TEVFIK BIYIKLIO~LU'NUN
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ADLI ESERI HAKKINDA
Prof. ENVER ZIYA KARAL
Say~n Tevfik B~y~ kl~o~lu'nun yazd~~~ , "Trakya'da Milli Mücadele" adl~~eserin birinci cildi Türk Tarih Kurumu taraf~ndan bast~ r~l~p yay~nlanm~~ t~ r. Bu eserin, kapak ka~~d~n~n arkas~ nda mevcut
bir nottan da anla~~ ld~~~~üzere, vesikalan, haritalan ve foto~raflar~~
ikinci bir cilt halinde yay~nlanacakt~ r.
B~y~ kl~o~lu, Milli Mücadele ba~~ nda, Ankara'da Genelkurmayda vazife görmü~, Istiklal sava~~~müddetince, Bat~~cephesi harekat
~ubesi müdürlü~ünde bulunmu~, Mudanya ve Lozan konferaslanna
askeri mü~ avir olarak i~ tirak etmi~~ve daha sonra, Harp Akademisinde Türk Harp Tarihi ö~retmenli~i yapm~~t~ r. Bütün bu vazife ve
memuriyetleri s~ ras~ nda, konu ile yak~ndan alâkalanmak f~ rsat ve
imkan~n~~bulmu~~oldu~u için meydana getirdi~i eseri, vukuf ve selâhiyet mahsulü olarak kabul etmek gerektir.
Eser, 566 sahifedir. K~saltma, Bibliyografya ve Onsözden sonra,
u
ana
bölümleri içine almaktad~ r: Birinci bölüm; Mondros müta~
rekesine kadar Trakya meselesi; ikinci bölüm; Mondros mütarekesinden Istanbul'un resmen i~ galine kadar Trakya i~leri; üçüncü
bölüm: Atatürk'ün Anadolu'ya geçmesinden Istanbul'un i~galine
kadar Trakya i~leri; dördüncü bölüm; Istanbul'un i~galinden Do~u
Trakya'ya Yunan taarruzuna kadar Trakya i~leri; be~inci bölüm:
Birinci Kolordu ve Trakya'n~ n Yunan taarruzuna haz~ rlanmas~ ;
alt~nc~~ bölüm Trakya Pa~aeli Cemiyetinin Trakya d~~~ nda tekrar
faaliyete geçmesi; Yedinci bölüm; Sevr andla~mas~ ndan Lozan andla~mas~ na kadar Trakya meselesi; Sekizinci bölüm: Lozan konferans~ nda Trakya meselesi.
Bibliyografya olarak; ar~ iv malzemesi ile vesika rnecmualan
ve çe~ itli kaynak ve ara~t~rmalar ba~l~~~~alt~ nda; umumi mahiyette
eserler gösterilmi~tir. Bundan ba~ka, Trakya-Pa~aeli Cemiyeti ile
Bat~ -Trakya komitesi çal~~malar~ na kar~~an ~ah~slar~ n, ço~u henüz
ne~redilmemi~~bulunan, hat~ ralar~~ i~ aret edilmi~tir.
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onsöz'de, "Trakya'da Milli Mücadele'nin önemine, Trakya
probleminin ne ~ekilde meydana geldi~ine; Trakya için kurulan ilk
milli te~ ekküllere, bu te~ ekküllerin ve Birinci Kolordunun faaliyetlerine ve bunlar~ n Anadolu'daki milli idare ile münasebetlerine
temas edilmi~~ve kitab~n haz~ rlanmas~~için takip edilmi~~olan maksat
ve usul ifade edilmi~tir.
Birinci bölüm, Trakya'mn, Osmanl~~Imparatorlu~u bünyesinde 1828 den Birinci Cihan harbinin sonuna kadar siyasi tarihinden
ibarettir. 126 sahife tutan bu tarih seyri içinde, Rusya'n~n, Osmanl~~
Imparatorlu~una kar~~~ açt~~~~harpler neticesinde Balkanlardaki
ilerleyi~ i ve Trakya'da geçici istilalan, 1878 den sonra bilhassa Bulgaristan ile Yunanistan'~ n Trakya'ya müteveccih ihtiraslan, Avrupa büyük devletlerinin, ayn~~ konu ile alakalanmalan, Balkan harbinde Trakya'n~n istilas~ , Birinci Cihan harbi s~ ras~nda siyasi pazarl~ klara konu te~ kil etti~i belirtilmi~~ve bütün bu olaylar dolay~siyle,
bu vatan kö~ esinin Türkler için büyük önem kazand~~~~izah edilmi~tir.
Ikinci bölüm: Mondros mütarekesinin imzalanmas~~tarihinden,
yani 30 Ekim 1918 den, Istanbul'un Itilaf devletleri taraf~ndan i~gali tarihi olan 18 Mart 1920 tarihine kadar Trakya i~lerine tahsis edilmi~tir. Bu i~ler cümlesinden olarak da Trakya-Pa~aeli MüdafaaHey'eti Osmaniyesi ve Bat~ -Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin
kurulu~ u, Trakya üzerinde Yunan tehlikesinin ba~göstermesi, söz
konusu cemiyetlerin bu tehlike kar~~s~nda ald~~~~tedbirler ve yapt~~~~
i~ler anlat~lm~~ t~r.
Bu bölümde verilen bilgiden ö~renildi~ine göre, Trakya türklerine, Trakya için milli te~ kilat kurmak ve mücadele etmek fikri
Enver Pa~ a ile, Talat Pa~a taraf~ ndan, daha Birinci cihân harbi sona ermeden telkin edilmi~tir. Enver Pa~a'ya ba~l~~ olarak çal~~m~~~
olan Te~ kilat-1 Mahsusa, Bat~ -Trakya Türklerine, Talat Pa~a da,
Do~u-Trakya türklerine bu fikri telkin etmi~lerdir. Fikrin gerçekle~tirilmesi için çal~~ malara, mütarekenin imzalanmas~n~~takip eden
hafta içinde ba~lanm~~~ve 7-30 Kas~ m tarihleri aras~ nda merkez Edirne olmak üzere, Trakya-Pa~ aeli Müdafaa-Hey'eti Osmaniyesi
kurulmu~, ayn~~ tarihler aras~ nda Istanbul'da Bat~ -Trakya komitesi
te~ekkül etmi~ tir. Bu suretle ve farkl~~isimlerle iki cemiyetin kurulmu~~
bulunmas~ na mütarekenin imzaland~~~~tarihte, Do~u-Trakya'mn
Türk hakimiyetinde, Bat~-Trakya'n~ n da yabanc~~hâkimiyette bulun-
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mas~~sebep olmu~tur. Her iki cemiyetin kurulmas~n~n ba~l~ca ve mü~terek amili; Do~u ve Bat~-Trakya'da büyük bir Türk ekseriyetinin
bulunmas~~ve Wilson prensiplerinin 12 inci maddesinde Osmanl~~
Imparatorlu~u topraklar~~üzerinde ekseriyetini türklerin te~kil etmekte bulundu~u topraklar üzerinde milli ve müstakil bir Türk devletinin kurulaca~~~hususunda yap~lm~~~olan deklarasyondur.
Trakya-Pa~aeli Cemiyetinin, program~nda belirtilmi~~olan, kurulu~~maksad~~ iki amaca yönelmi~tir. Birinci amaç, Trakya'n~n Türk
hâkimiyetinde kalma~a devam etmesini temin etmektir. Ikinci amaç
da Trakya birli~ini sa~lamakt~ r. Burada kastedilen birlik, Bat~-Trakya'n~n yabanc~~boyunduru~undan kurtar~larak Do~u-Trakya ile birle~mesidir. Bat~-Trakya komitesinin amac~na gelince, ad~n~~ ta~~d~~~~
bölgenin yabanc~~hâkimiyetinden kurtulmas~n~~ temin için çal~~malarda bulunmakt~r.
Bu iki te~ekkülün maksat ve gayede birle~meleri neticesi olarak,
aralar~nda i~birli~i yapmak zarureti has~l olmu~~ve bu sebeple iki
tarafin temsilcilerinden, Istanbul'da kurulan bir heyet çal~~malara
ba~lam~~t~r
Gerek Trakya-Pa~aeli Cemiyeti'nin, gerekse Trakya komitesinin ba~lang~çta, programlar~nda, silahl~~bir mücadele fikri yoktur.
Wilson prensiplerine istinad ederek yay~n, ir~ad, telkin ve bu gibi
vas~talarla, memleket içinde ve d~~~nda, resmi makamlara ve umumi
efkâra Trakya'n~n, Türk karakteri hakk~nda bir kanaat vermek ve
hakk~n~~müdafaaya çal~~mak usul olarak kabul edilmi~tir.
Söz konusu cemiyetler bu alanda çal~~~rken, Ocak ~ g ~ g da, Do~u-Trakya demiryollar~n~n Yunan birlikleri taraf~ndan i~gal edilmesi, ba~a gelmekte olan felaketin ilk i~areti olmu~tur. Bunun üzerine Trakya-Pa~aeli Cemiyeti'nin yetkili k~l~nan üyeleri hükümet
ile görü~mek üzere Istanbul'a ko~mu~lard~r
Sadrâzam Tevfik Pa~a, Itilaf devletlerince Trakya için haz~rlanmakta olan tasar~lardan haberdar bulunmad~~~n~~ifade ettikten
sonra Trakyal~lara Osmanl~~devletine zarar vermeden çal~~malar~n~~
aksi halde hareketlerinin isyan say~laca~~n~~söylemi~tir. Ahmet R~za
bey, Trakya'n~n Türkiye'ye kalm~yaca~~~anla~~ld~~~~takdirde, Trakya'n~n istiklal ilan etmesini tavsiye etmi~, eski sadrazamlardan AhBelliten C. XX, 12
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met ~zzet Pa~a da ayn~~fikri savunmu~ tur. Mütareke komisyonu reisi Galip Keman Bey ise silaha sanlmaktan ba~ka çare bulunmad~~~n~~bildirmi~tir. Bütün bu tavsiyelerin ortaya koydu~u hakikat ~u idi:
Osmanl~~devleti Trakya'y~~kendisi için kaybolmu~~say~yor ve Trakya
türklerini kendi mukadderatlariyle ba~~ba~a b~rak~yordu. Bu ~artlar dahilinde Trakya Milli Mücadele te~kilat~, Do~u-Trakya'n~n
