BA~KUMANDAN ATATÜRK'ÜN
KISA BIR PORTRESI
TEVFIK BIYIKLIO~LU
Büyük kumandanlann ve tarihte yeni bir devir açan büyük
çapta devlet adamlar~n~ n, hakikate uygun portrelerini çizmek çok
güç bir i~ tir. Bilhassa, Atatürk gibi, en a~~r ~artlar alt~ nda bir millet
ve bir vatan kurtaran ve bundan sonra da yeni ve demokratik bir
devlet kuran dâhi bir kumandan ve devlet adam~~bahis konusu
olunca bu deneme büsbütün güçle~ir. Biz, bu k~sa yaz~da, büyük
Atatürk'ün, sadece, kumandan ve kurtar~c~~olarak Istiklal sava~~n~~
nas~l idare etti~ini ana çizgileriyle tasvir etmiye çal~~aca~~z. Ihtilâlci,
devlet adam~~ ve ~slahatc~~Atatürk bu etüdün d~~~nda kalacakt~r.
Birinci Dünya Harbinde Gelibolu yar~madas~ nda, müttefik
ordulanna kar~~~Ar~ burnu'nda ve Anafartalar'da kazand~~~~parlak
zaferlerle Türk ve dünya tarihinde pek hakl~~ve yerinde isim yapm~~,
~an ve ~eref kazanm~~~olan Atatürk'ün büyük çapta kumandanl~k
kudret ve kabiliyeti, asker olarak karyerinin en son ~aheseri olan
Türk kurtulu~~sava~lar~n~ n idaresinde bütün parlakli~iyle göze
çarpmaktad~ r. Bunun için a~a~~ daki k~sa hülâsada, evvel., Atatürk'ün
Anadolu'ya geçti~i s~ ralarda Osmanl~~Imparatorlu~unun ve Türk
ordusunun ne hale dü~ürüldüklerini hat~ rlatmak isterim. Ancak bu
suretle, Atatürk'ün kar~~la~t~~~~güçlükler daha iyi anla~~labilir.
Arkas~ ndan büyük Kumandamn istiklâl sava~~n~~ nas~l haz~rlay~p
nas~l idare etti~ini, mümkün oldu~u kadar, vesikalara dayanarak
incelemeye çal~~ aca~~m.

BIRINCI DÜNYA HARBI SONUNDA
OSMANLI IMPARATORLU~UNUN DURUMU
Müttefikler; daha harp içinde, kendi aralar~ nda akdettikleri
gizli anla~malarla' Osmanl~~Imparatorlu~u'nun payla~~lmas~na karar
Bu gizli payla~ma anla~malar= ba~l~calar~~ ~unlard~r :
I. 4 Mart - 12 Nisan 1915, Büyük Britanya, Fransa ve Rusya aras~ndaki
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vermi~ lerdi. Harp, Avrupa merkezi devletlerinin ve Osmanl
~~devletinin yenilgisiyle bitince, Türkiye'yi payla~ ma projelerinin gerçekle~ mesine hiçbir engel kalmam~~~gibiydi.
Merkezi Avrupa devletleriyle müttefik olarak, iç ve d~~~cephelerde, sonuna kadar ve bütün kudretini tüketerek ba~ariyle dövü~mü~~
olan Osmanl~~devleti, müttefiklerinin ve bilhassa Makedonya cephesinin çökmesi, biraz da harbin sonlar~na do~ru devlet ve hükümetin
ba~~ na geçenlerin cesaretsizli~
i, Vilson prensipleri gibi hiçbir müeyyidesi olmayan vaatlere lüzumundan fazla bel 'ba~lamalar~~ve gev~ etici
propagandaya kendilerini kapt~rmalar~~yüzünden, 30 Ekim 1918 de,
Mondros mütarekesini imzalad~.
Müttefikler, biraz yukar~da aç~ kland~~~~gibi, harp içinde Osmanl
~~
devletinin payla~~lmas~ na, kendi aralar~
nda karar verdikleri için,
onlarca bu mütareke ~arts~ z ve kay~ts~ z bir teslimiyetten ba
~ka bir
~ey de~ildi.
