MUSTAFA KEMAL'IN FALKENHAYN'LA
ÇATISMASIYLE ILGILI HENUZ YAYINLANMAMIS
BIR RAPORU
HIKMET BAYUR
Y~ld~r~m ordular grubunun te~kili :
Bilindi~i gibi, birinci genel sava~~ s~ ras~nda Ba~dad'~ n Ingiliz
eline dü~ mesinden ( o Mart 1917) az sonra Enver Pa~a bu kentin
geri al~nmas~na yard~m etmesi için Alman genel karargah~na ba~vurmu~ tu. Onun bu istekte bulundu~u s~ rada durum ~öyle idi:
A~ustos 1916 sonlar~nda Mare~al Hindenburg'un Almanya'da
sava~an ordular genel kurmay ba~kan~~(Kayser ad~na fiili ba~komutan demektir) olmas~ndan sonra dört ba~la~~k devlet (Osmanl~,
Bulgar, Alman ve Avusturya - Macaristan) aras~ nda Alman Kayserine ve onun ad~ na da Mare~al Hindenburg'a (imzas~n~n üzerinde
"Kayser'in emriyle" tâbirini kullanmak ~artiyle) öbür üç devlet
ordular~n~ n hareketlerini denetlemek ve düzenlemek yetkisini veren
bir anla~maya var~lm~~t~~ (6 Eylül 1916). Buna göre :
Osmanl~~ genel karargah~, kendi ordusunun y~~~nak, ta~~t ve
bütünleme i~lerini öteden beri oldu~u gibi görecektir.
Alman genel karargah~, Kayser ad~na Osmanl~~sava~~planlar~n~~ ya haz~rl~ yacak veya tasdik edecektir.
Her hareket için Alman ba~komutanl~~~~dört ba~la~~k devletin vas~talar~mn topunu icab~na göre taksim edebilecek ve kar~~~k
birliklerin bulunduklar~~cephede komutan~~kendisi seçecektir.
Enver Pa~a yard~m için Alman genel, karargah~na ba~vurdu~u
s~rada dolgun mevcutlu seçme yedi Türk tümeni Galiçya, Romanya
ve Makedonya'da, yani Osmanl~~s~n~rlar~~ d~~~ nda, Alman, Avusturya
ve Bulgar ordulariyle yan yana sava~maktayd~.
Enver Pa~a'n~n Almanya'dan yard~ m iste~i böyle bir durum
varken yap~ld~~~na göre, fazlasiyle hakl~~ ve yerinde idi.
Osmanl~~ ba~komutan vekilinin bu iste~i üzerine "Pa~a II"
remziyle an~lan, Alman Asya kolu denilen ve her türlü fenni vas~ta-

620

HIKMET BAYUR

lar~~ bulunan bir iki bin ki~ilik bir birli~in Almanya'dan Osmanh
ülkesine gönderilmesi kararla~~r.
Bu birlik "Y~ld~r~m" remziyle an~lan Osmanl~~ordular grupuna
kat~lacakt~. Bu grupun Almanya'daki remzi ise "F. ordular grupu"dur. Sadrazam Talat Pa~a'n~ n da Alman genel karargalurn ziyareti
s~ras~ nda ayak diremesi üzerine "Y~ld~r~ m" grupu komutanl~~~na
General Falkenhayn l seçilir. O, Osmanl~~ordusunda Mü~ir (Mare~al)
Falkenhayn Pa~a'd~r.
Osmanl~~hükümeti böyle bir kimsenin seçilmesinde ayak direrken Almanya'n~n onun ba~ar~s~zl~kla kar~~la~masma raz~~olam~yaca~~~
için ona göre yard~ mda bulunaca~~m ummu~tu. Almanya, Falkenhayn'~ n emrine, Osmanl~~hükümetine borç kaydedilen be~~milyon
alt~n ~ngiliz liras~~ da verir.
Falkenhayn'~n karargah~ nda 65 Alman ve 9 Türk subay~~bulunur. Bu sonunculardan da ancak biri üstsubay s~n~findand~r2, ötekiler
te~men veya yüzba~~d~ rlar. Alman subaylar~~aras~nda hemen hepsi
Türkiye'ye hiç gelmemi~~veya orada pek az kalm~~~kimselerdir.
Falkenhayn, Osmanh ordusunda birkaç y~ l çal~~m~~~Alman subaylar~~
için küçültücü anlamda "Türkle~mi~" tabirini kullanmaktad~r. Bu
yön onun nas~l bir anlay~~la i~e koyuldu~unu gösterir.
Y~ld~r~m karargah~~gerçekten bir Alman karargah~d~r, orada
her muamele Almanca yap~lmakta ve oraya gelen her ka~~t önce
bu dile çevrilmektedir. O ana kadar ise Osmanl~~ordusunda çal~~an
Alman subaylar~~Türk subaylar~~aras~nda bir az~nl~k durumunda bulunmaktayd~l ar.
General Falkenhayn'~ n davran~~lar~s
Bu komutan~n davran~~lar~~ o s~rada Almanya'n~n Osmanl~~
ülkesinde güttü~ü amaçlar~~belirtmesi bak~m~ ndan önemlidir.
s 1914 e kadar Prusya sava~~bakan~~idi. Bu y~l~n sonlar~ndan 1916 A~ustosuna
kadar sava~an ordular~n genel kurmay ba~kan~, yani fiili ba~komutan~, ondan
sonra da Romanya'y~~istilâ eden iki ordudan birinin komutan~~olmu~tu.
s Yarbay Hüseyin Hüsnü Emir (General Erkilet).
a Bu yönler "Türk Ink~lâb~~ Tarihi" adl~~eserimizin Osmanl~~tarihinin bu
devrini kapsayacak olan k~sm~nda (C. III, K. III) ayrmul~~olarak görülecektir.
