ISTANBUL'UN iKI FAT~HI

II. MEHMET VE ATATÜRK
TEVFIK BIYIKLIO~LU
TÜRK.LER TARAFINDAN ~K~~DEFA FETHOLUNAN ~STANBUL
Istanbul' Türkler tarafindan iki defa fetholunmak bahtiyarl~~~na
kavu~an bir sevgilidir. Ilk defa, Osmanl~~Hükümdar~~II. MEHMET,
53 günlük bir muhasaradan sonra, 29 May~ s 1453 de, Bizans imparatorlu~unun "Kostantinopolis" (Kostântiniye) ismini ta~~yan bin
y~ll~k ba~~ehrini fethetmi~ti. Fetihten sonra, Türklerce Istanbul ad~~
verilen bu dünya ~ehri, ~~3 Kas~ m ~~918 gününe kadar Osmanl~~Imparatorlu~unun ba~~ehri olarak Türk hakimiyetinde kalm~~t~r. I. Dünya
sava~~nda, Osmanl~~devleti, müttefikleriyle birlikte yenilince, Istanbul
da, Bo~azlarla birlikte, 13 Kas~m 1918 de, Ingiliz, Frans~z ve Italyan donanma ve ordular~~ taraf~ndan muharebesiz i~gal olunmu~tur.
Itilaf i~ gali,Türkler için bir esaret devri olmu~tur.
Anadolu'da, milliyetçi Türk ordular~~ tarafindan, Ba~kumandan GAZ~~MUSTAFA KEmAL'in dahiyane kumandas~nda istilac~~ Yunan ordusuna kar~~~kazan~lan Dumlup~nar zaferinden sonra, itilâf
devletleri ve Yunanistan'la Büyük Millet Meclisi Hükümeti aras~nda
imza edilen "Mudanya mütarekesi"
Ekim 1922) neticesinde,
Istanbul 4 Kas~ m 1922 de, ikinci defa olarak, bu sefer Osmanl~~devleti
yerine, yeni Türk devletinin hakimiyetine girmi~tir. Istanbul ikinci
defa, ~ehir önünde verilen bir muharebe ile de~il, Anadolu'da, üç
buçuk y~ll~k bir sefer sonunda kazan~ lan büyük zafer neticesinde
fetholunmu~tur. Bununla beraber, Istanbul'daki itilâf i~gali, Lozan andla~mas~n~ n, Büyük Millet Meclisi taraf~ ndan tasdikinden (23 A~ustos
1923) alt~~hafta sonra, 2 Ekim 1923 gününe kadar devam etmi~tir.
Itilâf kuvvetlerinin çekili~inden sonra, GENERAL ~ÜKRÜ NAILI Gi5x~~ ~~ May~s 330 da KOSTANT~N, Bo~aziçi k~y~lar~nda, yeni kurdu~u ba~kenti
Konstantinople'de, tantanal~~merasimle yerle~iyordu. Bizans imparatorlu~u tarihi,
Prof. Cu. D~EL, TEVF~ K B~Y~KL~O~LU, tercümesi, ~stanbul, 1938. Dün ve Yar~n
Külliyat~~ No. 66.
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BERK:in kumandas~ ndaki Türk kuvvetleri (III. kolordu), 6 Ekim
1923 de, bütün Istanbul halk~n~n kat~ld~~~~tezahürat aras~nda Istanbul'a girmi~lerdi.
Bundan bir hafta sonra, Büyük Millet Meclisi, Ankara'n~n, Yeni
Türk devletinin merkezi olmas~na karar vermi~~(13 Ekim 1923) ve
Istanbul sadece bir vilayet merkezi olmu~tur. Bununla beraber
Avrupa'n~n Asya ile birle~ti~i noktada, co~rafi durumu ve bundan
ç~kan askeri ve iktisadi ehemmiyeti dolay~siyle, Istanbul, bugün,
Karadeniz bo~az~n~n bekçisi ve dünyan~n en ehemmiyetli stratejik
noktalar~ndan birisi olmak vasf~n~~muhafaza etmektedir.
~lk fethin 500. y~ ldönümünü kutlad~'~~m~z bu günlerde, burada,
k~saca her iki fethin ne gibi ~artlar alt~nda gerçekle~ti~ini gözden
geçirme~e ve Istanbul'un her iki dahi fatihinin askeri kudret ve kabiliyetleri aras~nda bir k~ yaslama denemesi yapma~a çal~~aca~~m.
~LK FET~HTEN EVVEL BIZANS ~MPARATORLU~UNUN VE ~STANBUL'UN
DURUMU

Bizans Imparatorlu~u, Bat~~Roma'n~n dü~mesinden Türkler taraf~ ndan fethedilinceye kadar bin y~ll~ k varl~~~nda tatl~~ve ac~~günler
ya~am~~t~. Istanbul'un; Avrupa'dan, Attila Hunlar~mn, Avarlar~n,
Bulgarlar~n, S~rplar~n, Osmanl~lardan I. BAYEZID (1391- ~~395
ve 1397 de) ve ~~. MURAD'111 (1421 de); Anadolu'dan ~ranhlarla
Araplar~n tehdit, bask~~ve taarruzlar~ndan can~n~~kurtarmas~nda,
Imparator II. TEonoz'un, geni~leyen ba~~ehrin d~~~kenar~nda, Ayvansaray'la Yedikule aras~nda yapt~rd~~~~(439) kuvvetli d~~~duvarlar~ n
yard~m~~ büyük olmu~tur. Bizans ~mparatorlu~unu zay~f dü~üren
olaylar~n ba~~nda, Balkanlar'da S~rplar~n, Bulgarlar~ n, Anadolu'da
Müslüman Selçuk Türklerinin yerle~ mesi geliyordu. Haçl~~ seferlerinin dördüncüsünde (1204), Istanbul, Lâtinler tarafindan hücumla
zapt ve ya~ma edildi. Istanbul'da bir Lâtin imparatorlu~u; Makedonya'da, Epir'de, Orta Yunanistan'da ve Peloponez'de (Mora) elli
y~ ldan fazla süren Lâtin prenslikler kuruldu.
Bizans'~n sonu gelmi~~gibiydi. Bizans imparatorlu~u 1204 hadiselefi neticesinde bir daha kalkam~ yacak kadar y~k~lm~~t~~ 2 . Bununla
beraber, kuvvetli bir hükümet ve merkeze ba~l~~ kuvvetli te~kilattan
mahrum olan bu istilac~~Lâtin derebeyleri, ahali taraf~ ndan destek2

Bizans imparatorlu~u tarihi,

PROF. CH. D~EHL.