da ba~ka bir devlete verilmesi halinde Do~u ve Bat~-Trakya'n~n
müstakil bir halde ya~amas~~çarelerini ara~t~rma~a ba~lad~. Bu s~rada Atatürk henüz Anadolu'ya geçmemi~~idi.
Üçüncü bölümde Atatürk'ün Anadolu'ya geçi~inden Istanbul'un
i~galine kadar Trakya i~leri anlat~lm~~t~r. Atatürk'ün Istanbul'dan
Samsun'a hareketi, Izmir'in Yunan kuvvetleri taraf~ndan i~gali olay~ na rastlar. Bu olay, Türkiye'nin parçalanma tehlikesine maruz
bulundu~unu fiilen göstermektedir. Evvelce Anadolu'nun tehlikeye
maruz bulunan bölgelerini savunmak için kurulmu~~bulunan ve
müstakil çal~~an "Müdafaa-i Hukuk" cemiyetlerinin ban~c~~ vas~talar' terk ederek silah ile vatan topraklar~n~~müdafaa etmesi gerekiyordu. Bunun için de memleketin bütününe ~amil bir te~kilat ve bir
program laz~md~. Atatürk; Erzurum ve Sivas kongrelerinde, sonralar~~"Misak-~~ Milli" ad~n~~ ta~~yacak program~n ana maddelerini
tesbit etti~i gibi Sivas kongresi s~ras~nda, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni te~kil ediyor.. O, bütün bu faaliyetleri
s~ras~nda Trakya'daki Birinci Kolordu kumandan~~Cafer Tayyar
Pa~a ile ve Trakya-Pa~aeli Müdafaa Hey'eti Osmaniyesi ile temas
halindedir ve Trakya milli te~kilat~na yeni bir ~ekil ve istikamet vermek için çal~~maktad~r. Atatürk'ün Trakya hakk~ndaki görü~ü ~udur:
Rumeli (Do~u-Trakya) itiraz ve münaka~a götürmez bir surette
Türk vatan~= bir parças~d~r. Bu cihet Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli hudut hakk~nda verilmi~~olan kararda mündemictir ve
bütün dünyaya da ilan edilmi~tir.
Bat~-Trakya ise, bir bar~~~andla~masiyle, vaktiyle b~rak~lm~~~bir
vatan parças~d~r. Bu sebeple, Rumeli'deki çal~~malar, Do~u-Trakya'n~n müdafaas~na matuf olmal~d~r. Bat~-Trakyal~~türkler de, bu bölgenin ~imdilik muhtariyet veya istiklalleri için mesai sarf etmelidirler.
Bat~-Trakya'ya resmen ve alenen hiçbir yard~mda bulunulamaz.
Binnetice, Do~u ve Bat~-Trakya'n~n birli~i için ~srar etmek, faydas~zs~zd~r, ve hatta Do~u-Tarkya müdafaas~n~~bile güçle~tirecek mahiyettedir.
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Atatürk'ün bu görü~ü, Erzurum ve Sivas kongrelerinde haz~rlanan beyannamelerin milli hududarla ilgili bölümlerinde tesbit
edilmi~ti. Trakya-Pa~aeli Müdafaa Hey'eti Osmaniyesi Sivas kongresi
kararlanm kabul etti~i için te~kilat ve faaliyetini bu kararlara uygun olarak ayarlamas~~gerekiyordu. Halbuki Cemiyet, ad~m
"Trakya-Pa~aeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" haline getirmekle iktifa etti. Bu suretle de iki hüviyet ta~~mak istedi~ini göstermi~~oluyordu. "Trakya-Pa~aeli Cemiyeti" hüviyeti ile Do~u-Trakya için oldu~u gibi Bat~-Trakya için de çal~~ mak niyetinde oldu~unu, "Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" hüviyeti ile de, yaln~z Do~uTrakya için faaliyet sarfetmek maksad~m takip etti~ini ifade ediyor
ve bundan ötürü de iki mühür kullamyordu. Anla~~l~yor ki, söz konusu cemiyetin mensuplar~~Atatürk'ün, realist ve çok aç~k olan
görü~ünü tatmin edici bulmam~~lard~ . Cemiyet mensuplanmn,
Trakya birli~i fikrine saplanmas~ na üç âmil müessir olmu~tur. Birincisi, Bat~-Trakya hakk~nda sahip bulunduklar~~idealizmdir. Ikincisinde, Istanbul'daki i~gal kuvveylerine mensup baz~~salahiyetsiz
~ah~slar~n ümit verici fakat gerçekte aldat~c~~vaidleridir. Üçüncüsü
de, Istanbul hükümetinin sulh konferans~nda Bat~-Trakya'mn, Türkiye'ye verilmesi yolunda talepte bulunmu~~olmas~d~r. Filhakika
sadrazam damat Ferit Pa~a, 6 Haziran ~ g~ g da Paris'te Türkiye'nin
sulh hakk~ndaki görü~ünü belirtirken: Balkan harbi neticesinde,
Bulgaristan ve Yunanistan'a intikal etmi~~bulunan Garbi-Trakya'n~n Osmanl~~devletine b~rak~lmas~n~~talep etmi~~ve bu yüzden de a~~r
hakaretlere maruz kalm~~t~r. Istanbul'da 12 Ocak 1920 de toplanan
Mebuslar Meclisi, bu ciheti de dikkate alarak Misak'~~Milliyi meydana getirmi~~ve Bat~-Trakya mukadderat~n~n bir plebisit ile kararla~t~nlmas~m prensip olarak kabul etmi~tir. Istanbul'un Itilaf devletleri tarafindan i~gal edilmesi ve mebusan meclisinin da~~lmas~~
üzerine Trakya problemi yeni bir safhaya girmi~tir. Bu saf ha ile
alakal~~ i~ler kitab~n dördüncü bölümünde anlat~lm~~t~r.
Istanbul'un resmen i~gal edilmesi üzerine, Atatürk'ün Anadolu'da alm~~~oldu~u tedbirler mahl~ndur. Bu olay~n Trakya'daki
tepkileri de ~öyle olmu~tur. Birinci Kolordu komutan~~Cafer Tayyar
Pa~a, Do~u-Trakya'y~~bir yabanc~~sald~r~s~na ve muhtemel iç karga~ahklara kar~~~korumak için derhal Trakya'mn Istanbul ile her
türlü münasebetlerini kesmi~, örfi idare ve seferberlik ilan etmi~tir.
Trakya-Pa~aeli Cemiyeti de bir beyanname ile pa~an~n bu tedbirle-
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rini desteklemi~tir. Buna ra~men, Tekirda~~mutasarnfi irade-i seniyyenin mevcut bulunmay~~~n~, Çatalca mutasarr~f~~da rumlann ayaklanma ihtimalini, Dördüncü Tümen komutan~~ise halk~ n isteksiz olu~ unu öne sürerek, seferberlik emrini yerine getirmek istememi~lerdir.
Hattâ, Edirne valisi bile, ancak bask~~ile ve geç olarak bu hususta
harekete geçmi~ tir. Bu durum kar~~s~ nda, Cafer Tayyar Pa~a, verdi~i emirde tadilat yapma~a mecbur kalm~~ , bir müddet sonra da,
umumi seferberli~i k~smi seferberlik haline getirmi~tir. Trakya-Pa~aeli Cemiyeti mensuplar~, bu neticeyi silahl~~mukavemet fikrinin,
halka henüz mal edilmemi~~bulunmas~ na yorumlayarak bu hususun
temini için Lüleburgaz kongresini toplam~~lard~ r. (31 Mart 1920.)
Iki gün çal~~ t~ ktan sonra kongre ~u kararlara varm~~t~r: "Kimin
tarafindan olursa olsun yabanc~~ i~ galine ve iç ihtilallere kar~~~Do~uTrakya kendisini silahla müdafaa edecektir. Müdafaa ve mukavemet
ile alakal~~tedbirlerin al~ nmas~ , Trakya Müdafaa-i Hukuk-u Milliye
merkez heyetine devredilmi~ tir. Birinci Kolordu kumandan~~bu
heyete dahildir. Söz konusu, heyet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti'nde müstakil olarak çal~~acakt~ r. Toplant~ya ça~~r~ lan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Trakya'dan üç mebus gönderilecektir. Do~u-Trakya'n~ n müdafaas~~için Avrupa'ya heyet gönderilecektir.
Bu kararlardan sonra; Istanbul hükümetinin fikrinin ö~renilmesi için, Cafer Tayyar Pa~a'n~ n da içinde bulundu~u, bir heyet
Istanbul'a gitmi~~fakat Padi~ah~ n ve sadrazam~ n silahl~~mukavemet
fikrine katiyyen taraftar bulunmad~klar~~ ö~renilmi~ tir. Istanbul
hükümetinin dü~ üncesi: her ne bahas~ na olursa olsun Trakya ile
Anadolu'nun i~ birli~i yapmas~ na engel olmakt~ . Itilaf devletlerinin
de ayn~~dü~ ünceye sahip bulunmalar~~tabii idi. Bu sebeple, gerek
Bab~ ali, gerekse söz konusu devletler türlü vas~talarla, Trakya'daki
milli hareketi zarflatma~~~ve bunun için de Birinci Kolorduyu hükümete muti bir alet haline getirme~i dü~ünmü~lerdi. Bu neticeyi
elde etmek için de Cafer Tayyar pa~an~ n komutanl~ktan al~nmas~~
zaruri idi. Pa~a, Istanbul'daki Frans~z makamlar~n~ n verdi~i teminata itimat ederek, hükümetle anla~ mak ve, kendi ifadesine göre,
baz~~ yard~mlar sa~lamak için 20 Nisan 1920'de Istanbul'a gitmi~~
ve bir gün sonra da Birinci Kolordu komutanl~~~ndan al~narak yerine irade-i seniyye ile Albay Muhiddin getirilmi~tir. Bumühim olay
meydana geldi~i s~ rada San-Remo konferans~nda (24 Nisan) Do~u-