Burada Mustafa Kemal'in raporlaruun nas~l bir hava içinde yaz~lm~~~oldu~unu
hat~rlatmak için k~sa bir özet veriyoruz.
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General Falkenhayn biteviye sivil yönetime, valiler ve sairenin
davran~~lar~na kar~~m~~, elindeki be~~milyon Ingiliz alt~n~~ile bir çok
kimseyi hattâ Mustafa Kemal'i kendine ba~lamaya kallu~m~~t~r.
Falkenhayn'~ n ve karargah~n~ n iddias~na göre, Türlder'le Araplar
aras~nda doldurulam~ yacak kadar derin bir uçurum vard~ r. Halbuki
Almanlar bu i~te yans~zd~ rlar. Bu bahaneyi ileri süren Falkenhayn
Arap ~ eyhleri, türlü ileri gelenleri ve oymaklariyle do~rudan do~ruya
Alman subaylar~n' kullanarak temas etmi~, onlara para da~~tm~~~ve
onlar~~Almanya'yg ba~lamaya çal~~m~~tr4.
Ayn~~denemeyi Palestin Yahudileri nezdinde de yapm~~~ ve
onlar~ n koruyucusu kesilmi~tir. Osmanl~~ülkesinin pek büyük k~s~mla= kaplayan Alman mer~zil te~kilat~~ve daha sonra el koydu~u
demiryollar~~sayesinde o, ülkenin ekonomik ve askeri hayat~n~ n ana
damarlar~m ele geçirdi~i gibi, halkla pek geni~~ölçüde temas ve her
unsur üzerinde Alman nüfuzunu kurmaya u~ra~m~~t~r, vesaire.
Böylelikle e~er Almanya genel sava~~~kazanm~~~olsayd~~ Osmanl~~
ülkesi içinde kurulmu~~olan ekonomik, yönetimsel ve siyasal a~lar
sayesinde Almanlar bu devleti bir türlü sömürge durumunda kullanabilecekleri gibi, ço~unlu~u Türk olmayan bölgelerde devletle yerli
halk aras~ nda bir türlü hakem rolü oynayarak oralarda daha büyük
bir nüfuza sahip olmay~~umabilirlerdi.
Askerlik i~lerinde de onun acaip davran~~lar~~olmu~tur.
Mesela o bütün "Ehl-i Kitap" tan olanlar fakat en çok
H~ristiyanlarca kutsal say~lan Kudüs'ün dinsel amtlar~~harap olur ve
bu yön Almanya aleyhinde propagandalara vesile yap~l~r korkusiyle,
bu kentin savunulmas~na müsaade etmemi~~ve oran~n kolayl~kla
Ingiliz eline geçmesini sa~lam~~t~r.
" r~ld~nm"tr~~görevleri:
Bu ordular grupu önce Ba~dat'~~ geri almak için kurulmu~tu,
ancak sonra anla~~lm~~t ki Ingilizlerin Palestin'deki Osmanl~~ cephesini y~k~p Kuzeye ç~kmalar~, Suriye'ye girmeleri ve böylelikle
Anadolu ve Ba~dat demiryollariyle beslenerek Irak'ta ilerliyecek
Türk ordular~n~n yan ve gerilerini tehdit etmeleri tehlikesi vard~r.
Buna göre "Y~ld~r~m"a ilk görev olarak o s~rada Gazze - Birüssebi
4 Ba~lang~çta, bu i~le yüzba~~~Tevfik'i (Tevfik B~y~kl~o~lu) görevlendirmi~ken,
çok geçmeden onun yerine Alman arkeologu yedek subay Andre'yi geçirrni~tir.

622

HIKMET BAYUR

çizgisi önünde durmakta olan Ingiliz ordusunu yenip geriye, Sina
çölüne atmak veya denize do~ru sürmek i~i verilir; Bunu Falkenhayn'~n kendisi ister.
Bu yeni görev ise onun 4 ncü ordu komutam Cemal Pa~a ile
çat~~mas~m gerektirecektir. Cemal Pa~a hem bahriye naz~n, hem
4 ncü ordu komutan~, hem de Suriye, Palestin ve Bat~~Arabistan'~n
bir türlü hidivi, genel valisi idi. Falkenhayn'~n Palestin cephesini
ele almas~~ise onun durumunu temelinden sarsacakt~.
O, hem bu yüzden, hem de Falkenhayn'~n çlavram~~ve sald~r~~
tasar~lar~n~~be~enmedi~inden ona ~iddetle muhalefet edecektir. Bu
iki kimsenin çat~~mas~n~~elden geldi~i kadar önlemek için Palestin
cephesi ve bölgesi (Kudüs müstakil mutasamfl~~~) Cemal Pa~a bölgesinden ahmr ve Falkenhayn'a verilir. Böylelikle onun buyru~u
alt~nda ~u üç ordu bulunur: ~~) Ba~dat kuzeyinde 6 nc~~ordu (Halil
Pa~a). Halep'te toplanmakta olan 7 nci ordu (Mustafa Kemal Pa~a),
Gazze - Birüssebi cephesini tutan 8 nci ordu (Von Kres Pa~a).
Cemal Pa~a'n~n 4 ncü ordusu la~volunur ve o, Suriye ve Garbi
Arabistan umum kumandam ünvaniyle Hicaz'da ayaklanm~~~olan
Mekke Emin ~erif Hüseyin Pa~a'ya kar~~~sava~~~yöneltmek, ve Yemen'le Asir'deki birliklere uzaktan komuta etmekle görevlendirilir.
Palestin'de Falkenhayn'a devredilen Gazze - Birüssebi cephesinde
Ingilizlerin bize kar~~~üstünlükleri her bak~mdan pek büyüktür, buna
ta~~t bolluklan ve arkalar~nda Nil suyunu getiren bir borunun da
varl~~~~eklenilmektedir. Suriye ve Palestin demiryollar~n~n besliyebilece~i herhangi bir Türk ordusu kar~~s~na Ingilizler pek üstün
say~da kuvvet toplayabilecek durumdad~rlar.