ISTANBUL'UN IKI FATIHI

85

lenmedilderi için geçici olma~a mahkümdular. Iznik imparatoru
M~~EL PALEOLOG, bir badonla tekrar ele geçirilen (15 A~ustos 1261)
Istanbul'da Bizans imparatorlu~unu, yeniden, canland~rma~a çal~~t~.
Ru~ndi'deki di~er küçük Latin prensliklerinin temizlenmesi daha
uzun sürdü. Paleologlarm gayretlerine ra~men Bizans imparatorlu~u,
art~k kurtanlabilecek bir halde de~ildi. imparator VIII. JAN'~n,
gittikçe artan Türk tehlikesi kar~~s~nda, bat~~yard~m~n~~ sa~lamak
için katolik kilisesiyle aynh~a nihayet veren anla~may~~imza etmesi
(1437), Bizans halk~n~n korkunç mukavemetiyle kar~~la~t~. Istanbul'un
dü~ece~i günün arifesinde bile, birle~menin lehinde ve aleyhinde
çeki~iliyordu. Baz~lar~, "Biza~~s'ta, Latin külah' yerine Türk san~~mn
hakim oldu~unu görmeyi tercih ettiklerini" bile söylüyorlard~?'
Topraks~z ba~~ehir, vücutsuz bir ba~~haline gelen ve ümitsizlik içinde
~a~k~na dönen Grek imparatorlu~unun elinde, Istanbul, Terkos ve
Silivri'ye civar m~ntaka ile dahilde Ahyolu, Misiz~ri ve Ayranoz'dan
ba~ka bir yer kalmam~~t~' Atina dukal~~~, Türklerin eline geçmi~,
Mora prensli~i de vergiye ba~lanm~~t~~(1446). Istanbul'dan ba~ka,
~imdilik, bir dereceye kadar, varl~klar~n~~devam ettirebilen, Grek
siyasi te~ekkülleri, Karadeniz'deki Trabzon Grek imparatorlu~u ve
Peloponez'deki (Mora) Mistra Grek despodu~undan ibaretti. Bizans
imparatorlu~u denilen heyula, her taraf~~Türklerle çevrilen Istanbul'dan ba~ka bir ~ey de~ildi.
Bat~~Avrupa, Bizans imparatorlu~una yard~ma ko~ma~a, hiç
hevesli de~ildi. Fatih, Istanbul'un zaptiyle u~ra~~rken Avrupa'dan
hiçbir ciddi yard~m gelemiyece~ini anlam~~o.5 Istanbul'un kar~~s~ndaki Galata'da oturan Cenevizliler, Anadolu k~y~lar~nda ve Karadeniz'de de yerle~mi~~olduklar~ndan Bizanshlann bütün ticaret yollar~n~~kapam~~lard~. Kazançtan ba~ka bir ~ey dü~ündükleri yoktu.
Venedikliler de, daha az korkunç de~illerdi. Bizanshlar, Ceneviz ve
Venediklilerin bu soygunculuklarmdan nefret duymakla beraber
onlar~, kuvvetle, kovamad~klar~~için, çaresiz, küstahl~klanna kattamyorlard~.
3 PROF. I. H. UzuNçAmpu, cilt I, Osmanl~~tarihi, sahife 23/ ve Bizans Imparatorlu~u tarihi, CIL Dtz~n, s. 174, türkçe tercümesi.
4 Osmanl~~tarihi, I. cilt, ~. H. UZUNÇAR~ILL S. 228 ile PROF. CH. DIEHL tercümesi s. 18o deki makinisti kanplast~r.
3 Osmanl~~tarihi, I. cilt, s. 23/.

86

TEVFIK BIYIKLIO~LU

H~ristiyan Bat~~âlemi, Bizans'a, din yoluyla hâkim olmaktan,
onu ele geçirmek için, sefaletinden faydalanmaktan ba~ka bir ~ey
dü~ünmüyordu.6 FAT~H, Istanbul'u zapt etmeye karar verdi~i zaman
Bizans'~n içinde bulundu~u durum, yukar~da k~saca hât~ rlatt~~~m
gibi, çok ümitsizdi.
Bizans, kendi kendini savuna~ nad~~~~takdirde ölmeye mahkümdu.
FAT~H'~N ASKER~~DEHASI
FATIH'in en büyük zaferi olan ve kendisine bu unvan~~ kazand~ ran Istanbul fethinin safhalar~ n~~ ve teferruat~ m anlatacak de~ilim'.
Yaln~z, Istanbul fethiyle, pek parlak bir surette kendini gösteren ve
yüksek dehâs~ mn delilleri say~ labilecek olan sevk ve idare prensiplerine k~saca dokunmakla yetincce~im. O vakit, FAT~H'in zaferini
sa~layan prensipler, bugün için de, k~ ymetlerini kaybetmemi~lerdir.
Onun fikir ve dü~ünceleri, bugün de, sevk ve idare sahas~ nda örnek
al~ nacak derslerle doludur.
Yukar~da da bahsedildi~i gibi, FAT~H Istanbul'u zapt etmeye
karar verdi~i zaman Bat~~ âleminden yaln~z Lâtinler bir miktar asker
ve birkaç harp gemisi yollam~~lard~ . Istanbul'un savunma kudreti,
say~s~~ dokuz bini geçmeyen ve yar~s~~ yabanc~~olan8 askerlerden ziyade, co~rafi durumundan, d~~~surlar~n~n dayanma kabiliyetinden
ve Bizans ad~ n~n bütün dünyadaki ~öhret ve manevi mevkiinden
ibaretti. Üç taraf~~deniz, bat~ya kar~~~kara cephesi de, II. TEODOZ surlariyle çevriliydi. Bütün H~ ristiyan âlemi, bu surlar~n, o vakte kadar kullan~lm~~~olan toplarla y~k~lam~ yacak kadar sa~lam oldu~una
kanaat etmi~ti. Cenevizlilerin elindeki Galata ile Sarayburnu aras~na
0.erilen ve Bizans donanmas~~tarafindan müdafaa edilen bir demir
zincir de Halic'e sokulmay~~ güçle~tiriyordu. Istanbul'un Rum ahalisi,
~ ehirlerinin uzun müddet Türklere dayanabilece~ini san~yorlar&
FAT~H MEHmEo'den evvel, Istanbul Osmanl~lar taraf~ ndan üç defa
ku~at~lm~~, taarruza u~ram~~ , fakat, sonunda kurtulmu~tu.
Bizans Imparatorlu~u tarihi C. D~FIIL tercümesi, S. 182.
Bu konuda son ç~kan eserler aras~ nda FER~DUN D~R~MTEK~ N'ill "Istanbul'un
Fethi" adl~~ eseri, tavsiye olunabilir. ~stanbul Belediye Matbaas~, 1949, S. 272 ve
metin d~~~~ 71 resim.
Bizans Imparatorlu~u tarihi, s. 183. PROF, t. H. UzuNçAR~ ILI, Istanbul
müdafilerinin mevcudunu, "20 bin asker ve onu yabanc~~ ve kalan k~sm~~ Run~~ olmak üzere yirmi be~~gemiden fazla" olarak kabul etmektedir.
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Anadolu ve Rumeli, Osmanhlann elinde oldu~undan Bizans, ahalisini ve ordusunu, ancak deniz yoluyla besliyebiliyordu. Asker yard~m~, Lâtinlerden ba~ka, Trabzon Grek Imparatorlu~undan ve daha
çok Peloponez (Mora)' da, Mistra Grek despotlu~undan gelebilirdi.
Dünyan~n diplomatik durumunu ve Bizans'm siyasi ve askeri
halini, çok iyi bilen FATin'in, ordular~n~, Istanbul surlann~n önüne
getirmeden evvel, a~a~~daki tedbirleri ald~~~n~~görmekteyiz :
I — Her ~eyden evvel, taarruza geçmeden önce, Istanbul kalesinin ikmal yollar~n~~kesmeye, ön plânda bir ehemmiyet vermek
gerekiyordu. FATin'in, bu maksatla, daha evvel YILDIRIM BAYEZID
zamamnda yap~lm~~~olan Güzelcehisar (Anadolu hisan) kar~~s~nda, bir
hisar daha yapt~rarak, Karadeniz bo~az~n~, bu iki hisarla kontrol
etmek ve kapamak istedi~i anla~~llyordu. Bu suretle, Osmanl~~donanmas~, Akdeniz'den Marmara'ya girerek Istanbul'a yard~ma gelecek dü~man gemilerine kar~~, serbestçe kullarulabilecekti. Bundan
ba~ka, Osmanl~~donanmas~= muhasaran~n muhtelif safhalar~nda,
kara ordusiyle i~birli~i yapabilmesi için, her vakit Istanbul yak~n~nda
ve el alt~nda bulunmas~~lâz~md~. FATIH MEnmEn'in, tahta ç~kar
ç~kmaz, Anadolu Hisar: kar~~s~nda ve Bo~az~n en dar yerinde, sonradan Rumeli Hisar~~ ad~n~~alan "Bo~az kesen" hisar~n~~yapt~rmas~n~n
(21 Mart-1452 Temmuz sonu) 9 mana ve gayesi bu idi. Bunun gibi,
ayn~~ y~l içinde (1452), Peloponez (Mora)'da, Mistra Grek despotlarma kar~~~~iddetli bir tedib seferi yapmakla Istanbul'a gelmesi muhtemel yard~m kuvvetlerini, daha uzakta iken, yerlerinde, yok etmek
istemi~ti.u1 FATIH, ald~~~~bu geni~~ölçüdeki tedbirlerle Istanbul'un
zapt~m yanyanya kolayla~t~nm~~gibiydi. Taarruzdan evvel, yapt~~~~
bu iki haz~rlik Istanbul'u, mutlaka, elde etmek hususundaki karar~n~n
ve i~i nekadar ciddi tuttu~unun aç~k delilleridir. FATIH, YARIM TEDBIRLERLE YET~NMEYEN VE HIÇBIR HAREKETIN MUVAFFAK~YET~N~~TESADÜFLERE BIRAKMIYAN B~R BA~KUMANDANDI.
II- FATin'in emriyle haz~rlanan bir a~~r top ilk önce, Bo~azkesen hisar~na yerle~tirildi ve bu topla bir Venedik gemisi bat~r~ld~.".
Rumeli Hisar' (Bo~azkesen) ve bu s~rada tamir edilen Anadolu hiOsmanl~~ tarihi, I. cilt, s. 228.
" Ayn~~ eser, s. 229 Ve 232.
11 Osmanl~~ Tarihi, I. cilt, s. 229.
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sariyle birlikte, FAT~H, Karadeniz Bo~az~n~, kontrolü alt~na alm~~t1.12
Istanbul'un Karadenizle olan irtibat yolunu kesmek için art~k Osmanl~~ donanmas~n~~kullanma~a lüzum kalmam~~t~.
III — FAT~H, büyük kara ordusiyle, Istanbul'un yaln~z Haliç ile
Marmara aras~ndaki k~sm~na taarruz edebilirdi. Buras~~ da, o vakit,
Osmanl~~ ve Avrupa ordular~nda kullan~lan toplarla y~k~lam~yacak
sa~laml~ kta surlarla müdafaa ediliyordu. Bu surlar~~ y~kabilecek
kudrette a~~r topçu haz~rlanmad~ kça FATiH'in yapaca~~~taarruz da,
kendisinden evvel yap~lm~~~olanlar gibi, akim kalma~a mahkûmdu.
Dökülen a~~r toplarla, Rumeli Hisannda ald~~~~neticeden memnun
olan FAT~H, iki misli büyüklükte bir top dökülmesini emretti. 62,8
sm. çap~nda olan bu top 12 kantar (600 kilo) a~~rl~~~nda ta~~gülle
atacakt~. Bu top, K~rklareli civar~ndaki DemirWden getirilen demir
cevherleriyle Edirr~e'de haz~rland~. Ilk tecrübesi, muvaffakiyetle Edirnede yap~lan topu, 50 çift manda çekmi~ti. Topun Edirne'den ~stanbul önüne çekilmesinde 700 insan~n da yard~m etmesi icabetmi~ti.
Bu toptan ba~ka, üç büyük top daha haz~rlanm~~u. En a~~r çaptaki
bu toplardan ba~ka, daha küçük çapta, 14 batarya, Osmanl~~ muhasara ordusuna kat~lm~~t~."
FAT~H' in, dört ay kadar k~sa bir zamanda, Rumeli Hisan gibi
gerçekten muazzam bir hisar yapt~r~p a~~r toplarla donatmas~~
ve Bizans'~n, kendisinden evvel, birçok milletlerin ve ordular~n
taarruzlar~m k~rm~~~olan kuvvetli surlar~n~~ y~kacak kudrette a~~r topçu
haz~rl~yabilmesi, genç Türk kahraman~n~n irade kuvvetinin aç~k
delilleridir. II. MEHMET, DÜ~ÜNCELER~N~~VE MÜMKÜN OLMIYANI IRADE
ILUVVET~YLE GERÇEKLE~T~RMES~N~~B~LEN NAD~R B~R KAHRAMANDI.