TRAKYA'DA MILL~~MÜCADELE HAKKINDA

181

Trakya'n~n Yunanistan'a verilmesi kararla~t~nlnu~t~r. Trakya milli
te~kilat~~bunun üzerine Edirne'de büyük bir kongre toplam~§ (9-14
May~s)d~r. Kongre çetin müzakerelerden sonra evvelce Lüleburgaz
kongresinde verilmi~~olan silahl~~mukavemet karar~n~~teyit etmi~,
Cafer Tayyar Pa~a'y~~milli komutan tayin etmi~~ve Trakya'mn haklar~n~~siyaset yolu ile de müdafaa için Avrupa'ya heyet gönderilmesini tesbit etmi~tir.
Büyük Edirne kongresinin, Trakya'n~n Yunan taarruzuna kar~~~silahla korunmas~~hususunda vermi~~oldu~u karar~n tatbild kitab~n be~inci bölümünde taarruza haz~rl~k ve "Do~u-Trakya'da Yunan taarruzu ve Trakya'da Yunan i~gali" ba~l~klan alt~nda incelenmi~tir.
Bu bölümde verilen bilgiden ö~renildi~ine göre Do~u Trakya müdafaa organlar~~Trakya-Pa~aeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,
Birinci Kolordu komutanl~~~~ve Milli Komutanliktan ibarettir. Trakya-Pa~aeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kolordunun emrine sava~~
için para, yiyecek, silah, sözün k~sas~ , her türlü vas~talan temin etmekle mükellefti ve en yüksek bir icra organ~~durumundad~r. Birinci kolordu da memleketi dü~mana kar~~~koruyacakt~. Milli komutan
Cafer Tayyar Pa~a'ya gelince; vazifesi, salahiyet ve mesuliyed belirtilmemi~~oldu~u için, sava~~esnas~nda ne yapaca~~~ne edece~i belli
de~ildir. Yine verilen izahattan anla~~ld~~ma göre, söz konusu cemiyet, vazifesini yapt~~~~halde Birinci Kolordu komutan~~vazifesinin
ehli oldu~unu gösterememi~ tir. Istanbul'u korumak maksadiyle ve
siyasi dü~üncelerle vaktinde seferberlik ilan etmemi~, subay ve erler aras~nda gerekli disiplini sa~l~yamam~~~ve Yunan kuvvvetlerine
kar~~~esasl~~bir savunma plan~~meydana getirmemi~tir. Milli komutan Cafer Tayyar Pa~a da savunma i~lerinde müessir olamam~~t~r.
Bu durumun tabii bir neticesi olarak, Yunan taarruzunun arifesinde
halk~~ve kolordunun mâneviyau berbad bir halde bulunmu~tur.
Mülki amirlerden baz~lar~n~n bozgunculu~u, e~raf~n içinde çekingen durum muhafaza edenlerin bulunu~u, subaylardan bir k~sm~n~n
kötümserli~i, ciddi bir müdafaaya taraftar bulunan köylüye bile tesir etmi~~ve Yunanhlara kar~~~mukavemet ve sava~~için gerekli bulunan ruhi tansiyonu çok dü~ürmü~tür.
Bu ~artlar dahilinde, Trakya'n~n Yunan taarruzuna kar~~~mukavemet ve mücadelesi ba~lam~~t~r. "20 Temmuz sabah~~Yunanl~lar
donanma yard~m~~ile Tekirda~~'mn do~usunda ve Ere~li'nin bat~-
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kuzeyinde ç~karma yapt~lar. Bu ç~ karmaya kar~~~gösterilen mukavemet hafif ve tesirsiz kald~ . Tekirda~~ n'daki alay da hiç mukavemet
göstermeden kuzeye çekildi. Di~er taraftan Çorlu alay~~ da k~sa bir
ate~~muharebesinden sonra da~~ld~. Çorlu, Saray ve Vize ahalisinden
olanlar köylerine çekildiler. 21 Temmuzda Kar~~t~ ran'da mukavemet
ve müdafaa haz~rl~klar~~ yap~ld~. Fakat ayn~~gün Saray'da ç~kan isyan neticesinde suvari tak~m~n~ n hayvan ve silahlar~n~n al~nd~~~~ve
müdafaa taraftarlar~n~ n hapsedildi~i ö~renildi.
2 2 Temmuzda, Saray isyamn~~ bast~rmak için yap~lan te~ ebbüs
muvaffak olamad~.
23 Temmuzda askeri birliklerinin inhilali devam etti. Bir çok
kollar göçmen kafileleri haline gelmi~~muharebe kabiliyetini kaybetmi~ti.
24 Temmuzda bu ~artlar dahilinde muharebe verilemiyece~i
kanaati kökle~ ti ve Bulgaristan'a iltica etme~e karar verildi
25 Temmuz'da k~ talarm hangi istikametten Bulgaristan'a girecekleri herkese bildirildi.
"Muharebenin devam etti~i günler esnas~nda Kolordu karargah~~bir defa olsun tümenleriyle temas etmemi~~ve muharebeye hâkim olamam~~t~...
"Yunanl~lara kar~~~tek ciddi mukavemet Bat~-Trakya'dan Meriç'i geçerek taarruz eden Yunan kuvvetlerine kar~~~Edirne-Karaa~aç
istasyonu civar~nda yap~lm~~t~r.
Milli kumandan Cafer Tayyar Pa~ a'ya gelince: ke~if için "Babaeski'ye do~ru giderken dü~man suvarilerine rast gelmi~, dü~man takip edince at~~yere kapanm~~, kendinden geçmi~~bir halde bir müddet
yerde kalm~~t~ r. Köylünün biri bulup kendisini Yunanl~ lara teslim
etmi~ tir. Bu suretle de, Trakya'da Yunan kuvvetlerine kar~~~Kolordunun yapt~~~~sava~~sona ermi~tir.
Alt~nc~~ bölümden ö~renildi~ine göre, Trakya sava~~n~n ac~kl~~
neticesi Trakya türklerinde mücadele ruhunu öldürmemi~tir. Trakya-Pa~aeli Cemiyeti'nin üyelerinden bir kaç~~Edirne'de kalmakla
beraber, bir k~sm~~ Bulgaristan'a kaçm~~~di~er bir k~sm~~da Istanbul'a
gelip yerle~mi~tir. Bundan böyle Cemiyetin çal~~malar~~mektupla~mak suretiyle devam etmi~tir. Mektuplar~n ortaya koydu~u hakikat ~udur ki, cemiyet üyelerinin ekseriyeti Do~u - Trakya'n~n kurtulu~unu Anadolu davas~= muvafTakiyetine ba~lamak zaruretini
duymu~lard~ r. Bulgaristan'da bulunan bir kaç üye de Bulgarlarla
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birlikte hareket ederek Trakya'da müstakil bir hükümet kurulabilece~i hülyas~ na saplanmaktan kendilerini kurtaramam~~lard~r. Ekseriyetin temsilcileri Ankara'ya gelip Atatürk'le temas etmi~lerdir. Kendilerine bir defa daha Trakya dâvas~mn mahiyeti anlat~lm~~, Do~u
ve Bat~~- Trakya'da yapacaklar~~vazifeler belirtilmi~, d~~~meseleler
hakk~nda yabanc~ larla konu~ malarda ve temaslarda bulunmamalar~~
hususunda emir verilmi~~ve her hususta alacaklar~~talimat için Erkân-~~Harbiye-i umumiye reisli~i merci olarak gösterilmi~tir. Bu suretle Trakya - Pa~ aeli Cemiyeti'nin, Lüleburgaz kongresinde verilmi~~
ve Edirne büyük kongresinde de tekit edilmi~~olan Anadolu'dan müstakil olarak çal~~ mak safhas~~sona ermi~~ve cemiyetin çal~~ malar~~bundan böyle Ankara'dan idare edilme~e ba~lanm~~t~r.
Atatürk, söz konusu cemiyette fikir vahdeti sa~lamak ve çal~~malar~~düzenleyip plânla~t~ rmak için, Bolu mebusu Cevat Abbas'~~
vazife ile Bulgaristan'a göndermi~tir. Cevat Abbas'~ n, gizli gizli çal~~malarla yerine getirece~i vazife Bulgaristan'da çeteler kurup Do~u
ve Bat~-Trakya'ya göndermek ve Bulgar ihtilâlcileri ile de anla~arak,
Makedonya'da da çete faaliyeti temin etmekti. Bu suretle Yunanistan'~ n Anadolu'da kullanabilece~i önemli bir kuvvet sözü geçen bölgelerde tesbit edilmi~~olacakt~ . Çete faaliyetinin Do~u ve Bat~-Trakya'da türklerin moralini de yükseltebilece~i hesaba kat~lm~~t~. Cevat
Abbas'~ n bu hususlar~~temin için sarfettti~i faaliyet Bulgar hükümetinde ku~ ku uyand~rd~~~ ndan, kendisinden Bulgaristan'~~terk etmesi
talep edilmi~ tir. Cevat Abbas'~n Bulgaristan'~~terk etmesinden sonra;
Trakya-Pa~aeli Cemiyeti'nin Istanbul'daki üyeleri Anadolu için çal~~ an gizli cemiyetlerde vazife alm~~ lar, Bulgaristandakiler de bilhassa Do~u Trakya için ak~ nc~~müfrezeleri te~ kil etmek suretiyle faaliyet
sarfetmi~lerdir. Bat~-Trakya'ya gelince, bu bölgede de, Ankara'dan
verilen talimata göre 'çete faaliyetleri tanzim olunmu~tur. Do~u
ve Bat~-Trakya'da bu faaliyetler bilhassa Anadolu'dan yap~lan büyük
taarruz s~ras~ nda ve onu müteakip, çok tesirli olmu~ tur. Bu suretle,
Trakya-Pa~ aeli Cemiyeti üyeleri, vazifelerini, en mü~kül ~artlar dahilinde, milli mücadelenin ba~~ ndan sonuna kadar, yapma~a gayret
etmi~lerdir.
Kitab~ n yedinci bölümü Sevr andla~mas~ ndan Lozan andla~na
mas~ kadar devam eden devir içinde Trakya meselesine tahsis edilmi~tir. Bu ba~l~ k ile Trakya hakk~ nda cereyan etmi~~olan politik
ve diplomatik faaliyetler ifade edilmi~ tir. Bu faaliyetlerin, Türkiye
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Büyük Millet Meclisi ile Itilaf devletleri aras~nda yap~lm~~~oldu~unu i~aret etmede fayda vard~r.