Bu ~artlar alt~nda Cemal ve Mustafa Kemal Pa~alar Ingilizlere
kar~~~sald~rman~n tehlikeli olaca~~na ve savgal durumda kalma=
en do~ru davran~~~bulundu~una inanmaktad~rlar. O cephenin do~rudan do~ruya komutan~~olan Alman von Kres Pa~a da bu dü~üncededir; ancak o, elindeki zay~f kuvvetlerin artt~r~lmas~~ve kendisinin
birinci ve ikinci Gazze vuru~malannda (Mart ve Nisan 1917)
oldu~u
püskürtebilecek
bir
duruma
gelebilgibi yeni bir Ingiliz sald~r~n~n
mesi için Falkenhayn'~n sald~r~~ dü~üncelerine yanat görünmek, o
sayede yard~mc~~kuvvet almak ve sonra sald~r~dan vazgeçip Ingiliz
sald~ns~m beklemek gerekti~ine inanmakta ve ona göre bir dil kullanmakta, yani Falkenhayn'~~bir bak~ma hem desteklemekte, hem de
aldatmaktad~r.
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Falkenhayn ise Türkiye'ye ancak Ba~dat'~~geri almak veya herhangi bir yerde ~ngilizlere kar~~~parlak bir ba~ar~~kazanmak dü~üncesiyle gelmi~~olabilirdi. Bu olmasa bile, ~u veya bu bahane ile, Türkiye'de elden geldi~i kadar geni~~ölçüde bir Alman egemenli~i kurmak da onun önemli amaçlar~ndan birini te~kil ediyordu. Bunun
için de büyük bir sald~ r~da bulunma haz~rl~~~~ile me~gul olmas~~ve
hiç olmasza görünmesi gerekiyordu, tâki güya bu amaç u~runda
türlü Osmanl~~kuvvet, kaynak, imkân ve vas~talar~n~~kendi buyru~u
alt~na al~p bunlar~~Almanlar~n eline geçirebilsin.
Bütün bunlar ~unu gösterir: Almanlara hayran olan ve pek
a~~r~~güvenen, onlara ne kadar hizmet ederse, Osmanl~~devletine o
kadar çok menfaat sa~l~yaca~~ na inanan ba~komutan vekili Enver
Pa~a ayr~~tutulursa, Osmanl~~devlet ve ordusunda hemen her akl~~
eren, Falkenhayn'~n ve onun dü~ünce ve tasar~lar~ n~n aleyhindeydi
veya zamanla aleyhinde olmas~~tabii idi.
Durumu daha da a~~rla~t~ran yön, Enver Pa~a'n~ n Falkenhayn'~nkilerine eklenen tereddütleri olmu~tur. Bunlar Halep'te Mustafa
Kemal'in komutas~~ alt~nda toplanan 7 nci ordunun Palestin'e ta~~nmas~ n~~tereddütleri yüzünden geciktirmi~lerdir. O kadar ki Falkenhayn yerine ~ngiliz komutan~~Allenbi (Allenby), Kas~m 1917 nin
ikinci yar~s~nda sald~r~ya geçti~i s~rada 7 nci ordunun en büyük
k~sm~~henüz cephede yerini alamam~~ t~.
Mustafa Kemal'in, Falkenhayn'la çat~~ mas~~ ve bu i~le ilgili iki
rapor veri~i böyle bir hava ve durum içinde Eylül 1917 sonlar~nda
olmu~~ve o, görü~ ünü kabul ettiremedi~i için Ekim ba~lar~nda 7 nci
ordu komutanl~~~ ndan çekilmi~tir.
Mustafa Kemal Pa~a'n~n 20 Eylül 1917 günlü raporu:
Bu rapor daha önceleri birkaç yerde yay~nlanm~~~oldu~u için5
onu buraya koymuyoruz, burada onun yaln~zca bir özetini yapacak
ve özelliklerini belirtece~iz.
5 Ilk olarak Yunus Nadi Bey'in (Abal~o~lu) Istanbul'da ç~kan "Yeni Gün"
gazetesinin 15 Te~ rin-i evvel (Ekim) 1335 (~ g ~ g) günlü nushas~nda ç~km~~t~r. O
s~ rada Istanbul hükûmeti, Bahriye naz~r~~ Salih Pa~a vas~tasiyle Anadolu'da Mustafa Kemal Pa~a ile temastayd~. Yeni Gün, raporun Sadrazam ve Dahiliye Naz~r~~
Talat Pa~a ile ba~kumandan vekili ve harbiye naz~r~~ Enver Pa~a'ya gönderildi~ini
yazar. Bundan sonra rapor bir çok yerde ve bu arada yay~n tarihi s~rasiyle: Hüseyin
Hüsnü Emir (General Erkilet)in r~/chr~m'~nda (s. 78 v.d.; yay~m tarihi 1337/1921)
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A~a~~daki notta belirtfi~inliz gibi, Salih Bozok'un bize verdi~i
suretlerden ~unlar anla~~ lmaktad~r.
20 Eylül 1917 günlü rapor ~u üç ki~iye gönderilmi~tir. Talat,
Enver ve Cemal Pa~alara. ~lk iki ki~iye a~a~~da görülecek tahriratlara
ba~l~~olarak, üçüncüsüne ise "Dördüncü orduyu hümâyun kumandan~~ve bahriye naz~r~~Cemal Pa~a Hazretlerine" ba~l~~~~ve "~ifre",
"zata mahsus" ve "C. 19/9/33" i~aretiyle yollamlm~~t~r.