k~~~n~~ haz~rl~kla geçirdikten sonra, büyük
ordusiyle (hepsi 150 bin), ans~z~n, Istanbul kar~~s~nda göründü (5
Nisan 1453) ve Istanbul'u s~k~~t~ rmaya ba~lad~.
FAT~H, 1452-1453

IV — FAT~H, donanmas~n~n büyük k~sm~n~~ (büyük küçük !o°
gemi, evvela BALTAO~LU SÜLEYMAN, son günlerde HAMZA BEY idaresinde) Istanbul muhasaras~n~n her safhas~nda kara ordusiyle s~k~~

12
13

Ayn~~eser, s. 232.
Istanbul'un fethi,

ÇAR~111, 1. Cilt, S. 232.

FER~DUN D~R~DATEK~ N

ve Osmanl~~ Tarihi, I.

H. UZUN-
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i~birli~i halinde kullanmaya ve daima gözüönünde ve eli alt~nda
bulundurmaya çok ehemmiyet vermi~ti. Her s~n~f silahh kuvvetlerin,
muharebe meydan~nda, beraber çal~~mas~~hususunda FATIN'in yapt~klar~ , bugün için de, gözönünde bulundurulacak çok k~ymetli bir
örnektir.
Daha zay~f olan Bizans donanmas~~(16 yabanc~~müttefik, 23
Bizans gemisi, hepsi 39 gemi kadar), Sarayburnu ile Galata aras~ndaki
zincirin gerisinde Halic'in a~z~m müdafaa ediyordu. FATIH, ilk zamanlarda, donanmas~na, redikule'den Sarayburmena kadar uzanan
Istanbul'un Marmara cephesini denizden ku~atmak ve zinciri parçahyarak Halic'e girmek vazifesini vermi~ti. Osmanl~~donanmas~~bu
son vazifeyi yapamay~nca kara ordusunun, Haliç ile Marmara aras~ndaki kuvvetli surlara, yaln~z cepheden yapt~~~~taarruzlar, bilhassa
18 Nisan 1453 taarruzu, kuvvetli Türk topçusunun tesirli himayesine ve surlar~n birçok yerlerinde gedikler aç~lm~~~olmas~na ra~men,
muvaffak olamam~~t~.
Istanbul kalesini, yaln~z bir cepheden yap~lan taarruzlarla dü~ürmenin mümkün olam~yaca~~~anla~~lm~~t~. Taarruzun, surlar~n önünde
saplamp kalmas~~tehlikesi ba~~gösteriyordu. Kaleye, ikinci bir cepheden de taarruz ederek, esas cephedeki dü~man kuvvetlerinin bir
k~sm~n~~kati netice yerinden uzakla~t~rmak, dikkatini ba~ka bir yere
çekerek esas taarruz kuvvetlerinin i~ini kolayla~t~rmaktan ba~ka çare
yoktu. En zay~f olan Haliç cephesini ku~atmak için buraya girmek
gerekiyordu. Zinciri ve müttefik donanmay~~zorlayarak Türk donanmas~m Halie'e sokmak te~ebbüsleri akim kalm~~t~. Rumeli Hisar'~n
büyük bir süratle yap~lmas~ nda ve o vakte kadar, pek görülmemi~~büyüklükte a~~r topçu haz~rlanmas~nda oldu~u gibi 14 burada
da FATix'in dahiyane bulu~u imdada yeti~ti. Mevcut gemilerin
büyüklerinden 68 veya 72 si karaya al~nd~~ve haz~rlanan yol boyunca
dizilen k~ zaklar üzerinden çekilerek, bir gecede, Galata arkas~ndan
Halic'te Kas~mpassa'ya indirildi." Rumeli Hisar'~n yap~lmas~~ ve a~~r
toplam~~dökülmesinden sonra, Istanbul'un fethini gerçekle~tiren üçüncü bulu~, 21-22 Nisan 1453 gecesi, s~k~~bir gizlilik içinde ba~ar~lan
14 PROF. I. H. UZUNÇAR~ILI, pek hakl~~olarak "toplar~ n gürültüleri tesirlerinden daha çoktu ve kaledekilerin maneviyat~ m sarsmakta idi" demektedir. I. cilt,
s• 234.
1t Ayn~~ eser, s. 235.