Bilindi~i gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sevr muahedesini
tamm~yaca~~ na dair yemin etmi~ ti. Itilaf devletleri ise, bu muahedeyi
tatbik sahas~na koyma~~~menfaatleri ve presti~leri yönünden lüzumlu görüyorlard~ . Anadolu'da Türk müdafaas~~sertle~ip Yunan ordusuna kar~~~zaferler kazan~lma~a ba~lamnca, Itilaf devletleri Sevr muahedesinin tadili ile Türk-Yunan itilaflanna son verme~i dü~ünmü~ler ve bu maksatla birtak~m siyasi ve diplomatik faaliyetlerde bulunmu~lard~ r. Bütün bu faaliyetlerde zaruri olarak Trakya meselesi
de söz konusu olmu~tur.
Bu te~ebbüsün ilki olarak, Birinci Inönü zaferinden sonra, yap~lan Londra konferans~nda (21 Mart 1921) Itilaf devletleri Do~uTrakya ve Izmir'in mukadderat~n~~milletleraras~~bir komisyonun
bu bölgelerde yapaca~~~talikikat~n neticesine ba~lamak' teklif etmi~lerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Yunanl~lar~n Anadolu'yu ve Trakya'y~~tahliye etmelerinden sonra böyle bir tahlcikat~n
yap~lmas~n~~kabul etmi~, Yunanl~lar ise vaki teklifi esas~ndan red etmi~lerdir. Itilaf devletlerinin konferans sona ermeden tesbit ettikleri
bar~~~ ~artlar~ ndan Trakya'n~ n Yunanistan'a b~rak~lmakta oldu~u
görülmü~tür. Ikinci Inönü zaferinden sonra, 'lila! devletleri Istanbul
ile civar~nda i~gal etmekte bulunduklan bölgenin tarafs~zl~~~m ilan
etmi~lerdir. Itilaf devletleri aras~ nda, Haziran 1921 de Londra'da
Türk-Yunan anla~mas~na zemin ara~t~rmak maksadiyle yap~lan görü~melerde Izmir'in Yunanl~lar taraf~ndan bo~alt~lmas~na, Trakya'n~ n ise Yunanlilarda b~rak~lmas~na karar vermi~ tir. Yunanistan bu
karar~~kabul etmemi~~ve Anakara istikametinde büyük bir taarruza
kalk~~m~~t~ r. Sakarya'da bu taarruzun akamete u~rat~lmas~~üzerine
dünya umumi efkar~nda Türk davas~~lehine bir cereyan has~l olmu~~
ve bunun bir neticesi olarak Fransa ile Ankara itilalnamesi ve Rusya
ile Moskova muahedesi imzalanm~~t~ r. Itilaf devletleri, Türkiye hakk~ndaki siyasetlerinde, ba~gösteren anla~mazl~k sebebiyle, Türk-Yunan ihtilafina son vermek için yeni bir te~ebbüste bulunmak~~kararla~t~rm~~lar ve 21 Mart 1922
de Paris'te bir konferans akdetmi~lerdir
Bu konferansta Izmir'in Türkler'e iadesi Trakya'n~n da Yunanl~lar
ile Türkler aras~nda taksimi kararla~tmlm~~t~r. Yunanhlar bu teklifi müsbet kar~~lam~~lar, Türk hükümeti ise mütarekenin ba~lamas~~
ile tahliyeyi de ~art ko~mu~tur. Bu teklife uyulmad~~~~için, bar~~~te~ebbüsü neticesiz kalm~~ t~r.
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Atatürk, milli davan~n yaln~z siyasi ve diplomatik faaliyetlerle
kazarulam~yaca~~na inanm~~~bulunmakla beraber, Türkiye'yi bar~~~
için yap~lan te~ebbüslerde dünya umumi efkar' önünde bozguncu
durumuna dü~ürmemek için bu te~ebbüslere i~tirak etme~i faydal~~
bulmu~tur; gerçek bar~~~te~ebbüsleri için gerekli zemin ancak büyük
taarruzdan sonra temin edilebilmi~tir. Büyük taarruz neticesinde,
Yunan ordusunun mahvedilmesi ile, Bat~-Anadolu Yunan i~galinden
kurtulmu~~ve bu suretle Izmir meselesi haledilmi~tir. Halledilecek
mesele olarak ortada Trakya, Istanbul ve bo~azlar bölgesi kalm~~t~. Yunanl~lar~n Istanbul'daki ~ tilaf komiserleri vas~tasiyle Ankara'ya intikal ettirdikleri mütareke teklifi üzerine Atatürk'ün Icra Vekilleri reisli~ine, üzerinde ~srar edilmesini tavsiye etti~i esas ~art ~u olmu~tur: "Mütareke tarihinden itibaren on be~~gün zarf~nda Trakya
1914 hudutlar~na kadar kay~ts~z ve ~arts~z Türkiye Büyük Millet
Meclisi hükümetinin idare mcmurlar~na ve askeri kuvvetlerine teslim edilmelidir" Anadolu bozgunu, Yunanistan'da isyan ç~kmas~ na
sebep olmu~~ve ~tilaf devletleri aras~nda, Türkiye hakk~ndaki tesanüdü zarflatm~~t~. Bu durumda, ~tilaf devletlerinin ba~l~ca endi~esi,
~eref ve haysiyetlerinin korunmas~~idi. Bu endi~e ile, Atatürk'e temsilciler ve notalar gönderilmi~~ve Trakya hakk~ndaki Türk isteklerinin
kabulüne ve ~stanbul ile bo~azlar bölgesinde baz~~ ~artlarla, Türkiye
Büyük Millet Meclisi idaresinin kurulmas~na r~za gösterilece~i ifade edilmi~tir. Neticede bu hususlar~n tesbiti için de Ekim 1922 de
Mudanya konferans~~toplanm~~t~r. Konferansta tesbit edilen esaslara
göre; ~tilaf devletleri Do~u-Trakya'y~~"Edirne dahil" Yunanhlardan
devral~p Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin mülki ve askeri
idaresine teslim etme~i kabul etmi~lerdir. Ayn~~idarenin Istanbul
ile Bo~azlar bölgesinde kurulmas~na buradaki i~gal kuvvetlerinin
bar~~~andla~mas~ndan sonra çekilmesi ~artile muvafakat göstermi~lerdir. Bu esaslar~n tatbikine Mudanya mukavelesinin yürürlü~e
girmesi tarihi olan 14/15 Ekim gece yar~s~ ndan sonra ba~lanm~~t~ r.
Türk kuvvetleri "Jandarma" ismi alt~nda ve Refet Pa~a komutas~nda olarak, mülki âmir ve memurlar da Edirne valili~ine tâyin edilen
~akir (Kesebir) emrinde, harekete geçmi~lerdir. ~arki-Trakya'n~n,
Türkiye Büyük Millet Meclisine devr ve teslimi 31 Ekimde Çorlu
kazas~~ ile ba~lam~~~ve 25 Kas~m'da Edirne'nin Türk bayra~~na kavu~mas~~ile son bulmu~tur. Bir gün sonra da Çanakkale Türk mülki
idaresine kavu~mu~tur. Bu arada, 4 Kas~mda Istanbul'daki Türkiye
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Büyük Millet Meclisi hükümetinin kanunlar~~mer i olma~a ba~lam~~t~r. Bu suretle "dört y~ll~k yabanc~~idaresinden sonra ~stanbul ve
üç y~ll~k Yunan i~galinden sonra Do~u-Trakya" için misak-~~Milnde tesbit edilmi~~olan milli hudut ~art~~gerçekle~tirilmi~tir.
Eserin, yedinci ve son bölümde "Lozan konferans~nda Trakya"
ba~l~~~~alt~nda sulh konferans~nda yap~lm~~~olan siyasi mücadele ile
bu mücadele neticesinde var~lm~~~olan karar anlat~lm~~t~r.
Konferansta, müzakerelerin cereyan tarz~ndan da anla~~ld~~~na göre, Do~u-Trakya'n~n Türklerde kalmas~~hususunda bir ihtilaf
meydana ç~km~~t~r. Bununla beraber, Do~u-Trakya'n~n hududunun
tesbiti ve bir de Bat~-Trakya'da halk~n reyine müracaat edilmesi
konular~nda Türkiye ile konferansa i~tirak eden devletler aras~nda
uzun süren görü~melere yol açan, Çetin ihtilâflar zuhur etmi~tir.
Türk heyeti; Trakya hududunun 23 Nisan 1913 tarihli ~stanbul muahedesinin 7 inci maddesiyle tayin edilmi~~olan hudut olmas~~
gerekti~ini savunmu~tur. Mucib sebep olarak da, Meriç'in bat~s~nda kalan ve birinci cihan harbi sava~~~ba~lar~nda Bulgaristan'a terk
edilmi~~olan arazi hakk~ndaki, Türk-Bulgar muahedesinin Osmanl~~Meclisi mebusarunca tasdik edilmemi~~oldu~unu öne sürmü~tür,
bundan ba~ka bu arazinin, nüfus bak~m~ndan Türk oldu~unu, Edirne'nin iktisadi menbalan ve askeri güvenli~i için Türkiye'de kalmas~~
gerekti~ini de ifade etmi~tir. Bat~-Trakya'ya gelince; bu bölgedeki,
nüfuzun ekseriyet itibariyle Türk oldu~unu; topraklar~n da büyük
bir k~sm~n~n Türk emlâki oldu~unu ileri sürmü~tür.
Bu Türk tezine Yunanistan; itilaf devletleri, Bulgaristan S~rp,
H~rvatistan ve Sloven devleti, ve Romanya delegeleri muhtelif yönlerden itiraz etmi~lerdir.
Türkiye'nin Meriç'in bat~s~nda bulunan ve hudut olarak istemekte oldu~u arazinin, Osmanl~~hükümeti taraf~ndan Bulgaristan'a
kendi iradesiyle terk edilmi~~oldu~u, Meclisi mebusan taraf~ndan
bu cihetin tasdik edilmemi~~bulunmasnun yaln~z Türkiye'yi alâkadar
eden dahili bir mesele oldu~u; zaten Türkiye Büyük Milllet Meclisince de hiçbir zaman bu arazinin istenmemi~~oldu~u, hattâ Mudanya konferans~ndan önce müttefiklerle Ankara hükümeti aras~nda teati edilen notalarda ve Mudanya mütarekesinin metninde de