Bundan ~u hükümleri ç~ karmak veya ~u dü~ünceleri ileri sürmek
mümkündür:
Mustafa Kemal ve Ahmet Cemal Pa~alar yukar~da an~lan
k~smen e~~ve k~smen de ayr~~sebepler dolay~siyle Falkenhayn'a kar~~n
idiler ve bu yüzden aralar~nda dertle~mi~lerdir. Do~rudan do~ruya,
yaz~~ile olsun, öne at~lmar uygun bulmayan Cemal Pa~a 6 bu i~i
Mustafa Kemal'in yapmas~m daha do~ru bulmu~tur. O ise zaten
yurt menfaatlerini korumak için öne at~ lmaktan ve her kim olursa
olsun onunla mücadele etmekten çekinmemektedir. O, Cemal Pa~a
ile aras~nda dü~ ünce birli~i olmasa da bu i~e giri~ecektir ve yurt
için zararl~~gördü~ü bir yolda gidi~i durdurmak için arnirleriyle
çat~~ maya, ordu komutanl~~~ ndan vazgeçmeye ve daha türlü cezalara
çarp~ lmaya haz~r ve raz~d~ r.
Bu rapor haz~rland~ ktan sonra Cemal Pa~a Mustafa Kemal'den bir ~eyler, en üstün ihtimale göre durum üzerindeki dü~üncelerini
Larcher'in La Guerre Turque dans la Guerre Mondialemn Türkçe tercümesine lahika
olarak (c. II, s. 234 v.d.) Yarbay Nihat taraf~ndan (yay~n~~tarihi 1928); General
Ali Fuat Cebesoy'un Birussebi-Gazze Mcydan Muhar~b~si ve 20 nci Kolordu (s. 27 v .
yay~n~~tarihi 1938) ç~km~~t~r. Bu üç askeri yazar da raporun Enver Pa~a'ya veya
karargah-~~umun~iye verildi~ini bildirirler. Yarbay Nihat, Enver Pa~a'n~n kar~~l~~~n~~da koymaktad~r (s. 240).
Bizdeki 20 Eylül 1917 günlü raporla onun zeyli olan 24 Eylül günlü ikinci
rapor ve bunlara ek iki belgenin suretleri, Mustafa Kemal'in ba~yaverli~ini etmi~~
olan Salih Bozok (Eski Bilecik saylav~)tan al~nm~~t~r.
1 Cemal Pa~a yabanc~lar yan~nda da Enver'in aleyhinde bulunmaktan çekinmemektedir. Mesela Falkenhayn'~n Ba~clad'a sald~rmas~~konusu ortada iken von
Kres'e (Bk. : Türkler'le beraber Süvey~~kanal~na, s. 162) Enver'in bilgisizli~ini, Kafkas
sald~r~lariyle sebep oldu~u y~kunlar~~belirtmi~, Ba~dat sald~r~s~n~n da ayn~~sonucu verece~ini söylemi~~ve ~u sözleri sarfetmi~tir : "Beni tamamen ikinci bir ihtilal yapmaya
tahrik ediyorlar". Buradaki "tahrik" sözünün Enver ve etrafmdakilerin davran~~lar~na m~ ? Yoksa onun aleyhdarlar~n~n k~~k~rtmalarma m~~ait oldu~unu kestirmek
güçtür. Ancak ~uras~~muhakkakt~r ki, o s~rada Enver'e kar~~~baz~~ittihatç~larla generallerin birtak~m tertipleri oldu~u Talat Pa~a'n~n kula~~na ula~t~r~lm~~t~.
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19 Eylülde telle sormu~~Mustafa Kemal de bu raporu ona, ayn~~
zamanda da öbür iki kimseye göndermi~tir. Cemal Pa~ a ile Mustafa
Kemal aras~ nda önceden bir sözle~ me ve haz~ rlanma olmasayd~~
1.500 kelimeyi a~an bu rapor onun bir gün önceki teline kar~~l~k
olarak gönderilemezdi.
c) Bu rapor Falkenhayn'~n aleyhinde oldu~u kadar ve ondan
da geni~~ölçüde, iç durumu tenkit eden k~sm~nda, dolay~siyle olsun
sadrazam ve dahiliye naz~r~~ Talat Pa~a'n~ n da aleyhindedir. Hattâ.
Suriye'de ve daha genel olarak Toroslar'~n Güneyinde yönetime az
çok egemen olan Cemal Pa~a'ya da dokunmaktad~r.
Yukar~da da demi~~oldu~umuz gibi, bu 20 Eylül 1917 günlü
raporu, o daha önce yay~nlanm~~~oldu~u için, buraya koyam~yaca'~~z.
Ancak a~a~~ da onun 5 maddesinin k~ sa bir özetini veriyoruz.
Madde ~~ — Halk hükümetten so~umu~ tur, halka kar~~~ çok
kötü davran~lmaktad~ r, hükümet tam bir aciz içindedir, adliye i~leri
de kesin surette i~lememektedir, halk~ n geçim ve ekonomik durumu
berbatt~ r, kimse gelece~e güvenerniyor. Devlet bir gün birdenbire
çökebilir.
Madde 2 — Sava~~yak~nda bitece~e benzemiyor; dü~ man taraf~~
bizden az s~k~nt~~çekmektedir.
Madde 3 — Osmanl~~ordusu sava~~ n ba~lar~ na nispeten çok
zay~ft~r. Birliklerin mevcutlar~~ azd~ r, iyi tümenlerden biri say~ lan
59. tümenin yüzde ellisi ayakta duram~yacak kadar mecalsiz zay~f
kimselerden ibarettir. Ordularda yar~~yar~ya kaçak da vard~r. (Bundan sonra türlü cephe ve ordular~n durumu ve dü~ manlar~n amaçlar~~
gözden geçirilmektedir).
Madde 4 — Yap~lacak i~ ler: a) yönetim, jandarma, geçim i~leri
düzeltilmeli; b) askerlik bak~m~ ndan savgal durumda kalmal~~ ve
Avrupa'daki bütün birliklerimizi yurda geri ça~~rmal~. Sina cephesinde ne yapaca~~m~z~~ ~imdiden kestiremeyiz. Ancak, öyle görünüyor
ki, biz oraya yeni kuvvetler y~~madan önce dü~ man bize sald~racakt~r.