90

TEVFIK BIYIKLIO~LU

bu harika seyahatt~r." Bizansl~lar, FATiu'in Türk donanmas~m, Galata
arkas~ndan karadan dola~urarak Halic'e indiribelece~ine hiç ihtimal
vermemi~lerdi. Türk donanmasuam, bir sabah, ans~z~n Haliç'te gözükmesi Bizanshlan çok korkutmu~tu. Askeri dehan~n ölçüsü, mümkün
olmayan~~ gerçekle~tirmektir. Her büyük hareketin muvaffakiyeti de, gizlilik
içinde ve ans~z~n yap~lmas~na ba~l~d~r. FATiu'in cesaret ve te~ebbüs kudreti, durumun gerektirdi~i en uygun tedbirleri, süratle bulup gerçekle~tiren dehas~ , Bizanshlann bütün savunma gayrederini felce u~ratrru~t~.
Türk donanmas~, Halic'e indikten sonra burada bir köprü kurulmu~~ve Istanbul, Ayvansaray, Balat ve Fener cihederinden de, cephe
taarruzlariyle birlikte, yandan da, ku~at~larak, s~k~~t~nlm~~t~r.
Bizansl~lar~n sinirleri gev~erni~, dayanma kudretleri sonuna gelmi~ti. Istanbul, 29 May~s sabah~, ~afakla karadan ve denizden yap~lan
umumi taarruzla FAT~H ve ordusu tarafindan fetholunmu~tu. FAT~H,
ölmezfi~e kavu~an Türk büyüklerinden birisidir.
~STANBUL'UN FETH~NDEN SONRA

Istanbul'un Türkler tarafindan fethi, her sahada yeni bir ça~~
açan belli ba~l~~dünya hâdiselerinden birisidir. Bu büyük fetih, Bat~~
Avrupa'da biraz evvel ba~lam~~~olan uyam~~hareketinin çabukla~masma da yard~m etmi~ tir. Bununla beraber, Fatih'ten sonra,
süratle Viyana kap~lanna kadar geni~leyen Osmanl~~devletinin
bu uyam~~ve serbest dü~ünce hareketine kat~lam~yarak sonuna kadar,
orta ça~~müesseselerine yap~~~p kalmas~~esefle hât~rlanmas~~ gereken
bir talihsizliktir.
FAT~H, Istanbul'un zapt~ndan sonra, arka arkaya S~rbistan'~,
Trabzon Grek ~mparatorlu~unu, Arnavutluk, Eflâk Prensliklerini,
Bosna k~rall~~~n~, Karaman ve Candaro~ullar~~ beylikleriyle Uzun
Hasan'~ n Akkoyunlu devletini de, Osmanl~~ülkesine katma~a muvaffak olmu~ tur. FATIH' in, Avrupa'da sa~lad~~~~tabii Tuna hududunun geçilmesini, Osmanl~~ ~mparatorlu~unu zay~flatmaktan ba~ka
bir netice vermeyen bir hareket olarak saymak yanl~~~bir fikir olmasa
gerektir.
15 Baz~~ eserler, bu geçi~in 22-23 Nisan gecesi, yani bir gün sonra yap~ld~~~ n~~
yazmaktad~ rlar.
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FAT~H'~N ~AHS~YET~~ÜZERINE BAZI NOTLAR

Büyük bir kahraman ve dâhi bir ba~kumandan olan FAT~H,
sadece bir harp ilahi de~ildi. Hangi milletten olursa olsun gerçek
alim ve sanatkarlan himaye eden FATIH'in kendisi de edebi eser
b~rakm~~~olan k~ymetli bir ~airdi. Istanbul'da, o vakit için ilk olarak
bir Üniversite ve çok zengin bir kütüphane kurmas~~müsbet ilme
verdi~i k~ymetli gösterir. Bat~~ mü~ahitlerin de anlatt~klanna göre,
FAT~H, Türkçeden ba~ka, Farsça, Arapça, Grekçe ve Lâtince de
bilirdi. Bo~~vakitlerinde, BÜYÜK ISKENDER'in, OGÜST'Üll, KONSTANTiN'in ve TEonoz'un hayatlanna dair eserler okur ve her vas~ta ile
onlar~~geçmeye, imparatorlu~unu mümkün 16 oldu~u kadar geni~letmeye çal~~~rd~. Bizzat, FATix'in Venedik cumhuriyetine yapt~~~~te~ebbüsle Istanbul'a gelen (1479--148o) Venedikli me~hur ressam
GENT~LE BEill~vi'nin yapt~~~~(25 Kas~m 1480) FAT~H portresinin sa~~
ve sol üst kö~elerindeki üçer taç, Bizans, Selçuk ve Trabzon imparatorluklann~~temsil ediyordu. BELL~N~, Venedik'e döndükten sonra
da, FAT~H'in bir madalyas~n~~yap~p bast~rm~~t~r. Madalyamn yüzünde
FAT~H'in büstii, arkas~nda yine, Bizans, Konya ve Trabzon imparatorluklanna delâlet eden üç taç vard~. 17 Osmanl~~Devleti, Fatih
zaman~nda, tam manasiyle, Bat~~kültür ailesinin bir parças~~olmu~tu. Kendisinden sonra gelenler bu ba~~~kopard~lar. Türk Milleti,
yüzy~ldan fazla süren (1796-1919) bir çabalamadan sonra, ancak
Atatürk'le, ikinci defa olarak, tekrar Bat~~Medeniyetine kavu~abildi.
Bugünkü geri durumumuzun sebebini, Fatih'in ölümünden Atatürk'e
kadar geçen zaman~~ bo~~yere kaybedi~imizde aramal~d~r.
~STANBUL VE TRAKYA'NIN
ATATÜRK TARAFINDAN ~K~NC~~DEFA FETH~~