Osmanl~~hükümdar~~Vahidettin ve hükümeti, hiçbir esasa ve
bilgiye dayanmadan, müttefiklerin maksatla= bilmemezlikten gelerek, galiplerin yaymaktan geri kalmad~klar~~insanl~ k duygular
~na,
temsil ettikleri Bat~~medeniyetine ve demokrasi prensiplerine güvenerek onlara Türk vatan~ nda hareket serbestli~i vermekle müttefiklerin i~ini kolayla~t~rm~~ lard~
r. Itilâf devletleri, hiçbir hak ve selâhiyet"Istanbul anla~mas~. Bununla ~stanbul ve Bo~
azlar Rusya'ya verilmi~ti". "~stanbul anla~ mas~" 1917 Rus ihtilâlinden ve Rusya'n
~ n müttefiklerinden ayr~lmas~ ndan
sonra l~ ükümsüz kalm~~t~r. Rusya'n~ n vazgeçmesiyle,
~stanbul ve Bo~azlar Türklere
b~rak~lm~yacakt~. Bu bölge, ~
ngiltere, Fransa, hattâ Yunanistan aras~nda çeki~ me
konusu olmu~, Amerika da Bo~
azlarda mesuliyet kabul etmeyince Milletleraras~~
bir idareye ba~lanmal~~istenmi~tir.
Osmanl~~Imparatorlu~unun Asya'daki topraklar
~n~n payla~~lmas~~ için
Büyük Britanya, Fransa ve ~talya aras~
ndaki 26 Mart 1915 Londra and/a~mas~. Bununla Italya'ya, Antalya ve Antalya'ya biti
~ik Güney - Bat~~Anadolu'da
ve Akdeniz k~y~lar~ nda "âdilâne bir pay" ay~-diyordu.
Büyük Britanya, Fransa ve Rusya aras~ ndaki 16 May~s 1916 "SykesPicot" anla~mas~ . Bununla, Rusya, Erzurum, Van, Bitlis, Trabzon vilâyetleriyle
Güney Kürdistan'~ ; Büyük Britanya, Mezopotamya'y~
; Fransa, Suriye, Lübnan
ve Adana vilâyetini alacakt~.
Büyük Britanya, Fransa ve Italya aras~ ndaki 17 Nisan 1917 St. Jean
de Maurienne anla~mas~. Bununla, ~ talya'ya Antalya'dan ba
~ka ~ zmir verildi~i gibi
Konya'ya kadar uzanan bir nüfuz bölgesi de ayr~ld~.
Bu anla~ ma ve andla~malar~n metinleri ve tafsilât için
~ u kaynaklara bak~ n~z:
Documents on British foreign Policy 1919-1939, first series.
The Partition of T~~rkey, 1913-1923, Harry N. Howard.
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leri olmad~~~~halde, yaln~ z kuvvetlerine ve geçici zaferlerine dayanarak mutarekenâmeyi bir tarafa b~rakm~~ lar ve harp içinde silahla
elde edemedikleri yerleri zahmetsizce i~gal etmi~ lerdir. Bu suretle,
galip devletler, mütarekenin imzas~ ndan iki hafta sonra, Istanbul ve
Bo~azlarda yerle~mi~~bulunuyorlard~.
Yukar~ da sözü geçen ilk gizli anla~ma ile Istanbul ve Bo~azlar
Çarl~k Rusya'ya b~rak~lm~~t~ . Onun yerini alan Bol~ evik Rusya,
Bo~azlara ve onunla birlikte kendisine b~ rak~lm~~~olan Do~u Anadolu'ya sahip ç~ kacak bir halde de~ildi. Istanbul'un ve Bo~azlar~n,
aralar~ndan yaln~z birinin eline geçmesine raz~~ olmayan müttefikler,
buralann~ , ikinci dünya harbinden sonra Berlin ve Viyana'da yapt~ klar~~gibi, mü~ tereken idare ve kontrol etmeye ba~lam~~lard~.
Harp içinde, Osmanl~~ devletinin payla~~lmas~~ için gizli anla~mala~~imza etmi~~olan Itilaf devlet adamlar~, Osmanl~~devleti hakk~ ndaki niyetlerini aç~ klamaktan da çekinmiyorlard~. Amerika Ba~kan~~ Wilson'un bir notas~ na cevap veren müttefikler, ro Ocak 1917
de harp gayelerinden birinin: "Türk idaresindeki milletlerin kurtar~lmas~" oldu~unu bildirdikleri gibi, 16 Ocak 1917 de, Va~ington'daki
Ingiliz sefirine gönderilen talimatta, "Osmanl~~ devletinin Avrupa'dan
uzakla~t~ r~lmas~ " Britanya hükümetinin maksatlarmdan birisidir,
denilmekte idi.