Madde 5 — Suriye ve Hicaz yeniden bir Müslüman-Osmanl~~
komutan~n~n buyru~u alt~na verilmelidir, onun alt~nda da Sina cephesine yine bir Müslüman-Osmanl~~komuta etmelidir. Falkenhayn'~~
yurda olan zarar~na ra~men behemahal kullanmak gerekiyorsa o,
Müslüman-Osmanl~~olacak olan Suriye ve Hicaz genel komutan~n~n
Boil~t~m C. XX 40
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buyru~u alt~ nda bulunmal~d~ r. Bu takdirde ben ~imdikinden daha
küçük bir duruma dü~sem de (yani üstümde bir yerine iki âmir
bulunsa da) yurt faydas~~için buna raz~y~m; e~er benim 7 nci ordum
Sina cephesine tam olarak varmadan dü~man sald~r~ rsa ve o perakende olarak 8 nci ordu komutan~~von Kres'in buyru~u alt~ na girecekse, buna seyirci kalamam ve komutay~~ben üzerime al~r~ m. Almanlara kar~~~zaaf göstermek çok zarar verir. Falkenhayn her yerde
Alman oldu~unu ve kendini Alman menfaatlerini korumakla görevli
sayd~~~n~~belirtmekten çekinmiyor; a~iret ba~ kanlariyle Alman subaylar~~vas~tasiyle do~rudan do~ruya temas ediyor. Bana bile "Araplar Türklere dü~mand~ r, biz Almanlar bitaraf oldu~umuzdan onlar~~
kazanabiliriz" demekten çekinmemi~ tir; Falkenhayn'~n sald~r~~yapmak yolundaki sözleri bütün Suriye ve Arabistan'~ n kendi yönetimine
girmesi için bir vesiledir, yurdumuzu bir sömürge durumuna dü~ürmeye çal~~~ yor, Palestin'de ba~ar~l~~ bir savunma yapabilirse bu
amac~ na (Osmanh'y~~sömürge yapmak amac~) ula~m~~~olacakt~r ve
bize borç yaz~ lan alt~nlar~~ve son Türk kanlar~m bu u~urda harcam~~~olacakt~ r. Özet olarak bu s~ rada yurdun hiç bir kö~esinin yabanc~~ nüfuzu ve idaresi alt~ na verilmesi caiz de~ildir.
Ameli bak~ mdan Mustafa Kemal i~~ba~~ ndakilere çabuk kararla~t~nl~ p gerçekle~ tirilebilecek iki esasl~~ ö~üt vermektedir.
Birincisi, Avrupa cephelerindeki bütün Türk birliklerinin anayurda geri ça~~r~lmalar~~(M. 4) ;ikincisi de yüksek komutan~n Müslüman-Osmanl~~elinde bulunmas~d~ r (M. 5). Onun bu son istedi~i
~una var~ yordu. Ba~ ta genel komutan olarak Cemal Pa~a kals~n ve
Palestin cephesinde sava~an orduya da ben Mustafa Kemal komuta
edeyim. E~er her ne olursa olsun Falkenhayn da kullan~ lacaksa o
ikimiz aras~ nda (Cemal Pa~an~ n maiyeti ve Mutafa Kemal'in amiri
olarak) görevi pek belirli olm~ yan bir kademe te~kil edecek bir
durumda kals~n.
Olaylar göstermi~ tir ki bu tarz,Enver'in tercih etti~i Falkenhaynvon Kres ikizinden herhalde daha kötü sonuç veremezdi. Mustafa
Kemal'in daha önce göstermi~~ve daha sonra gösterece~i eserlere
bakarak onun diledi~i yap~lsayd~, u~ran~lan rk~mlarla kar~~la~~lmazd~.
Bu rapor Enver ve Talat Pa~alara ~u belgelere ili~ik olarak
gönderilmi~ tir :
"Ba~kumandanl~ k Vekâlet-i Celilesine tahrirat,
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"Yedinci ordunun yed-i idaresinde bulunmayan esbabtan dolay~~
firarlar~n devam~~ve kuvvetlerin muhafaza olunamamas~~ ve ordunun
tevcih olundu~u hedeflerin tebeddülü 7 ile beraber süret-i istihdam
ve emr-i kumandan~ n tanzimi cihetinde yeni vaziyetler has~l olmakta
ve a~airin istimali ve istihdam~~ mesailinin devam etmekte bulunmas~~
sebepleri ile vaziyetin muhakemesine ait bir zübdeyi bervech-i âti
huzuru fahimanelerine arz ediyorum. Hususat-~~ mülkiyeye ait ve
ordunun daire-i selâhiyeti dahilinde bulunan mevad~ n gerek Dahiliye
Nezareti ve gerek vilâyat-i mahalliye nezdinde aleldevam takibedildi~i maruzdur.
20/9/33.”
Yedinci Ordu Kumandan~~Mir-i Liva
Mustafa Kemal
"Sadrazam ve Dahiliye Naz~n Fahametlû Devletlû Talat Pa~a
Hazretlerine,
"Yedinci ordunun ve i~bu ordunun istihdam~~muhtemel olan
havalide idare-i umumiye-i mülkiye ile peyda etti~i revab~t-~~karibe
sebebi ile ba~kumandanl~k vekâlet-i celilesine vaziyet-i umumiyenin
muhakemesi hakk~ndaki mutalaat-~~acizanernin bir suretini ber vech-i
âti huzur-u fahimanelerine arz ederim. Gerçi bu mutalâanamede
munhas~ran askeri olan nokat var ise de bir mutalaa-y~~külliye-i umumiyeden nokat-~~fenniye-i askeriyeyi ay~ rmak kabil olmad~~~ndan
aynen takdimi zaruri olmu~tur. Ordunun haiz oldu~u selâhiyet
sebebi ile yak~n olan hükümat-~~mülkiye nezdinde inzibat ve idareye
müteallik mevad için icabettikce temasda bulunuldu~u maruzdur.