Alt~yüz y~ll~k Osmanl~~devleti, tabii ömrünü tamamlam~~, Birinci
dünya sava~~~sonunda tarihe kar~~m~~t~. Y~k~lan Osmanl~~imparatorlu~unun, 1914 hududlan içinde, yeni birçok devletler kurulmak
üzere oldu~u görülüyordu. Bundan ba~ka Do~u Trakya, Yunanistan'a
b~ rak~l~yor, Anadolu bile birtak~m devletler aras~nda payla~~l~yordu.
Gentile Bellini et Sultan Mahomed II notes sur le Sejour du Peintre Venitien a Constanitnople (1479-1480). L. L. THusANE, Paris, E. Leroux 1888, s.
21 ve 24.
17 Ayn~~ eser, s. 52 ve 58.
16
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Osmanl~~Imparatorlu~undan, Anadolu'nun ortas~nda, küçük bir "Osmanl~~beyli~i" kal~yordu. Birinci dünya harbi içinde, müttefikler taraf~ndan Rus Çarl~~~na b~ rak~lan Istanbul, Rusya'da Bol~eviklerin idareyi
ellerine almasiyle "Çargrad" olmaktan kurtulmu~tu. Bununla beraber, Osmanl~~Imparatorlu~u payla~~hrken, müttefikler, Istanbul'u
da Osmanl~~beyli~inde b~rakmak istemiyorlard~. Istanbul'un Türklerden al~nmak ihtimali, Türk ve Müslüman âleminde çok büyük
heyecan uyand~rd~. Bu kayna~may~~ ve infiali yat~~t~ rmak ve Türk
halk efkânn~~oyalamak ve avutmak lâz~md~. Içine Istanbul'u da alan
Bo~azlar bölgesinde "Milletleraras~~Bo~azlar Idaresi" tertibi bulundu. Istanbul da, Anadolu'daki Osmanl~~ beyli~inin merkezi olarak
Bo~azlar hükümetinin hudutlar~~içinde kal~yordu. Gerçekte, ~stanbul,
Türklere b~rak~lm~yor, tersine olarak, Osmanl~~beyli~inin merkezi,
Bo~azlar idaresinin içindeki Istanbul'da bulundurulmakla her türlü
istiklâli elinden al~nm~~~olan Osmanl~~beyli~i, daha s~k~, itilâf, daha
do~rusu, Ingiliz kontrolü alt~na al~nm~~~oluyordu. Osmanl~~ devleti,
imzalad~~~~Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ve Sevres andla~masiyle ~~o A~ustos 1920) Istanbul'un ve Do~u Trakya'n~n da Türk
toplulu~undan aynlmas~n~~ kabul etmi~ti."
MILLl MÜCADELEN~N BA~LARINDA ASKER~~ VE S~YAS~~DURUM

Mütarekenin imzas~ndan sonra, gün geçtikçe, durumun fecaat
ve vehameti herkes tarafindan anla~~lm~~t~. Kendini tehlikede hisseden her bölge, kendi ba~~na, uygun ve mümkün buldu~u bir kurtulu~~yolu tutmu~tu. Bu bölgelerin, kendi ba~lar~na kalmalar~, önünde
sonunda, yabanc~~ hâkimiyeti alt~na girmeleri gibi bir netice do~urabilirdi. Büyük harpten, ~an ve ~erefle ç~km~~~Türk ordusunun
vatan sever unsurlar~, çe~itli bölgelerdeki milli Türk siyasi te~ekkülleri, esaret kabul etmeyen Türk milletinin ço~unlu~u, cesur, müte~ebbis ve azim sahibi bir lider bekliyorlard~. Bununla beraber, durum çok tehlikeli ve karanl~k, muvaffakiyet ihtimali çok zay~ft~.
ATATÜRK (Mustafa Kemal Pa~a), mütarekenin imzas~ndan alt~~
buçuk ay sonra, Türk milletini kurtarmak azim ve karariyle, Anadolu'ya geçti~i zaman (19 May~s 1919), görünü~te, kurtulu~~mücadelesinin muvaffak olaca~~na dair, ufukta, en küçük bir ümit ~~~~~~
's

s. so.