buna dair bir kay~t mevcut olmad~~~~bundan ba~ka, söz konusu arazi mukadderat~n~n Nevilly andla~mas~~ile hal edilmi~~oldu~u Lozan
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konferans~n~n bu andla~may~~tadile salâhiyetli bulunmad~~~~hususlar~,
itiraz sadedinde öne sürülmü~ tür. Söz konusu devletler Bat~-Trakya hakk~ nda da; bu bölgenin siyasi hudutlar~ n~n müphem bulundu~u; bölgenin bir k~sm~ nda ancak Türklerin ekseriyette olduklar~,
kald~~ki bu Türklerden pek ço~unun muhacir olarak oraya iskân edilmi~~oldu~u ve daha bu gibi sebepler göstererek bir plebisit yap~lmas~na taraftar olmad~klar~n~~ifade etmi~lerdir.
Türk heyeti bu itirazlar~~kar~~lamak için çok çal~~m~~~ ise de,
Mudanya mütarekesinde, münaka~a konusu olan meseleler hakk~ nda bir hüküm dercedilmi~~bulunmad~~~~için hukuki bir mesnetten
mahrum kalm~~t~r. Bundan ba~ka, Do~u-Trakya'ya jandarma ad~~
alt~nda geçirilmi~~bulunan kuvvetlerimiz piyade kuvvetlerinden
ibaret bulundu~u için, isteklerimizin kuvvetle desteklenmesi ihtimali de ortadan kalkm~~~bulunuyordu. Halbuki konferansta; söz
konusu iki mesele hakk~ nda, itilâf devletleri ve Balkan hükümetleri,
Türk isteklerine kar~~~müttehit bir cephe te~kil etmi~~bulunuyorlard~.
Bu durum kar~~s~ nda, Türk heyeti isteklerinden vaz geçmek zorunda kalm~~t~ r. Bununla beraber, Yunan hükümeti tazminat kar~~l~~~~olarak Meriç'in sol sahilinde Karaa~aç ile Bosnaköy ve civar~n~~
Türkiye'ye terk ederek, Do~u-Trakya hududu bu esasa göre tesbit
edilmi~tir.
Tevfik B~y~kho~lu'nun "Trakya'da Milli Mücadele" ba~l~kl~~
eserinin kapsad~~~~ba~l~ca olaylarla bunlar~ n âmilleri ve neticeleri,
çok k~ sa bir özet halinde ve sadece eserin takdimi dü~üncesiyle yukar~da belirtilmi~ tir. Bu özetin ~ahitli~i ile sabittir ki meydana getirilmi~~olan eser, çok de~erlidir.
Konunun istinat etti~i ana fikir, Trakya'y~~türklerin elinden
koparmak isteyen kuvvetlerle bu kuvvetlere kar~~~koyan Türk'ün
kuvveti aras~ nda geçmi~~olan mücadelelerin safhalar~n~~belirtmek
ve bu suretle, Trakya'n~ n Türk vatamndaki durumunu ve önemini
göstermektir. Bu ana fikir, müellifi Trakya problemini son yüz y~l
zarf~ nda, yani 1828 den 1923 e kadar ilgili bulundu~u bütün meselelerle; inceleme~e ve i~leme~e sevketmi~ tir. Bu sebepledir ki "Trakya'da Milli Mücadele" ba~l~~~ nda geçen Trakya kelimesi ile kastedilmi~~olunan mânada Do~u-Trakya ile beraber Bat~-Trakya'da
vard~ r; "Milli Mücadele" ile de ifade edilmek istenen mücadele de
Mondros mütarekesini takip eden devirdeki mücadele ile birlikte
bu olaya kadar da yap~lm~~~olan mücadeledir. Bununla beraber;
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yazar~n çal~~malar~n~~ üzerinde teksif etti~i mücadele safhas~~ Mondros mütarekesinden - Lozan konferans~na kadar devam etmi~~olan
saf had~ r.
Bu safhay~~incelemek için, B~y~kl~o~lu, resmi vesikalarla ve monografilerle yetinmemi~, Trakya'n~n savunmas~~maksadiyle Mondros mütarekesini takip eden günlerde, kurulmu~~olan "Trakya-Pa~aeli müdafaa-i Hukuk-u Osmaniyesi" ve daha sonra faaliyete geçen
"Trakya Müdafaa-i Huhuk Cemiyeti" üyelerinden bir k~sm~n~n
henüz ne~redilmemi~~bulunan hât~ratlariyle, vesikalar~n~~da toplam~~t~r. Bundan ba~ka bu cemiyetlerde rol oynam~~~olup da bugün hayatta bulunanlar~n konu ile ilgili türlü meseleler hakk~nda hât~ralan~n tesbit etmek suretiyle vesika tesis etmi~tir. Yaln~z bu alandaki
çal~~malar~~müellifin, eserine ilmi bir karakter vermek için ne kadar
gayret sarfetrni~~oldu~u hususunda bir fikir verebilir 1.
B~y~kl~o~lu, Trakya'da Milli mücadele'nin milletin bünyesinden
do~an bir hareket oldu~unu belirtmek hususuna bilhassa dikkat
etmi~~ve bu maksatla elindeki malzemeden faydalanarak, bu mücadelede rol oynam~~~kimselerin yapt~klar~~ i~leri ve ba~ard~klar~~vazifeleri teferruatiyle tesbit etme~e muvaffak olmu~tur. B~rkl~o~lu'na
göre; Trakya'da Milli mücadele, Mondros mütarekesine kadar,
defalarca istilâya u~ram~~~ olan bu vatan kö~esinde, müstevlilerin
Türk ruhunu ezememi~~ve hattâ y~pratamam~~~olmalar~n~n çok bâriz bir delilidir. Trakya-Pa~aeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve
Birinci Kolordunun Mondros mütarekesinden sonra, Yunan istilâs~~
kar~~s~nda gere~i gibi bir mukavemet göstermerni~~olmalar~n~n ba~l~ca sebepleri olarak Trakya'n~n co~rafya durumundan ba~ka, Istanbul'un entrikalan ve Birinci Kolordu komutan~ n~n zaaf~m ve liyakatsizli~ini tesbit etmi~tir.
Atatürk'ün, Trakya Milli mücadelesindeki tesirini de belirtme~e önem vermi~ tir. Muhtelif ba~l~klar alt~nda etüd edilmi~~olan
bu tesirin mahiyetini ~u suretle hulâsa etmek mümkündür:
Atatürk Trakya mücadelesi için; hisse ve hayale de~il realiteye
uygun bir temel prensip kabul etmi~tir. Bu prensip de, Do~u-TrakB~y~kl~o~lu evvelce de i~aret edildi~i gibi bütün bu hat~ra, vesika ve belgelerin foto~raflar~n~~ kitab~na ek ikinci bir cilt halinde yaymlayacakt~ r. Müellif bundan sonra bu de~erli malzemenin as~llar~n~~ Türk ink~lap Tarihi Enstitüsüne devretme~i kararla~t~rm~~~bulunmaktad~r.
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ya için, Trakya türklerinin Anadolu ile el birli~i yaparak mücadele
etmelerinden ibarettir. Atatürk, Istanbul'dan Anadolu'ya geçmeden
önce bu hususu Trakya'n~n Milli te~kilat liderlerine telkin etme~e
çal~~m~~, Anadolu'ya geçtikten sonra da bu telkinine devam etmi~tir. Söz konusu te~ekküller ise, Lüleburgaz kongresinden sonra,
Atatürk'ün ba~kan~~bulundu~u, Anadolu ve Rumeli M. H. Cemiyeti Temsil Heyeti'nden müstakil olarak Trakya mücadelesini yönetme~e karar vermi~ler ve Atatürk'le olan temaslar~n~~gev~etmi~lerdir.
Yunan ordusunun Trakya'y~~kolayl~kla istilâ etmesi, bu hareket tarz~n~n hatal~~oldu~unu göstermi~tir. Bu istiladan sonra, Atatürk,
Trakya mücadelesinin yönetimini de eline alm~~~ve ba~ar~l~~neticelere
ula~t~rm~~t~r.
B~y~kl~o~lu, Mudanya ve Lozan konferanslarmda, Trakya,
probleminin, politik ve diplomatik yönlerden ba~ar~~ile savunulmu~~
oldu~una kanidir. Kendisi bu konferanslarda askeri mü~avir olarak
bulundu~u için bu hususta görgüye müstenit ~imdiye kadar bilinmeyen veya müphem görünen bir çok noktalar~~da ayd~nlatmaktad~r.
Bununla beraber, müellif, Türkiye'nin 1913 hududunun elde edilememi~~ve Bat~-Trakya hakk~ndaki tezimizin gere~i kadar müdafaa
edilememi~~olmas~n~~da üzüntü ile ifade etmekte ve buna da, bilhassa
Mudanya mütarekesinin arifesinde Itilaf devletleri ile Ankara aras~nda teati edilen notalarda ve Mudanya mütarekesinin metninde
bir kay~t konulmam~~~olmas~n~~âmil görmektedir.
Tevfik B~y~kl~o~lu eseri hakk~nda vard~~~m~z umumi kanaat
~udur ki, bu eser, uzun süren bir çal~~ma ile meydana gelmi~tir. Vukuf ve salahiyetle yaz~lm~~t~r. Istiklal sava~~rmz~n karanl~k bulunan
problemini ayd~nlatm~~~ve bu problemin halli için harcanm~~~olan
emekleri belirtmi~tir. "Trakya'da milli Mücadele"nin ba~ar~~ile son
bulan safhalarmdan oldu~u gibi ba~ar~s~zl~kla nihayetlenen bölümlerinden ç~kar~lacak dersleri aç~klam~~t~r.
Bütün bu sebeplerle "Trakya'da Milli Mücadele" eseri; bu
mücadelede sava~m~~~olanlar~n hat~ralar~n~~ebedile~tiren bir manevi
an~t olarak kalacakt~r. Söz konusu eserin, yukar~da, umumi olarak
muhtevas~m ve de~erini belirttikten sonra, dikkatimizi çeken baz~~
hususlar~~üzerinde dü~üncelerimizi aç~klama~a geçiyoruz:
Bibliyografyamn ar~iv malzemesi ve vesika mecmualar~~bölümünde ar~iv dairelerinin ve vesika mecmualann~n adlar~~ i~aret
S, VII.