Olbabta emr-ü ferman hazret-i veli ul-emrindir.
20/9/33."
Yedinci Ordu Kumandan~~Mir-i Liva
Mustafa Kemal
Mustafa Kemal'in 24 Eylül günlü zeyl raporu:
Bu rapor da Halep'ten gönderilmi~tir. Enver ve Cemal Pa~alara gönderildi~i anla~~lmaktad~r. Talat Fa~a'ya da gönderilip gönderilmedi~ini aç~~a vuran bir emare ta~~mamaktad~r, ihtimal hemen
hep askerlik (M. 1) ve askeri siyasa (M. 2 - 4) ile ilgili oldu~undan
Talat Pa~a'ya gönderilmerni~tir.
7
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Bu zeyl raporun henüz bir yerde yay~nlanm~~~oldu~unu görmedik, onun bütünü a~a~~dad~r. Orada Mustafa Kemal'in olup
bitecekleri nas~l isabetle gördü~ü belirmektedir.
"~ifre
"zata Mahsustur
420/9/33

Halep'ten
24/9133

tarihli rapora zeyildir.
"~~— Sina cephesinde icra olunacak hareket-i müstakillenin nas~l
bir hareket plabilece~ini bervech-i âti mutalâa ederim:
"Sina cephesinde elyevm mevcut olan dü~man kuvveti ~~o, 52,
53, 54, 6o ve 74 ncü f~rkalarla Frans~z ve Italyan kuvvetlerinden
mürekkep bir f~rka, 7 ~er yüz tabur mevcutlar~~ile ceman 6o bin ve
suvari kuvvetleri ile cem'an 70 bin ki~iden ibarettir. Bizim bu cephede bulunan kuvvetlerimiz, 3, 7, 16, 26, 27, 53 ve 54 ncü firkalarla
suvari firkas~ , ki en son kuvve-i umumiyelere nazaran ve cephede
silâh adediyle de~il fakat bütün mevcutlar~~ile 33 bin ki~iden ibarettir ve kuvay-~~ihtiyatiyemiz olan Remle civar~ndaki 24 ncü firka
ile 19 ve so nci f~rkalann Halep'te mevcutlar~~ve ikmal edilemiyece~i bildirilen 20 nci firkanm Istanbul mevcudu ve 1.800 piyadeden
ibaret olan Alman kolunun kuvveti cem'an 30 bin ki~iden ibarettir.
59 ncu firkan~n gayr-~~kabil-i istimal oldu~u karargâh-~~umumice
maleandur. Kuvay-~~ihtiyatiyemizin Sina'ya laakal yüzde otuz noksaniyle muvasalat~~Ve her ay Sina cephesinin bir firka kuvvetinde
zayiata mahkam olmas~~hakayik-i müspeteden oldu~undan bütün
kuvay-~~ihtiyatiyemiz cepheye iki ay sonra 20 bin mevcut ile muvasalat edebilecek, bugünkü Sina kuvvetleri de be~er binden on bin
zayiat vererek 23 bin ki~iye mütenezzil olacak (dü~ecek), yani 7 nci ve
8 nci ordular cem'an 43 bin kuvvetinde bulunacakt~r. Dü~mana yeni
kuvvetler gelmecli~i halde ve biz bütün kuvvetlerimizi cemettikten
sonra aradaki nispet 70 e kar~~~43 tür. Iki ay zarf~nda 70 binden
dü~manm verece~i zayiat pek uzun yürüyü~~ve mütemadi firar ~eraitine maruz olmad~~~ndan ehenuniyetli de~ildir ve kabil-i ikmal
kabul olunur. Alman garp cephesi dahil oldu~u halde bütün cephelerde malzemece bize müteveffik olan dü~man~n vesait-i nakliyece
pek müsait bulundu~u Sina cephesinde bu gün ve atiyen bize tefevvuk-u kat'i sahibi bulunaca~~~a~ikârd~r. Bu hesaba nazaran yeni
ihtiyat kuvvetleri getirmedi~i halde 70 bin ki~iye kar~~~istihsali en

MUSTAFA KEMAL'IN BIR RAPORU

629

büyük muvaffakiyet olan netice bir müdafaay-~~mutlakadan ibaret
olabilir. Mesele mu~lak de~ildir, halbuki dü~man~n M~s~r'da daha
64, 77, 78 nci f~rkalar~~bulunmakta ve bir Hint f~rkas~~söylenmekte
Oldu~u ve Sina cephesinde yeni bir f~ rkamn görüldü~ü dördüncü
ordunun raporlar~nda vaz~hd~r. O halde Devlet-i Osmaniye elyevm
tophyabildi~i ve tahsis etti~i bütün kuvvetlerle Filistin'in ad~m ad~m
müdafaas~na ko~maktan ba~ka ittihaz edecek bir karara malik olmad~~~~gibi memleketin dahil ve haricindeki sair iktisat edebilece~i
kuvvetleri de bu cepheye ~imdiden yeti~tirmek mecburiyetine maruzdur. Binaenaleyh hareket-i müstakille tabiri gayr-~~hakiki olup Eylül
ay~n~n bir iki günü için General Falkenhayn'~n efkar' muzn~iresine
setre ittihaz etti~i bir laf~zdan ibarettir.