Yeni Türk devletinin harici siyaseti, YUSUF H~KMET, Ak~am Matbaas~,
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yoktu. MUSTAFA KEMAL PA~A, Anadolu'ya padi~ah~n emirlerini yerine getirmek için mi gitmi~ti? ayaklanmak cesaretini gösterebilecek
miydi ? Onu yak~ndan tan~yanlar, ikinci yolu tutaca~~na ~üphe
etmiyorlard~. ATATÜRK, en büyük güçlükleri yenecek yarad~l~~ta bir
kahramand~.
~tilâf devletleri, dünyan~ n s~rt~n~~yere getiren ordu ve donanmalariyle, Istanbul'da, Bo~azlar'da yerle~mi~ler ve Anadolu'nun en
ehemmiyetli noktalar~n~~ tutmu~lard~. Bundan ba~ka, Sevres andla~mas~n~n tatbiki vazifesini, y~pranmam~~~ordusiyle, üzerine alm~~~olan
Yunanistan, yüz bin ki~ilik bir ordu ile, Izmir bölgesinde (15 May~s
1919) ve Do~u Trakya'da (25 Temmuz 1920) yerle~mi~ti.
Anadolu'ya geçti~i s~ ralarda, bütün galip dünyay~~temsil eden
dü~man kuvvetleri kar~~s~nda, ATATÜRK'Üll (Mustafa Kemal Pa~a)
elinde, tecrübeli ordu kadrolar~ndan ba~ka, hemen kullan~lacak,
toplu hiçbir ordu kuvveti yoktu. O vakte kadar, padi~ah ve halifeye
sadakate al~~m~~~ordu kumanda heyetinin de, ihtilâl yolunda, kay~ts~z ~arts~z, MUSTAFA KEmAL'in arkas~ndan gidece~ine de, nekadar
güvenilebilirdi? Bunlar, ciddi ve memleket ölçüsünde bir ayaklanmay~~güçle~tiren ve herkesin akl~na gelen mülâhazalarm, en ba~ta
gelenleridir. Genç ve kuvvetli bir devletin mutlak hükümdar~~ ve
dünyan~n en kuvvetli ve kahraman bir ordusunun yirmi üç ya~~ndaki kumandan~~FAT~H II. MEHMED'in, ATATÜRK'~en 462 y~l evvel,
her tarafi Türk topraklariyle çevrilmi~, Bizansl~, Venedikli, Cenevizli gibi milletlerin dokuz, on bin asker ve otuz be~i a~mayan
gemilerinin müdafaa etti~i Istanbul'u zabtetmesiyle, ATATÜRK'~in
sadece Istanbul ve Trakya'da, yüz bini a~an müttefik ordular~n (~ngiliz, Frans~z, Italyan ve Yunan) ve dünyan~n en kuvvetli donanmalar~ n~ n savundu~u Istanbul'u ve Trakya'r, bir hamlede, yine 53
günde geri alma~a muvaffak olu~u aras~ndaki fark daima gözönünde
tutulmas~~gereken bir realitedir. Gerçekte, ATATÜRK, 9 Eylül 1922
de, izmir'i geri ald~ktan sonra, kuzeye dönmü~~ve FAT~H gibi, O da,
yine 53 günde, Istanbul'u fethetmi~tir. Istanbul'un geri al~nmas~~için
giri~ilen askeri hareket ve te~ebbüsler, Izmir al~nd~ ktan birkaç gün
sonra, 13 Eylül 1922 de Izmir'e giren Türk ordularm~n Bo~azlara yöneltilmesiyle, filen ba~lam~~~ve Mudanya mütarekesinden
Ekim 1922) sonra, Istanbul'da, milli Türk idaresinin, 4 Kas~m
1922 de, yeniden kurulmasiyle neticelenmi~~say~labilir. Bu itibarla,
ikinci fetih hareketinin de, 53 gün sürdü~ü, kabul olunabilir. Bunun-
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la, FATiu'in ilk fethinde kar~~la~t~~~~çok büyük güçlükleri ve bu
fethin dünya ölçüsündeki ehemmiyederini küçümsemek gibi bir
fikir, benden çok uzakt~r. Ben, sadece, her iki fatihin kar~~la~t~klar~~
güçlükleri aç~klamay~~faydas~z görmedim.
Birinci fethin muvaffakiyetini, Osmanl~~ordusunun ba~~ndaki
genç, cesur ve kahraman FAT~lre borçluyuz. En ümitsiz ~artlar alt~nda ve bir husumet dünyas~na kar~~~ba-~anlan ikinci fethin kahramam ATATÜRK'Ü de, be~yüzüncü fetih y~l~nda, bir daha, tazimle
anman~n yerine getirilmeli gereken bir vazife oldu~unu san~yorum.
~ki fethin de en büyük kahramanlan, hiç ~üphesiz, FATIH ile
ATATüR~Ctür. Onlar, bu i~lerin ba~~nda olmasalard~, acaba, bu iki
fetih bu kadar kolayl~ kla ba~anlabilir miydi? Bu türlü bir dü~ünce,
hiç de, kötümser bir görü~~olmasa gerektir.
ATATÜRK, Istanbul'u ikinci defa fethetmeden evvel, Yunanl~lar~n, 1921 ve 1922 de, bu Türk ~ehrini bask~nla ele geçirmek için
yapt~klar~~iki te~ebbüsü de önlemi~ti.
Yunanl~lar, Do~u Trakya'da (25 Temmuz 1920) ve Eski~ehir-Afyon'a
kadar, Anadolu'da (Temmuz 1921 sonlan), kendilerine göre yerle~tikten sonra, Istanbul üzerindeki emellerini de gerçekle~tirmenin zaman~~
geldi~ine hükmettiler. Türk bar~~~ i~i, kesin ~ekilde çözülmeden önce,
Do~u Trakya'dan yap~lacak bir bask~nla, Istanbul'u da ele geçirmeyi
mümkün görüyorlar& Yunanl~lar, 1921 Temmuz'unda, Anadoluda yüz bin ki~ilik bir ordu ile Eski~ehir-Seyitgazi bölgesinde savunan
Türk ordusuna taarruza geçerken, Istanbul üzerine yürümek için de
Çatalca kar~~s~nda kuvvet topladdar.18 Yunanl~lar, kendilerini, iki
i~i birden ba~aracak kadar kuvvetli san~yorlar& jstanbul bask~m
için, Trakya' ya aprd~klan kuvvetleri de Anadolu'da kullansalar&
netice belki ba~ka türlü olurdu. Eski~ehir-Seyitgazi bölgesinden Sakarya gerisine Türk çekili~inden sonra, Ankara üzerine yapt~klar~~
"Zafer yürüyü~ü", ba~kumandan ATATÜRK tarafindan geri yürüyü~e çevrilince, Trakya'da, Istanbul'u, bir bask~nla, zabt için toplad~klar~~kuvvetleri de, acele, Anadolu'ya getirmek zorunda kalm~~lard~. Yunanl~lar, Anadolu'da Türk milliyetçilerinin merkezi Ankara'ya; Rumeli'de, eski Osmanl~~payitaht~~ Istanbul'a, ayn~~zamanda
girerek, çifte zafer kazanacaklard~. Sakaa'daki Yunan bozgunu
yüzünden bu te~ebbüsler yar~da b~rak~lm~~t~."
Yeni Türkiye'nin harici siyaseti, YUSUF Ht~c~azr, Ak~am Matbaas~, s. so.
"Yeni onbinlerin ini~i" adl~~yunanca eser, Emekli Yunan Albay~, D. T.
ASIBELAS, Kurmay Onyzb. E. ÇoBANo~tu tercümesi, 1943, Askeri Matbaa, s. 20.
18
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Sakarya muharebesinin (23 A~ustos—ii Eylül 1921) üzerinden,
bir y~ l gibi, uzun bir zaman geçti~i halde, Türk ordusunun taarruza
geçmemesi ve Istanbul'da itilâf askeri kuvvetlerinin azl~~~, Yunanl~lar~, Istanbul'a ikinci bir bask~ n denemesinde bulunma~a te~vik
etmi~ti. ~lk fetihten 469 y~ l sonra ve bundan 31 y~ l önce, "Çargrad"
olmaktan kurtulan Türk Istanbul'un, tekrar Konstantinopolis olmas~~
ihtimali ba~~göstermi~ti.
Yunanl~lar, bu ikinci bask~ n için, Çatalca kar~~s~nda kuvvet toplam~~ larsa da 20 büyük taarruz (26 A~ustos 1922) ve Dumlup~nar
zaferi (30 A~ustos 1922) bu ihtimali de büsbütün ortadan kald~rm~~t~. Yukar~ da görüldü~ü gibi, Sakarya zaferi (ii Eylül 1921) ve
Ba~ kumandan meydan muharebesi (30 A~ustos 1922), Istanbul'u,
Yunanl~lar~ n eline dü~ mekten iki defa kurtarm~~t~r. S~ra, bundan,
sonra, Istanbul'u itilaf devletlerinin elinden ve Do~u Trakya' y~~ Yunanl~ lardan geri almaya gelmi~ ti. Bu yerler üzerindeki hakk~n-11m
isbat eden itiraz kabul etmez nazari delil ve her çe~it vesikalar~n,
galiplerin temsil ettikleri kuvvet kar~~s~nda hiçbir k~ymeti ve hükmü
olamazd~. Istanbul ve Do~u Trakya meseleleri, bir hak ve adalet ve
Vilson prensipleri nazariyesinden ziyade, bir politika davas~~ idi.
Galip devletlerin Istanbul'a, Yunanistan'~ n Do~u Trakya' ya niçin gelmi~~ve ne hakla yerle~mi~~olduklar~n~~arayacak ve davay~~ hak ve
adalete uygun bir ~ ekilde çözecek bir mahkeme veya makam yoktu.
Bugün bile, böyle Milletleraras~~ bir te~ kilat henüz kurulamam~~t~r.
Bunun, böyle oldu~unu bilmemek, kuvvete dayanmayan "siyasi
te~ ebbüsler"den medet ummak, en büyük bir hata olmu~tur. Mütarekenin ilk zamanlar~ nda, her haks~ z tecavüz kar~~s~nda "~tilaf
devletleri nezdinde siyasi te~ebbüslerde" bulunmak üzere her taraftan Bab-~~ ali'ye ba~vurulmas~~salg~n bir hastal~k halini alm~~t~ . Aciz
Osmanl~~hariciyesinin bir notasiyle bütün haks~zl~klar~ n önü al~nabilirmi~~gibi bir gaflete dü~ mü~ tük. Bu gibi toprak davalann~ , insanl~~~ n ancak silahla çözebilece~ini unutmu~ tuk. Birinci dünya sava~~ ndan sonra, elimizden ç~kan Istanbul'u ve Do~u Trakya'y~~ kurtarmak için buralar~~yeniden fethetmekten ba~ka çare yoktu.
Bir ölüm kal~ m kavgas~n~~ göze almak gerekiyordu.

so

T. Ink.

T. Ens. 10-1492 ve 13. 204 numaral~~vesikalar.
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ATATÜRK, ISTANBUL'U ~KINCI DEFA NASIL FETHETNII~T~~?