~~ go

ENVER ZIYA KARAL

edilmi~~ise de, konu ile ilgili ar~iv dosyalann~n adlar~~ve mecmualar~n
numaralar~~gösterilmemi~ tir. K~saltma i~aretleriyle kitab~n metninde
gösterilmi~~bulunan malzemenin de Bibliyografya'da i~aret edilmesi
muvafik olurdu. Bundan ba~ka, kitab~n metninde geçti~i halde,
Bibliyografya'da yer almam~~~bulunan baz~~Türk vesikalar~n~n dal
ar~iv malzemesi bölümünde gösterilmesi icap ederdi. Ar~iv malzemesi konusunda ~u cihetin aç~klanmas~~ da do~ru olur: Bilindi~i gibi; "Trakya" davas~ nda Türkiye savunma durumundad~r. Trakya'n~n mukadderat~n~~de~i~tirmek için çal~~m~~~olan ~tilaf devletleriyle, Balkan devletlerinin bu konu hakk~ndaki niyetlerini ve faaliyetlerini aksettiren vesika ne~riyat~~mevcuttur. Bu ne~riyat~n da görülmü~~olmas~~ve Binliyografya'da yer almas~~gerekirdi.
Bibliyografyamn çe~itli kaynaklar ve ara~t~ rmalar bölümünde 2
gösterilmi~~olan bas~l~~eserlerin pek ço~u do~rudan do~ruya konu ile alakas~~bulunmayan umumi mahiyette, veya mahalli tarih
janr~, eserlerdir. Bunlar~ n yerine veyahut bunlardan ayr~~ olarak
"Trakya'da Milli Mücadele" konusu üzerine etrafl~~bilgi veren eserlere veya monografilere önem verilmesi daha isabetli olurdu. Kanaatimizce, bu çe~ it eserler içinde, umumi karakter ta~~mas~na ra~men
"Trakya" problemi hakk~nda ihtiva etti~i kaynaklar ve notlar itibariyle
ve ayn~~zamand a objektif görü~ leri yönünden Harry N. Howard taraf~ndan ~~931 de ne~redilmi~~olan "The Partition of Turkey( g ~~3- ~~923)"
adl~~ eseri ba~ ta gelmek üzere zikretmek laz~ m gelir. Bat~-Trakya
hakk~nda da Ivan Alt~ noff'un Sofya'da ~~~
de ne~redilen La THRACE INTERALL~ EE adl~~kitab~~önemlidir. Do~u ve Bat~-Trakya
hakk~ nda Türk görü~ünü ve çal~~malar~n~~aksettiren ne~riyata gelin' Observations Gen&ales Presentees par la Delegation Ottomane â la Conference de la Paix.
Cevat Abbas; Bulgaristandaki memuriyeti hakk~nda defter. T. t, T.
Enst. A •
Esas ~lleri;, Garbi Trakya dosyas~ , T. I. T. Enst. A.
Harictye Nezareti (Bulgaristan) ne~ riyat~ ; Diplomatic Documents on the
Entrance ot Bulgaria Into The World war cilt 1-2 1913-1918.
The Bulgarian Question and The Balkan States. Sofia, 1919.
Carnegie Endowment for International Peace, The Treaties of Peace,
~ g ~8-1923.
Hariciye Nezareti (Fransa) Ne~riyat~ ; Documents Diplomatiques. Les
affaires Balkaniques, 1912-194.
2
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ce; bu hususta i~aret edilmi~~olan Atatürk'ün büyük nutku yan~nda
"Meclis içindeki söylev ve demeçleri"ine de yer vermek gerekirdi.
Bundan ba~ ka, Galip Kemali Bey'in; "Le Martyre d'un Peuple,
Roma, ~~g g" ve "Assassina d'un Peuple. Roma, 1921" adl~~kitaplar
ile Trakya Cemiyeti'nin "Memoire sur la Thrace Ist. 1922 adl~~
kitab~~ ve bilhassa Ali Naci Karacan'~ n "Ismet Pa~a ve Lozan, Istanadl~~kitab~~konu ile yak~ndan alakalar~~ dolay~siyle Bibbul 1943"
liyografyada i~aret edilmeli idi.
Kitab~n önsözünde, plan hakk~ nda ayd~nlat~c~~bilgi verilmi~~
olmamakla beraber; fihristi te~ kil eden büyük bölümlerden takip
edilmi~~olan plan anla~~lmaktad~ r. Kitab~n ad~~ "Trakya'da Milli
Mücadele" oldu~una ve bunun da ilk anda Istiklal sava~~~ile ilgili bir
meseleyi akla getirdi~ine göre birinci bölümü te~ kil eden "Mondros
Mütarekesine kadar Trakya Meselesi" 1 konuya bir giri~~bölümü
olarak tesbit edilebilirdi
Ikinci ve üçüncü bölümlerin tertip ~ekli; zaten son derecede
kar~~~ k bir mahiyet gösteren Trakya probleminin istihale safhalar~n~n
kavranmas~n~~ güçle~ tirmektedir. Filhakika, ikinci bölüm: "Mondros Mütarekesinden Istanbul'un resmen i~galine kadar Trakya i~leri"ne tahsis edildi~i halde, üçüncü bölüm de "Atatürk'ün Anadolu'ya geçi~ inden Istanbul'un resmen i~ galine kadar Trakya i~ leri"ne
tahsis edilmi~tir.
Bu sebeple de konunun izah~ nda kronolojik vahdet muhafaza
edilememi~~ve baz~~meselelerin her iki bölümde de anlat~lmas~~ zarureti has~l olmu~ tur. "Trakya'da Milli Mücadele"nin fiili safhas~n~,
Yunan istilas~na kar~~~birinci kolordunun mukavemeti ve müdafaas~~
te~kil etti~i halde bu konu için ayr~~bir bölüm tahsis edilmesi gerekirdi. Halbuki bu yap~lmam~~~ve söz konusu mücadele be~inci bölümde:
"Birinci Kolordu ve Trakya'n~ n Yunan taarruzuna kar~~~haz~rlanmas~" ba~l~~~~alt~ nda mütalaa edilmi~ tir. Hiç olmazsa bu bölüme bir
kaç kelimenin ilavesi ile Trakya'n~ n Yunan taarruzuna haz~ rland~ktan sonra bu taarruza kar~~~mukavemet ve mücadele etti~i de ifade
edilmeli idi.
"Trakya'da Milli Mücadele" eserinde geçen bu mücadelenin
ruhi ve fikri kayna~~n~~ te~kil etmi~~olan "Kuvve-i Milliye" ile "Müdafaa-i Hukuk" terimlerinin Istiklal harbi tarihinde ifade ettikleri
Bu meseleye ba~lang~ ç olarak 1828 tarihi al~nm~~ t~ r.

192

ENVER ZIYA KARAL

mana= aç~klanm~~~olmas~~ beklenirdi. Her ne kadar kitab~ n 66
inci sahifesinde Balkan harbinden sonra, kurulmu~~olan "Müdafaa-i Milliye Cemiyeti" ile Mondros mütarekesinin imzalanmas~ndan sonra Anadolu ve Rumeli'de kurulmu~~olan milli cemiyetlerin
isimleri aras~ndaki benzerli~e i~aret edilmi~~ise de, söz konusu terimlerin manas~~ aç~klanmam~~t~r. ~imdiye kadar, herhangi bir kitapta da, bu hususta bir aç~ klamaya rastlamad~~~m~ z için, Atatürk
taraf~ndan yap~lm~~~olan tarifleri burada kaydetme~i uygun bulduk.
Atatürk kuvve-i milliyeyi ~u suretle tarif etmi~ tir: "Istanbul'da
hükümeti merkeziye vard~~ve bütün kuvve oraya merbut idi. Hükümeti merkeziye dü~manlar~n çenberi içinde idi; siyasi, askeri s~k~~ bir çenber vard~. I~te böyle bir çenber içinde vatan~~müdafaa edecek, milletin ve devletin istiklalini muhafaza edecek kuvve-i umumiye
millete emrediyorlard~. Bu tarzda yap~ lan emirlerle vesait millet ve
devlet vazife-i asliyesini ifa edemiyordu ve edemedi. Bu vesait müdafaan~ n birincisi olan ordu da ordu nam~n~~muhafaza ve bu nam' izhar etmekle beraber bittabi vazife-i asliyesini ifadan mahrumdu.
I~te bunun içindir ki vatan~~müdafaa ve muhafazadan ibaret olan
vazife-i asliye, do~rudan do~ruya milletin kendisine teveccüh etmi~~
bulunuyordu. Millet orduya, kendi içinden teslim etti~i efrad~n~~
dü~man tecavüzüne maruz kalan m~ntakalar~n müdafaas~na, dü~man tasallutuna u~rayan karde~lerinin hayat~n~ n müdafaas~na memur etme~e mecbur olmu~tur. I~ te buna kuvve-i milliye diyoruz.
Ve bütün kâinat da böyle diyor.
Atatürk, müdafaai hukukun tarifini de ~öyle yapm~~t~r: "Milletin vahdetini vücuda getiren ve Istanbul'un içinde bulundu~u
~artlara ra~men bu vahdeti dahilde ve hariçte gösterme~e müteveccih bir maksat için yap~lan te~kilat ise yaln~ z kuvve-i milliye efrad~ndan, müsellâh efrattan ibaret de~ildi. Bilâkis bütün memlekete ve
memleketin en ücra kö~ elerinde bile vücuda gelmi~~do~rudan do~ruya kanuni ve medeni bir te~kilatt~ r ki ona "Müdafaa-i Hukuk"
te~kilat~~diyoruz.
Onda silah mevzuu bahis de~ildir. Belki, medeni, içtimai ve
umumi nokta-i nazardan siyasi bir cemiyet demektir".
May~s ~ gao, de Atatürk'ün Büyük Millet Meclisinde söylemi~~oldu~u m~luklar~ ndan al~nm~~ t~r.
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Heyeti merkeziyede merci bulam~ yan ordu, bittabi bir taraftan
himaye edilmek, idare edilmek sevk ve idare edilmek lüzumunu
duyuyordu ve bu suretle müdafaa-i hukuk te~kilat~~kuvve-i müsellehay~~ içine alm~~~oluyordu."
Bu tariflerin aç~klad~~~~hakikat ~udur ki: Istanbul'daki hükümet vatan ve milleti muhafazadan ibaret olan esas vazifesini yerine
getiremiyecek duruma gelince, Türk milleti bu vazifeyi yerine getirmek için, bünyesinden müdafaa-i hukuk te~kilât~n~~meydana getirmi~~ve silahl~~kuvvetlerin sevk ve idaresini bu te~kilata devretmi~tir.
Anadolu'da oldu~u gibi Rumeli'de de bu böyle olmu~ tur ve Milli
mücadele her iki bölgede ba~lang~çta bu te~kilat taraf~ndan idare
edilmi~tir.
Kuvve-i milliyenin meydana gelmesine ve müdafaa-i hukuk
cemiyetlerin kurulmas~ na âmil olan fikrin kimin taraf~ndan ortaya
at~ld~~~, ilk müte~ebbislerin kimler oldu~u ve ilk defa hangi bölgede
te~ebbüse geçildi~i hususunda öteden beri birtak~m sorular sorulduBilindi~i gibi, bu fikir ve te~ebbüsü bir ~ahsa ve bir
~u
bölgeye mal etmek için baz~~ne~riyat da yap~lm~~t~r. Fakat bunlar~n
tarih hakikatile bir ilgisi yoktur. Çünkü birinci cihan harbinin sonunda
Türk vatan~mn ve milletinin ba~~na gelen felaket o kadar korkunç
olmu~tur ki, bu felaketin yaln~z bir ki~inin vicdan~nda silahl~~ mukavemet fikrini yaratm~~~ve bu ~ahs~n tesiriyle yaln~z bir vatan bölgesinin te~kilat kurma~a kalk~~m~~~olmas~ n~~tasavvur ve kabul etmek
mümkün de~ildir. Bu hususta da, hakikati tesbite yarayacak izahlar~, bir Istanbul gazetecisinin sorular~ na Atatürk'ün ~~ o Ekim 1919
da vermi~~oldu~u ~u cevaplar da bulabiliriz:
Kuvve-i Milliyenin vücuda gelmesinin ilk sebebi, milletin maruz
kalm~~~oldu~u haks~zl~kt~ r. Kuvve-i milliye mütarekenin imzalanmas~n~~müteakip, vatan~n her taraf~nda ve hemen ayn~~ zamanda
ba~lad~. Milli te~kilât~n erkan~ , masuniyet ve istiklali vatan için
kalbleri ç~rp~ nan milletin umum güzide evlatlar~d~ r. Müstakbel hudutlar~m~ z bizce 30 Ekim 1918 tar hinde mütareke aktedildi~i günde fiilen sahip oldu~umuz hudutlard~r."2.
Atatürk'ün bu fikirleri, Anadolu'da ve Rumeli'de milli mücadelenin temeli olmu~tur. B~y~kl~o~lu da bunu dikkate alarak eserini
2

