçerek Milll Mukavemet Hareketini başlatmak olmuştur. O, bu gaye
ile bir taraftan yakın arkadaşlannı bu fikir etrafında hazırlarken, diğer ta-
raftan bunun tahakuku için yollar aramıştır. Gerçekten de Mustafa Kemal
Paşa, bu ideal için sadece önüne çıkan fırsatlan değerlendirmekle kalma-
mış, amacı doğrultusunda yeni fırsatlar meydana getirerek bunlardan
azam1 ölçüde yararlanmıştır. Diğer bir ifade ile O, tarihin önüne çıkardığı
fırsatlardan azam1 ölçüde yararlanmasını bilmiştir. Bu büyük liderlere
mahsus bir özelliktir.
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