Anadolu'ya ç~k~~~ndan (19 May~s 1919) büyük zafere kadar (30 A~ustos 1922) geçen üç y~l ve üç ay içinde, askeri ve
siyasi sahada insan takatinin dayanam~yaca~~~kadar büyük güçlükler
ve buhranlarla kar~~la~m~~t~. ~ç ve d~~~dü~manlar, Ankara'ya kadar
yakla~t~klar~~ halde, o, so~uk kanl~l~~~n~, cesaretini ve nihai zafer
hakk~ndaki ümidini hiç kaybetmemi~ti. Hiçbir gerileme, ATATÜRK'ÜD
azim ve iradesini gev~etmemi~~ve ümidini zarflatamam~~t~r. ATATÜRK, bütün geçici muvaffakiyetsizlikler ve en a~~ r buhranlar aras~ndan, varl~ k mücadelesini, bükülmeyen azim ve iradesi, hiçbir
tehlike kar~~s~nda k~r~lmayan cesareti ve hiç gev~emeyen sebat~~ sayesinde, pürüzsüz, ba~armas~n~~ bilen e~siz bir Ba~kumandan ve
devlet adam~d~ r. Tecrübeli geçinen birçok kumandan ve devlet
adamlarmca, Anadolu ve Trakya'daki iki yüz elli bin ki~ilik Yunan
ordusiyle Istanbul ve Bo~azlardaki itilâf kuvvetlerini yenecek ve bunlara istediklerimizi kabul ettirebilecek bir Türk ordusunun, yeniden,
Anadolu'da kurulmas~~"gayn mümkün" bir delilikti. ATATÜRK, bütün dünyaca, mümkün görülmeyen bir neticeyi, ak~llar~~durduracak
bir süratle alma~a muvaffak olan gerçek bir dâhidir.
Sakarya'dan sonra yapt~klar~~ ise, ancak, "~aheser" olarak vas~fland~r~labilir. O, neticesinden emin olmad~~~~hiçbir harekete giri~miyecek kadar da, cesareti ve kahramanl~~~~nisbetinde, ihtiyatl~~ bir
kumandand~. Sakarya'dan sonra taarruza geçebilmek için bir y~l
haz~rlanmas~, muvaffakiyeti sa~layacak tedbirlerin tamamlanmas~na,
nekadar ehemmiyet verdi~ini gösterir. Bir sene içinde, ordu, en
s~k~~bir gizlilik içinde, mukaddes son vazifesi, büyük taarruz için
haz~rland~. Ba~kumandan~n, niyet ve plan~n~, dört be~~ki~iden ba~ka,
taarruz gününden bir hafta evveline kadar, bütün memlekette bilen
yoktu. Bu sayede, kurtar~c~~büyük taarruz ans~z~n, dü~man~~ ~a~~rtacak, tesirli kar~~~tedbir alma~a vakit b~rakm~yacak bir kudret ve
~iddetle yap~ld~.
Azim ve irade kuvveti, cesaret, sebat ve te~ebbüs gibi vas~flardan
sonra, ATATÜRK'IIII en büyük muvaffakiyet s~rr~, yapaca~~n~~gizliyebilmesinde, vakti gelmeden aç~~a vurmamas~ndad~ r. ATATÜRK'ÜIl
Anadolu'ya giderken ne yapaca~~n~~ en yak~n arkada~lar~~bile bilmiyorlard~. Taarruzdan evvel, Millet Meclisine ve bütün ileri gelen
devlet adamlar~na, bu karar~n~~ aç~kça söylememi~ti. Askeri sahada,
taarruz plan~, dü~man kuvvetlerini, en zay~f yanlar~ndan, üstün
ATATÜRK,
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kuvvederle, ans~z~n bas~p ezmeye ve ilk andan itibaren ku~at~p, en
sonunda çevirmeye dayan~yordu. Bu plan~n, harfi harfine tatbiki
sayesinde koca bir dü~man ordusu be~~gün içinde (26-30 A~ustos 1922) yok edilmi~tir. Taarruz ba~lad~ktan 15 gün sonra (26
A~ustos:-9 Eylül 1922) Türk ordularm~n Izmir ve Ege k~y~lar~na
varmalar~, kar~~~tarafa hiçbir tedbir almak imkan~n~~ b~rakmam~~t~.
Dünya, taarruz haberiyle Türk ordusunun Izmir'e giri~~haberini,
ayn~~günde alm~~t~. Bu parlak zafer, FATIR'in 70 parça yelkenli gemisini Tophane k~y~lar~ndan karadan Halic'e bir gecede indirmesi
için yap~lan harika seyahatin uyand~rd~~~~hayret ve ~a~k~nl~ktan,
hareket ve netice itibariyle de, daha büyük bir mucize olarak, bütün
dünyaca alk~~land~.
~tilaf devletleri, Anadolu'daki iki yüz bin ki~ilik Yunan ordusuna
bel ba~lad~ldar~~ için, Istanbul'u ve Bo~azlar'', ATATÜRlee kar~~, Iüzumunda, silahla müdafaa edecek kadar kuvvet toplama~a lüzum
görmemi~lerdi. Yunanistan, ~tilaf kuvvetlerinin yard~m~~olmaks~z~n,
Anadolu'nun ve Trakya' n~n müdafaa ve muhafazas~n~~üzerine alm~~t~. *1
itilaf devletleri, Yunan ordusu kalmay~nca, Bat~~Anadolu'da serbest
kalan muzaffer Türk ordular~mn Bo~azlar'a ve buradan Do~u Trakya'ya yürüyeceklerini anlamakta gecikmediler. Ya yeniden kuvvet
toplay~p Türklere mukavemet etmek, yahut ATATÜRK'Ü!' arzular~n~~
kabul etmekten ba~ka çare yoktu. ATATüRR'ün, zaferi kazanmakta
ve Ege k~y~lar~na varmakta gösterdi~i sürat, tedbir almak ve yeniden
kuvvet toplamak imkanlarm~~tamamiyle , Loto CoRc'un elinden
alm~~t~. LO~D CORC, en nihayet "son harpte (Birinci Dünya harbinde) Türkiye üzerine kazarulm~~~olan zaferle sa~lanan bütün
semerelerin kaybedildi~ini" kabule mecbur olmu~tu.
Muzaffer Türk ordular~n~n Ege k~y~lar~na vard~~~~ s~ralarda,
Avrupa'n~n ruh haletini ve kaygulanm, ba~kumandanla, Izmir'de
görü~en Amerikal~~yazar "R~HAR VAYN" a~a~~daki ~ekilde alcsettirmi~ti: 52
"— Eksellans, dedim, Istanbul'u almak ve Üsküdar'a yürümek
istedi~inizi temin ediyorlar. Kazand~~~n~z zaferden sonra ilk projelerinizin neden ibaret oldu~unu ö~renebilir miyim ?
in Yeni Türk devletinin harici siyaseti, YUSUF HIKMET, s. 43 ve 44.
" Amerikal~~yazar~n AricroRzle yapt~~~~bu konu~ma 13 Eylül ~ gza tarihli
frans~zca Figaro gazetesinde ç~km~~t~r. T. Ink. T. Enz. No. 6E3.
~ten C. XVII, 6
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Gazi Ba~ kumandan yava~~bir idafe ile cevap verdi
Bütün Türk topraklar~~kurtulmad~kça durm~yaca~~m.
Generalim, Türk topraklar~~demekle ne murad ediyorsunuz?
Avrupa'da Istanbul ve Meriç'e kadar Trakya, Asya'da Anadolu,
Musul arazisi ve Irak'~n yar~s~.
Generalim, ingilizlerle aran~zda bir harp ç~ kmas~ndan korkmuyor musunuz ?
güldü :
Ben ingilizlerle de~il, Yunanl~ larla dövü~ üyorum, dedi.
Fakat, Trakya'y~, Bo~azlar'da ~ngiliz donanmas~~ve ~ngiliz
k~talariyle çarp~~ madan, elde etmek hemen gayri kabil bir askeri'
hareket de~il midir ?
Mülakat~m~z~ n devam etti~i müddet içinde ba~kumandan~n
konu~ma tarz~n~~ de~i~tirdi~i bir dakikaday~z. Mü~arünileyh, a~~r,
vakarl~~ bir tav~ r tak~nd~~ :
Trakya'ya varmak için Usküdar ve Karadeniz bo~az~ndan
geçece~im. Bunun için haz~ rl~klar yapt~ m. Yirmi dört saat içinde
en iyi birliklerimi Trakya'ya geçirmeye yetecek nakliye gemilerim de
vard~ r. Bu askerler, bir i~aretimi bekliyorlar.
istemiyerek, Istanbul'un 1453 y~l~ ndaki ilk fetih ve istilasma dü~ündüm. MUSTAFA KEMAL PA~A da, bu ~ehri FAT~H II. MEHMED
gibi, aksi cihetten alma~~~dü~ ünüyordu.
Ya padi~ah, dedim, sizinle ayn~~fikirde midir ?
Padi~ah, ehemmiyetsiz bir kuklad~r.
cevab~n~~verdi ve sonra ilave etti :
Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, bu yüksek Meclisin
tevdi etti~i vazifeden ba~ ka bir ~eyle me~gul bile olmam.
Fransa'n~n te~ ebbüsüyle müttefikler tarafindan gönderilen
davetname hakk~ nda ne dü~ünüyorsunuz?
Bunu, tamamiyle tasvip ve kabul ediyorum. Türkler kaç~n~lmas~~ mümkün olmayan birçok kay~plara u~rad~lar. Harp ve kan
borçlar~n~~ödediler. Makedonya'y~~ ve Suriye'yi terkettik. Fakat arkada
kalan ve s~ rf Türk olan her yeri ve her ~eyi isteriz. Bunlar~~kurtarmaga azmettik
ve kurtaracag~z.
Pa~aya, bunlar~~ ne bahas~ na kurtarabilece~ini sordum. Buna
kapal~~ bir surette cevap verdi :
Bu hususta, herkesi, hattâ, ~ ngilizleri bile memnun edebilecek esaslar dairesinde anla~ mak suretiyle. ."
MUSTAFA KEMAL PA~A