Atatürk'ün May~s 1920 tarihli nutkundan.
Mustafa Kemal (Atatürk) Nutuk, Vesikalar k~sm~ .
11,11,w. C. XX. 13

194

ENVER ZIYA KARAL

yazm~~t~r. Bununla beraber, "Trakya'da Milli Mücadele"yi vücuda getirmi~~olan Trakya-Pa~aeli Cemiyeti ile Birinci Kolordunun faaliyetleri hakk~nda yap~lm~~~olan izahlarda okuyucuyu tereddüde
sevkeden bilgilere ve kanaatlere rastlanmaktad~r. "Silahl~~mukavemet" fikri bunlardan biridir.
Müellif, "~lk kurulu~ta, Trakya'ya sald~racak d~~~dü~manlara
kar~~~kuruculann silahla mukavemet etme~i dü~ünmedikleri meydandad~r. 1" demektedir. Gerçi, Trakya-Pa~aeli Heyeti'nin pro~rarrunda ve beyannâmesinde bu hususta aç~k bir hüküm
yoktur. Bu hususu teyit edici bir vesikada henüz ele geçmerni~tir.
Fakat cemiyetin kuruldu~u tarih ve memleketin içinde bulundu~u
~artlar gözönünde bulundurularak, kurulu~~maksad~~yak~ndan tetkik edilirse silâhh mukavemet fikrinin, mevcudiyetine, istidlal yolu
ile, hüküm olunabilir. Bilindi~i gibi söz konusu cemiyet veya heyet,
Mondros mütarekesinin imzalanmas~ndan takriben bir hafta sonra
kurulmu~tur. Mütarekenin ~artlar~~ ve yaratt~~~~psikolojik atmosfer
vatan~n bütünü için yak~n bir tehlikeyi hissettirmi~tir. Vatan bölgelerinden Trakya bu tehlikeye ön planda maruz kalacak co~rafya
durumuna sahiptir. Bu sebepledir ki cemiyetin kurulu~~maksad~m
belirten program~n birinci maddesi "Trakya'run Osmanh Padi~ahl~~mdaki rab~ta ve tamamiyet-i mülkiyesinin temini" suretinde ifade
edilmi~tir. Burada geçen Trakya kelimesi ile Do~u-Trakya'n~n da
kastedilrni~~oldu~una, beyannâmenin "Son zamanlardan payitaht~n bekçisi olan yurdumuza göz dikildi~ini görmekle elem ve ~zd~rap
duymaktay~z" ifadesi ~üphe b~ rakmamaktad~r. Do~u - Trakya'y~,
hudutlan içinde bulundurmak ve bu bölgenin Bat~-Trakya ile vahdetini sa~lamak hususunda cemiyetin yaln~z ne~riyat ve telkinat ile
muvaffak olabilece~ini tasavvur etmi~~olmas~na ihtimal vermek
vehimden ibarettir. icab~nda silahla da bu maksat u~runda çal~~man~n dü~ünülmü~~olmas~n~~kabul etmek daha tabiidir. Maamafih,
~uras~n~~derhal i~aret etme~i faydal~~buluruz ki, bu dü~ünce nihayet
istidlâlden ibarettir. Müellif bu meselede, ~ahsen temasta bulundu~u cemiyet üyelerinin fikirlerini belirtmi~~olsa idi belki bu istidlâle
de lüzum kalmazd~.
Eserde aç~klanma~a ihtiyaç gösteren meselelerden bir di~eri
Sadrâzam Damat Ferit Pa~a'n~n 13 Haziran 1919 da Trakya hakk~nTenkit konusu eser, s. 130, 133.
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1