"2 — Sina cephesinin, peyderpey muvasalat edecek k~taat ile
beraber terni~i-i müdafaas~~nas~l mümkün olaca~~~hakk~ nda buradan
çok bir ~ey söylenemez. Buradan görülecek ihtiyaç, kuvvetlerin bir
an evvel Cenuba tahriki ve kuvvetlerinin imkan-1 âzamide mahfuz
olarak isali ve a~~r top ve külliyetli cephanenin ve malzeme-yi tal~ kimiyenin bilâ fas~la cem ve ithar~~gibi mevad-~~umumiyeye münhas~rd~r; cephede ise dü~man~~müteakiben müstahzar mevazii zorlamaya
ve yeni haz~rl~klara ve çok zayiata mecbur edecek surette ihzarata
lüzum-u acil vard~r. Yani ihzarat-~~tedafüiye ancak arazi üzerinde
ve mahallinde kararla~t~nlabilir mevattan ibarettir. Peyderpey kuvvetlerin vürudu ile cereyan edecek bir muharebenin safahat-~~atiyesi
evvelden tahmin edilemez. ~imdiye kadar bulundu~um vaziyetler
sebebi ile kimse bu babta benim kadar bir tecrübe geçirmi~~de~ildir.
Gerek Ar~burnu'nda ve gerek Anafartalar'da do~rudan do~ruya
Osmanl~~ payitaht~n~~bu sistemde, yani faik kuvvetlere kar~~~peyderpey
muvasalat eden kuvvetlerin istimaliyle, müdafaa mecburiyetinde
bulunmu~~ve ikinci ordunun pi~tar kolordusuna kumanda ederken
dahi8 sevkülcey~i yay~lmas~n~~bitirmi~~bir dü~mana kar~~~kendi ordumuzun ta~ha~~ üdünü setr ve temin vazifesini ifa etmi~~idim.
"3 - Dü~man taarruzundan evvel 7 nci orduyu cemedebildi~imiz
halde münhas~ ran bir müdafaa vazifesi alacak Sina cephesine bir
grup ve iki ordu karargah~~s~~maz. Falkenhayn'a buraya gelir gelmez
bunu söyledim. Böyle bir te~kilat~n si~abilece~i hakk~ nda bana gösterdi~i sevk-ü idare ~ekli yaln~z bir taarruz ~ekli idi. Yani ~imdiki
8
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cepheyi setr eden bir ordu ve Birüssebi ile Cenubundan dü~man
müstahkem ordugah~n~n gerilerine taarruz eden di~er bir ordu
vaziyeti idi. Ahval, bu ihtimali muhal gösterince General Falkenhayn benim: bir grup ve iki ordu bi-lüzumdur, mütalâama cevap
vermemi~~demek olur. Bahusus muhakkak oldu~u üzere dü~man
taarruzda takaddüm edince mevcut olan ve gelecek olan kuvvetlerin yaln~z bir kumandaya tabi olmas~~münaka~a götürmeyen bir
zarurettir. O halde Falkenhayn'~n kendisine de bir i~~kalmay~p Kres
bütün kuvvetleri istimal edecektir. Fennen ve müdafaay-~~memleket
nokta-i nazar~ndan bu hal gayri kabil-i ihmaldir. Ar~burnu'nda bir
f~rka kumandan~~iken tedricen gelen ve üç f~rkaya bali~~olan kuvvetlere bilâ kayd-u ~art kumanda etti~im için ve kezalik müstacelen
tayin olundu~um 16 nc~~kolordu ile dahi Anafartalar'~n müdafaas~na
ba~lad~ktan sonra müteakiben gelen kolordularla cem'an ii f.~rkaya
bali~~olan orduyu bilâ kayd-u ~art istihdam edebildi~im için ifa-y~~
vazife mümkün olmu~~idi.
"Memleketin hayat~~ bahas~ na olarak yeni bir mald~s tecrübe-i
mücbireye girmeye kanaatim müsait de~ildir. Evvelki mütalaat~mda
vazihen arz ve tafsil etti~im bu ihtimale mukarrerat esnas~nda cevap
verilmemektedir. Ve zaten bir hareket-i müstakille perdesi alt~nda
Sina harekat~, karargah-1 umumiye merbut olan generale tedvi
edilince buna cevap verme~i bittabi Falkenhayn'e tevdi edeceklerdir. Falkenhayn bunlan gördü ve bana cepheden bir k~sm~n~n ~imdiden taht-~~emrime verilmesini bilvas~ta teklif etti~i gibi tarafim~zdan taarruz edilmemesi muhtemel oldu~unu da söylemi~tir. Mü~arünileyh acizleri için bir vazife-i âtiye-i daime olarak Birrüssebi
garnizon kumandanl~~~~veya Zahiriye m~ntakas~~fevkalade kumandanl~~~~gibi vezaifin tecessüm etti~ini setr etme~e ve yald~zlamaya
çal~~maktad~r.
"Sina cephesine benim kumanda edebilmem için noksan tecrübe
ve kifayet gibi bir mütalâamn varit olm~yaca~~~teslimgerde-i devletleridir. Çünkü Sina cephesinden daha mühlik olan Ar~burnu'nu
muvaffakiyetle ve bir küçük kumandan olarak atlatm~~~ve Anafarta'da ii f~rka ve bir suvari livas~n~~muvaffakiyetle ve ~ngiliz ordusunu
ma~lübiyete düçar ederek istimal, velhas~l ~~o f~rkadan ibaret 2 nci
orduyu sevk-ü idare etmi~~bir kumandan ne kadar aciz olsa Sina
vezayifi için mücerrep ve mutemet derecesini kazanm~~t~r.
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"4 - Evvelki mütaalat~ m 9 esas itibariyle bervech-i âti tebeddül
etmektedir :
Sina cephesinin ihtiyac~ , hakiki olarak tespit edilmeyip hareket-i müstakille tabiri ile setr edilmektedir, yani i~fal edilmekteyiz.
General Falkenhayn bilâ kayd-ü ~art bir Osmanl~ n~n taht-~~
emrine verilmemektedir. Geri hidemat~~ ve ihtiyacat~n temini gibi
esbab-~~mütemadiye-i ~ikayet ile ecnebi nüfuzunun Filistin'den
~imale do~ru mütemadiyen tevsi edilece~ine ~üphe yoktur. Kres
Pa~a'n~n Sina harekat~~için geri hidemat~n~n bir Alman erkan~~harbiyesine verilmesini ve Rayak'tan Cenuba kadar bütün ~imendüfer
i~inin do~rudan do~ruya Almanlar idaresine tevdiini zaruri gösterdi~inden haberdar~m.