ISTANBUL'UN IKI FATIHI
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ATATÜRK, Ege k~y~lar~na vard~ktan sonra, gerçekten, her ne
bahas~na olursa olsun, Istanbul'u ve Trakya' y~~ da, bir hamlede, kurtarma~a azmetmi~ti. Muzaffer Türk ordular~, ayaklar~n~n tozuyla,
13 Eylül 1922 den itibaren, ba~kumandan~n emriyle, derhal, Ege
k~y~lar~ndan kuzeye Karadeniz ve Çanakkale bo~azlar~na yöneltildiler. 23 Ordular, bo~azlara yakla~~rken, kar~~ya geçmek için baz~~
tedbir de al~nm~~t~r. 24
ATATÜRK'Üll Istanbul'u ve Trakya' y~~ geri almak azmini anlayan
Ingiltere, Bo~azlar'da ve Istanbul'da Muzaffer Türk ordulariyle ~tilaf
kuvvetleri aras~nda, neticesi ~üpheli bir çat~~man~n önünü almak
için her ~eyi yapt~. Izmir'e, Fransa'n~n Istanbul'daki siyasi Komiseri
General "PEL~i"yi (18 Eylül 1922), arkas~ndan da Fransa-Türkiye
Ankara anla~mas~n~~imza etmi~~ve ATATÜRK'Ü/1 dostlu~unu kazanm~~~
olan FRAKL~N BOU~LLON''ll (28 Eylül 1922) gönderdi. Bu arac~lar,
ATATÜRK'e, Bo~azlar bölgesinde ~tilaf kuvvetlerine tecavüz edilmemesini tavsiye ediyorlar ve silahl~~ bir çarp~~maya hacet kalmadan
"Istanbul'un ve Do~u Trakya"n~n ve bütün "Bo~azlar"~n milli Türk
devletine geri verilece~ini temin ediyorlard~.
ATATÜRK de, o s~ralarda izmir'e gelen Türk kabinesiyle mutab~k kalarak lüzumsuz bir yeni çarp~~ maya meydan verilmemesini
istiyordu.
Bununla beraber, anla~amamak ihtimalini de gözönünde tutmak gerekiyordu. Mudanya'da, Türk ve ~tilaf generalleri aras~nda
mütareke konu~mas~ n~~ kabul etmekle beraber; Türk ordularm~n,
Ege k~y~lar~ndan Bo~azlara do~ru ba~lam~~~olan yürüyü~ünü de durdurmad~. Türk ordular~, evvela, Çanakkale önünde, arkas~ndan da
Izmit yar~madas~nda, ~ngiliz kuvvetleriyle temasa geldiler. Ingiliz
birlikleri, Çanakkale ~ehri etrafinda ve Istanbul'un Anadolu yakas~nda
Cadde Bostan~-Mervidenkby-Bilyük Çaml~ca-Kuzguncuk hatt~nda savunmaya haz~rland~lar. 25 Her an, ~ngiliz ve Türk kuvvetleri aras~nda
silahl~~ çarp~~ma ba~l~yabilirdi. Frans~zlar ve ~talyanlar; Ingilizlerin,
Çanakkale'de ve Üsküdar do~usunda ald~klar~~savunma tertiplerine
seyirci kald~lar.
23 TEVFIK BIYIKLIO~LU,

Türk istikk~l sava~~n~n anahatlar~, henüz bas~lma-

m~~t~r.
24

'5

T. Ink. T. Ens. No. 13. lo~ .
T. Ink. T. Ens. vsk. No. 13. 089 ve 13. 152.
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Türk ordular~, Bo~aztar'~~ a~arak Trakya'ya geçmek üzere ileri
harekete haz~ r bir tertipte iken Mudanya mütareke konu~malar~~
ba~lad~~ (3 Ekim 1922). Bu konu~ma sonunda (1 ~~ Ekim 1922), silahl~~
bir çarp~~maya lüzum kalmaks~z~ n, Do~u Trakya'n~n, Yunan kuvvetlerinden, iki hafta içinde, bo~alt~lmas~~ ve bundan sonra bütün
Do~u Trakya'run otuz gün içinde Türk hükümetine teslimi kararla~t~. Mütarekenin imzas~ndan sonra, Istanbul ve Bo~azlar da Büyük
Millet Meclisi hakimiyetine geçti (4 Kas~m 1922). Yaln~z, Istanbul
ve Bo~azlar'da bulunan Itilaf kuvvetleri, bar~~~andla~mas~ n~ n, Büyük
Millet Meclisi taraf~ ndan tasdikine kadar, mevcutlarm~~ artt~ rmaks~z~ n, bulunduklar~~yerlerde, misafir olarak kalabileceklerdi. ATATÜRK,
bu suretle, Izmir'in kurtulmas~ndan sonra, Türk ordular~ = Bo~azlar
kar~~s~ na yeti~ip Ingilizleri s~ k~~t~rmalar~~üzerine, hiçbir silahl~~ çarp~~maya lüzum kalmadan, 53 günlük bir yürüyü~~ve Hareket neticesinde, Istanbul'u ikinci defa geri alm~~t~r. Di~er taraftan, 25 Kas~ m
1922 günü, Edirne de, Türk idaresine tekrar kavu~mu~~ve istanbuna birlikte bütün Do~u Trakya sulh konferans~ ndan evvel kurtar~ lm~~t~ r. FAT~H
MEHMED, Türk milletine Istanbul'u ve Istanburla birlikte bir imparatorluk kazand~ rm~~t~ r. ATATÜRK ise, imparatorluk batt~ ktan sonra
Türk milletine yaln~z Istanbul'u ve Do~u Trakya'y~~ de~il, bütün bir
vatan kazand~ rm~~~ve Bat~~ medeniyet yolunu fethetmi~tir.
~~

May~s 1953, K~z~ltoprak