da belirtmi~~oldu~u Osmanl~~istekleridir. Müellif bu hususta eserinin
~~8o inci sahifesinde aynen ~ öyle demektedir: "Damat Ferit, Osmanl~~
hükümetinin bar~~~isteklerini a~a~~daki ~ekilde tesbit etmi~ti:
Harpten evvelki Osmanl~~toprak statukosunun muhafazas~,
Balkan harpleri neticesinde Bulgar ve Yunanl~lara geçmi~~olan
Bat~-Trakya'n~n Osmanl~~devletine geri verilmesi."
Halbuki hakikat böyle de~ildir. Damat Ferit Pa~a'n~n, söz konusu edilen muht~ras~ nda Trakya lle alâkal~~hükümler hiçbir tereddüde yer vermiyecek kadar aç~kt~ r. Pa~ a, Trakya için, Istanbul'da,
Bulgaristan ile 29 Eylül 1913 de aktedilmi~~olan muahede ile tesbit
edilmi~~olan hududu istemi~ tir. Bat~ -Trakya için de, ba~l~ ca devletlerden birisinin himayesi alt~ nda bulunmak üzere, bir muhtariyet
idaresinin kurulmas~n~~talep etmi~ tir. Damat Ferid'in "Ege adalar~n~ n Yunanistan ve oniki adan~ n Italya taraf~ ndan Osmanl~~devletine b~ rak~lmas~"n~~istedi~i hususundaki bilgi de do~ru de~ildir. Aksine olarak sadrâzam, Osmanl~~devletinin bu yerlerdeki haklar~ndan
feragat etme~e âmade oldu~unu aç~klam~~t~r. "Muht~ ra, sahife 22,27".
"Trakya'da Milli Mücadele" konusunun aç~klanmaya ihtiyaç
gösteren meselelerinden biri de bu mücadele ile kurulmu~~olan milli
te~kilât~n çal~~ma tarz~d~r. Hiç ~üphe yok ki bu te~ kilâta yani TrakyaPa~ aeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'ne ve zamanla bünyesinde meydana gelen tahavvüller neticesinde ortaya ç~kan di~er cemiyetlere
âmil olan his ve heyecan millidir. Fakat bu cemiyetin, te~kilât~~ ve
çal~~malar~~fikri esaslardan mahrum görünmektedir. Filhakika cemiyetin maksat ve gayesi, önceden de, belirtildi~i gibi, Do~u-Trakya'n~ n Türk idaresinde b~ rak~lmas~n~~temin etmek ve Bat~-Trakya'n~n
da Do~u Trakya ile birli~ini sa~lamakt~ r. Halbuki; Erzurum ve Sivas kongrelerinde ve daha sonra ~stanbul Meclisi Mebusan~nca
kabul edilen Misak-~~millide Do~u Trakya'n~ n milli hudutlar içinde
bulunmas~~prensibi kabul edilmi~ tir. Atatürk, bu prensibe dayanarak,
söz konusu cemiyete ~u hareket tarz~n~~telkin etme~e çal~~rm~t~r.
"Cemiyetin program ve mesleki mütareke imzaland~~~~gün, hudutlar~m~ z içinde kalm~~~olan Meriç'in beri taraf~ndaki Do~u-Trakya'y~~
Türk vatan~ ndan ayr~ lmaz bir parça oldu~unu kabul ve o suretle
müdafaa etmektir."
"Do~u ve Bat~~Trakya'n~ n bir mülki birlik içinde ifade ve ilan~~
do~ru de~ildir".
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"Bat~-Trakya'daki karde~ lerimiz te~ kilat kurup, evvela istiklalleri veya muhtariyetleri için faaliyet sarfetmelidirler"
Trakya-Pa~ aeli Cemiyeti bu görü~ ü aç~k bir ~ekilde, kabul etmi~ tir; fakat kabul etmi~~görünmek için kendi bünyesinde bir de:
"Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" meydana getirmi~tir. Bu
iki te~ kilat ile hem Do~u hem de Bat~ -Trakya için çal~~ malar~na devam etmi~~ve hattâ bu hususta iki mühür bile kullanm~~t~r. Bu ikiye
bölünmü~~te~kilat taraf~ ndan iki amac~ n gerçekle~ tirilmesi için sarfedilmi~~olan gayretler istenilen neticeyi temin etmekten çok uzak
kalm~~t~ r. Zaten Lüleburgaz kongresinden sonra (31 Mart ~~920),
Cemiyet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinden tamamen müstakil olarak çal~~ma~a da karar vermi~ tir. Bu karar~n al~nmas~ nda, kitapta i~aret edilmi~~olan sebeplerden maada
Atatürk'le Trakya-Pa~aeli'ciler aras~ nda Trakya konusu üzerinde
beliren görü~~fark~ mn ilave edilmesi gerekti~i kanaatindeyiz.
Kitapta Trakya-Pa~aeli Cemiyeti'nin sevk ve idare edilmesi mesuliyetini üzerine alan reisin de durumu gere~i gibi aç~klanmam~~t~r. Buhranl~~anlarda milletin bünyesinden f~~k~ ran bu gibi cemiyetlerin ba~~ nda yaln~ z hamiyetli, yaln~z vatansever kimselerin bulunmas~~kâfi de~ildir. Büyük davalar~ n halli için ba~~olan~ n ayn~~zamanda karakterli, irade sahibi ve kendisine her veçhile halk ve ordu taraf~ ndan itimad edilebilecek bir ~ah~s olmas~~ laz~md~ r. Trakya-Pa~aeli
Cemiyeti riyasetinde böyle bir reis var m~d~ r? kitab~ n muhtelif yerlerinde, cemiyet reisinin Frans~ z himayesini temin etmek için çal~~t~~~~ve koynunda "Trakya Cumhuriyeti" ibareli mühür ta~~d~~~~ i~aret edilmi~ tir. Böyle bir reis ile "Trakya'da Milli Mücadele" hedefine veya hedeflerine ula~abilir mi?
Bu münasebetle Cafer Tayyar Bey muammas~na da temas etmek icap eder. B~y~kl~o~lu, nedense bu muammay~~çözmekten çekinmi~~ve hattâ ona daha da kesif bir manzara vermi~tir. Ilkin ~uras~~
i~aret edilmelidir ki Cafer Tayyar, vatansever, hamiyetli ve hattâ
devrinin talep etti~i ihtilal psikolojisine sahiptir. Istanbul'un i~gali
üzerine Trakya'da seferberlik ilan etmesi, Edirne büyük kongresinde Trakya'mn silahl~~mukavemeti için, asil ve ulv I fikirler serdetmesi, bu hususu teyit eden delillerdir. Fakat bu deliller onun mücadeledeki karanl~ k kalan hareket tarz~n~~ izah etme~e yetmemektedir.
Karanl~ k noktalar ~unlard~ r:
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— zo Nisan tgzo tarihinde, Cafer Tayyar Bey, Edirne'den
Istanbul'a gidiyor. Seyahat maksad~~Trakya hakk~nda, müdavele-i
efkâr etmek ve yard~m temin etmektir. Istanbul'daki Frans~z kumandan~~bu seyahat için tavassutta bulunmu~tur; ve Fransa hükümeti
nam~ na taahhüt ve kefalette bulunmu~tur 1.
Cafer Tayyar Bey, Frans~z kumandan~n~n bu taahhüdüne ve
kefaletine güvenerek Istanbul'a gitmi~tir.
Cafer Tayyar Bey, Istanbul'a var~r varmaz yani 21 Nisan'da
sadrâzam ve harbiye naz~ r~~Damat Ferit Pa~a, Birinci Kolordu komutanl~~~na Cafer Tayyar Bey'in yerine Albay Muhiddin'i tayin
etmi~~ve bu tayini bildiren yaz~s~nda "Sab~k kumandan Cafer Tayyar Bey emir ve ferman-~~hümâyuna itaat ederek Istanbul'a gelmi~tir" 2 ifadesini de kullanm~~t~r. Bu ifadenin do~ru veya yalan oldu~unun münaka~as~n~~ bir tarafa b~rakal~m. Fakat Cafer Tayyar Bey
acaba Birinci Kolordu komutanl~~~ndan istifa m~~etmi~tir, yoksa
azil mi edilmi~tir. Bu cihet meçhuldür. Bu meselede meçhul olmayan
tek cihet, Cafer Tayyar Beyin Istanbul'a gitti~i günlerde, Türkiye
Büyük Millet Meclisi toplanmak üzere idi. Damat Ferit Pa~a da
toplant~y~~önlemek için Anadolu'da isyan üzerine isyan ç~ kartmakta idi. Damat Ferit, Trakya'n~n, Büyük Millet Meclisi ile birlikte
hareketini önlemek için Cafer Tayyar Bey için tuzak kurmu~tur.
Cafer Tayyar Bey'in fark~nda olarak veya olmayarak bu tuza~a dü~mesi, milli mücadele tarihimizde daima hayret ve ibretle tetkik edilecek bir mesele olarak kalacakt~ r.
2 - Cafer Tayyar Bey, 2 May~s 1920 de Edirne'ye dönmü~~
bir gün sonra da "Heyeti Temsiliye" hitabiyle Ankara'ya bir rapor göndermi~tir. Dikkate ~ayand~ r ki, bu tarihte Heyeti Temsiliye tarihe kar~~m~~~bulunuyordu. Ankara'da Türkiye Büyük
Millet Meclisinin kurulu~u üzerinden on gün geçmi~~oldu~u ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de te~ekkül etti~i halde,
Cafer Tayyar Bey, hâlâ kar~~s~ nda muhatap olarak "Heyeti Temsiliye'yi görmektedir. Söz konusu raporun birinci bendi, Trakya ile
Istanbul'un münasebetleri ve Cafer Tayyar Bey'in bu husustaki ~ahsi
davran~~~~ hakk~nda çok mânal~d~r: "Trakya'n~n hususi durumuna
ve ahalisinin ço~unlu~unun arzusuna göre ~u aral~ k hükümeti merCafer Tayyar beyin kendi ifadesi, s. 236.
2 S, 237.
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keziye ile anla~nu~~bir durumda i~leri idare etmekte kat'i bir zaruret vard~r. Son hareketimin sebebi budur. Bu hususun sebepleriyle
aç~klanmas~n~~ sonraya b~rakma~~~uygun buluyorum" 1 demektedir. Bu ifadeden anla~~l~yor ki, Trakya'daki milli mücadele taraftarlar~, dâvalann~~kazanmak için, Damat Ferit Pa~a hükümetinden medet umuyorlar. Cafer Tayyar da bu hükümetle anla~mak için ya birinci kolordu komutanl~~~ndan istifa etmi~~veyahut da azledilmeye r~za
göstermi~tir.
3 — Cafer Tayyar Bey, Istanburdakilerin ~srarlar~na ra~men,
Edirne'ye döndükten sonra art~k kolordu kumandan~~de~ildir. Trakya-Pa~aeli Cemiyeti'nin ba~kan~~da de~ildir.? Öyle ise nedir? I~te
buras~n~~tesbit etmek çok güçtür. Edirne büyük kongresinde bu cihet
dikkati çekti~i için Cafer Tayyar kongre karar~~ile "Milli Kumandan"
tayin edilmi~tir. Bilindi~i gibi kumandan milli vasfin~~ ta~~s~n veya ta~~mas~n nefsinde kumanda etmek kudret ve salâhiyetini ve
bundan do~an mesuliyeti toplayan kimsedir. Cafer Tayyar Bey
"Milli Komutan" olarak böyle bir vaziyette midir? B~rko~lu, kitab~nda buna dair bir ~ey yazm~yor. Cafer Tayyar'~n kongreden sonraki faaliyetleri hakk~nda yazd~klanndan ç~kar~labilecek mana ise
~udur ki: "Milli Komutan" vasfi kendisine adeta takma bir isim
vazifesi görmü~~ve kendisini "Trakya Milli mücadelesi" d~~~nda tesirsiz ve silik bir mevkide bulundurmu~tur.
Cafer Tayyar Bey; belki de bu ~ekilde hareketle Atatürk'ü taklit etmek istemi~ tir. Fakat Atatürk, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti" Ba~~nda bulundu~u için, Millet ad~na çal~~mak
için bir esasa sahiptir. Halbuki, Cafer Tayyar Pa~a ne Kuvvây~~
Milliyenin ne Müdafaayi Hukuk Cemiyetinin ve ne de Kolordunun
ba~~na geçmemi~~veya geçememi~tir. "Trakya'da Milli Mücadele"
eserinin a~~rl~k noktas~n~~te~kil eden ve fiili mücadele safhas~~olan
birinci kolordunun, Yunan taarruzuna kar~~~mukavemeti hakk~nda
da bir kaç noktay~~tavzih etmek icap eder.B~rkho~lu, yüksek askeri
ihtisas~~ile ve esash kültürü ile bu konuyu da çok güzel i~lemi~tir.
Fakat "Trakya Felâ- keti" diye vas~fland~rd~~~~ma~lubiyetin mesul
leri üzerine parma~~n~~koymaktan çekinmi~~ve bu hususta Atatürk'ün vermi~~oldu~u hükmü münaka~a etmek ~öyle dursun, i~aret
dahi etmemi~ tir. Halbuki Trakya felâketinden hiç olmazsa bir ibret
dersi ç~karmak için bunlar üzerinde durulmas~~gerekirdi.
1 S, 239 .
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Bilindi~i gibi Trakya'n~n askeri mücadele safhas~~ancak be~~
gün devam etmi~, ve birinci kolordunun zayiat~~50 kadar er ile 3
subaydan ibaret bulunmu~tur. Bundan ba~ka, milli komutan Cafer
Tayyar Bey de attan dü~erek bay~lm~~~ve Yunanl~lara esir dü~mü~tür.
Trakya gibi, defalarca Türk ordusunun ~ahamet destanlanna
sahne olmu~~bir bölgede yer alan felaketin amili yaln~z, co~rafya
~artlar~ndan m~~ibarettir? buna kolordunun içinde bulundu~u maddi
durum ~artlar~~ilave edilse dahi felaket ayd~nlat~lm~~~olur mu?. ~üphesiz ki hay~ r! Trakya mücadelesinden çok önce, Mara~, Urfa, Gaziantep gibi bölgelerde, Türkün kazanm~~~oldu~u örneksiz zaferler
dü~ünülürse; Trakya felaketinin a~~rl~~~n~~ve kesafetini bu gibi âmillerle hafif letme~e imkân yoktur. Felâkette bu âmillerin tesiri büsbütün red ve inkâr olunmaz. Fakat bunlar~n hepsinin fevkinde Trakya Milli Mücadelesini sevk ve idare etmi~~olanlar~n yeteri kadar,
mücadele kudretini nefislerinde duymarru~~ve halka duyuramam~~~
olmalar~~ ba~ta gelir. Atatürk, 16 A~ustos 1920 de Türkiye Büyük
Millet Meclisinde ~u sözleriyle de bu ciheti belirtmi~tir: "E~er Trakya'n~n ba~~na bu felaket gelmi~~ise biliniz ki ve sizi temin ederim
ki, zehirnak olan Istanbul'un i~falat~na kap~lm~~~oldu~u içindir."
"Trakyahlar Istanbul ile çok münasebette bulundular. Çok
politika yapt~lar. Frans~zlarla bir çok münasebetlerde bulundular.
Ve zan ettiler ki Frans~zlar, Istanbuldakiler kendilerini himaye eder,
siyanet eder ve tahlis eder. Gerek Istanbuldakiler, gerek Frans~zlar
Trakya'y~~ve Trakyalilan kolayl~kla Yunanl~lara ezdirebilmek için
icap eden tedabiri almakla me~gul idiler. Binaenaleyh bu felaket
meydana gelmi~~ise bunu görüp takdir etrniyenlerin eseri hatas~d~r-.
Mahaza her ne olursa olsun Trakya'y~~bügün Yunanl~lar, Ingilizler
i~gal edebilirler. Kim olursa olsun i~gal edebilir. Madem ki bu milletin ak~ beti bu mecliste takarrür edecektir ve bu meclisle Koca Anadolu'ya ve Büyük Millete istinad ediyor, binnetice Istanbul'u oldu~u gibi Trakya'y~~da yine buras~~kurtaracakt~r.1
Atatürk büyük nutkunun 307 inci sahifesinde de ayn~~ konu
üzerinde ~öyle demektedir:
"Efendiler; Trakya'n~n hususi ve mü~kül vaziyet ve ~erait içinde bulundu~una ~üphe yoktur. Fakat bu hususiyet ve mü~külât hiçAtatürk, S~5ylev ve Demeçler, C, 1, S. gg .
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bir vakit Trakya'da kolordunun icabat-~~askeriyeyi ve vatanperverlik namusunu ifa etmesine mani olamazd~. E~er bu yap~lamam~~~
ise millet ve tarih nazar~nda bundan yegane mesul Cafer Tayyar
Pa~a'd~r" '
"Trakya'da Milli Mücadele" eserinde bu hüküm münaka~a
edilmeli ve lay~k oldu~u yer verilmeli idi.
Atatürk'ün yukar~da i~aret edilen nutkunda daha A~ustos
1920 de müjdelemi~~oldu~u gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Istanbul'u oldu~u gibi Trakya'y~~da kurtard~.
Hiç ~üphe yok ki bu kurtulu~~olay~nda, kalbleri vatan a~k~~ ile
ç~rp~nan Trakya Türk çocuklar~n~n da rolü vard~r.
"Trakya'da Milli Mücadele" eserini bu kurtulu~~yolunda yap~lm~~~olan ve kurtulu~u gösteren saf halan ihtiva eden büyük ve de~erli bir eser olarak kabul etti~imizi tekrarl~yoruz.
Eserin müellifini tebrik etme~i vazife biliriz.

Atatürk, Büyük Nutuk, S. 306