Yukar~da tafsil etti~im gibi müdafaa için esasen Sina cephesine bir grup ve iki ordu s~~ maz ve mukarreratta ve peyderpey takviyede de vazife-i müstakilleyi benim der~~hte edece~im hakk~nda
bir kay~t yoktur.
General Falkenhayn'~n May~ stan beri memleketimizde irae-i
vücut etmesi müdafaa-y~~memleketi esasl~~surette izrar etmi~~ve Arabistan müdafaas~~için istifade edebilece~imiz 5 mühim yaz ay~n~~
imha ve iptal ettirmi~tir. Bu zarar-~~sevküccey~inin telifi olunabilmesi liitf-u Haktan istida olunur. Askeri zarar~~bu olan mü~arünileyhin siyasi zarar~n~~hattâ tahdit etme~e imkân olmam~~t~r. Karargah-1
umuminin evamirine ve acizlerinin müdahalât~ma asla ald~rmamakta
ve yürüyüp gitmektedir. Biz bir Kres'i, iktisab-~~ hukuk etmi~tir
diye, yerinden k~p~rdatam~ yoruz. Mesela Nablus civar~nda dü~man
taarruzunu durdurabilecek olan General Falkenhayn'a mutlak tabi
olaca~~m~z bence bedihiyattand~ r. Binaenlayh ne askeri ne siyasi
Falkenhayn'a asla itimad~m yoktur. Onun taht-~~ emrinde ve mukarrerat-~~ haz~ra alt~nda ifay-~~ vazife etmek vatan~m için asla bir
hizmet-i nafia vadetmez. Fakat vatamm~n menafii ile beraber bizzat
nefsimin ~eref ve kabiliyetinin madun olaca~~~ve beni art~k memlekete hizmet edemiyecek bir vaziyete dü~ ürece~i muhakkakt~r. Binaenaleyh harbiye naz~r~~ ve ba~kumandan vekili s~fatiyle zat-~~devletlerine yazd~~~m bu mütalâat ile bab-~~ hükümetten ~ahs~ma ait atideki iki karardan birinin müstacelen itas~n~~istirham ederim.
"~~- Falkenhayn asla Sina cephesinde vazife alamaz, Arabistan
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ba~kumandal~~~~taht-~~ emrinde olarak Sina'n~ n müdafaas~~ yaln~z
7 nci ordu kumandan~na ait olur.
"2 - Yahut âcizleri 7 nci ordunun kumandas~ndan af olunurum.
"~stirhamat~ ma müstacelen cevap verilmesini ve çünkü cevap yel-4medi~i halde yak~ n olan zamanda kendi taht-~~emrinde ifay-~~vazife
etmiyece~imi General Falkenhayn'a tebli~~edece~imi arz ederim.„
Yedinci Ordu Kumandan~~Mir-i Liva
Mustafa Kemal
Bu zeyl rapor üzerinde yorumda bulunmay~~lüzumsuz görüyoruz:
Enver Pa~a buna 2 Ekim 1917 de kar~~l~ k verir. Bu, Mustafa
Kemal'in görü~lerinin incelik ve derinli~ini kavramam~~~ olan bir
amirin bir atlatma kar~~l~~~d~ r. Bunu alan Mustafa Kemal'e, raporunun sonunda dedi~i gibi, çekilmekten ba~ka yapacak bir ~ey kalm~yordu. O da çekilin
Yarbay Nihat (an~lan eser, c. II, s. 240) Enver Pa~a'n~n bu
kar~~l~~~ n~n 20 Eylül 1917 günlü rapora ait oldu~unu yazm~~t~ r.
ihtimal o, bu zeyl raporu görmedi~i için bu zanda bulunmu~ tur.
Zeyl rapor elde olunca Enver Pa~a'n~n yaln~z onun 3 ncü maddesinin ba~~ndaki ~u cümlesiyle :
"3 - Dü~ man taarruzundan evvel 7 nci orduyu cem edebildi~imiz halde münhas~ ran bir müdafaa vazifesi olacak olan Sina
cephesine bir grup ve iki ordu karargah~~ s~~amaz .."
4 ncü maddesinin "d" böle~inin ~u k~sm~na :
"
Falkenhayn asla Sina cephesinde vazife alamaz.. ." kar~~l~k verdi~i aç~kça görülür.
Enver Pa~a'n~n, üzerinde durdu~umuz birkaç sat~rl~k kar~~l~~~~
a~a~~dad~r.
"~ oo kilometreden ziyade imtidad~~olan Sina cephesinin iki
m~ ntakaya taksimini pek tabii bulurum. Binaenaleyh 7 nci ordu
karargâh~n~n bu cepheye s~~am~yaca~~~hakk~ndaki muhakeme-i âlinize
i~tirak edemem. Bundan ba~ ka Sina cephesinde bulunacak k~taat~ n
harekât~n~~sevk ve idare etmeye memur edilmi~~olan Mü~ir Falkenhayn Pa~a'n~n mezkûr harekât~ n muvaffaldyetle neticelenmesi için
en do~ru karar ve tedabir ittihaz edece~ine eminim. Bu husustaki
itimad~ma Zat-~~âlinizin de i~tirak buyurman~z~~bilhassa rica ederim."
Bu, Mustafa Kemal'e haddini bil ve çizmeden yukar~~ ç~ kma,
demekti. Bir ay geçmeden 31 Ekimde geli~ meye ba~layan y~k~ml~~
olaylar kimin hakl~~oldu~unu ve ilerisini isabetle gördü~ünü aç~kca
belirtecektir.