Ingiliz devlet adamlar~ na göre, Mondros mütarekesini imzal~yan
Osmanl~~devletinin durumu ~öyle idi: "Osmanl~~Imparatorlu~u silahs~zland~r~lm~~ , kuvvetsiz bir halde Itilâf ayaklar~~ alt~nda serilmi~ti.
Osmanl~~ payitaht~~ ve Islam halifesi, müttefik toplar~n~n tehdidi
alt~nda idi" 2.
Bizim tarafta ise, Osmanl~~devletinin ba~~ ndakiler, hala, durumun a~~rl~~~ n~~ve Itilaf devletlerinin maksat ve niyetlerini anlamamakta devam ediyorlard~.
Osmanl~~ hükümdar~~ Vahidettin, mütareke ~artlar~n~~ ö~rendi~i
rada
Sadrazam Izzet Pa~a'ya, inan~lm~yacak ~u Man söyler:
s~
"ne kadar a~~ r olursa olsun, ~artlar~~ kabul edelim. Daha sonra
Ingilizlerin tevecciih ve müsamahalanm kaz anabiliriz".
Mutarekeyi irr~zal~yan Osmanl~~sadrazam~~ve ba~ kumandanl~k
erkan~ harbiye reisi de, bilhassa Ingiliz dostlu ~una bel ba~lamakta
2

Curzon, The last Phase, 1919-1925 H. Nicolson, London, s. 3 - 4.
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hükümdardan daha geri kalmaz. Medine, Yemen ve Asir'deki Türk
kuvvetlerine, Ingilizlere teslim olmalar~~için yollad~~~, 6 Kas~ m 1918
tarihli emir, ibretle okunacak bir vesikad~r. Telgraf~n metni ~udur:
"Dört seneden ziyade din ve namus u~runda muhayyirülûkul
fedakârl~klar ibraz~ ndan sonra manzumei ittifakiyemizin ma~lûbiyet
ve bitâbii azime giriftar olmas~ , devleti Osmaniyemizi düveli Itilâfiye
ile akdi mütarekeye icbar etti. Mütarekenâmenin bir maddesinde,
Hicaz, Asir ve Yemen'de bulunan Osmanl~~k~taat ve garnizonlar~ n~n
en yak~ n Itilâf kumandan~na teslimi me~ ruttur. Vazifei namusunu
senelerden beri ifa etmi~~olan siz asker arkada~lar~ m hakk~nda bu
hükmü elime r~ za göstermek madeni vatan~~mevti muhakkaktan
kurtarmak gibi bir hissi vatanperveriden münbais oldu~u elbette
takdir buyurulur. Has~mlar~m~z~ n bile hayret ve takdirini celbeden
fedakârl~~~mz~ , bu a~~ r yüke de kemali itaat ve metanetle tahammül
ederek tetvic edece~inize eminim. Senelerden beri muhari p bulunmakl~~~m~za ra~men, hakk~m~ zda el' an asari hay~rhahi ibraz~ ndan hali kalm~yan
Ingiltere devleti fahimesinin hissiyat~~dlicenabdne ve halisanesinden emin
olman~z~~rica ve an karip vatan~m~ za salimen avdetinizi lûtfu haktan
temenni eder, cümlenizin gözlerinizden öperim."
Uzun müddet, Ingiliz sefareti tercümanl~~~m yapm~~~ve mütarekede Vahidettin ve Damat Ferit'le s~k~~ temasta bulunmu~~olan
Rayan (Ryan), hat~rat~nda 3 Vahidettin'in ve Damat Ferid'in, kendiliklerinden Ingiliz dostlu~una lüzumundan fazla k~ymet vermelerindeki isabetsizli~i ~ u sözlerle tenkit eder: "Her ikisinin yan~ld~klar~~esasl~~nokta, müttefiklerin, bilhassa Ingiltere'nin yenilmi~~bir
Türkiye'ye ehemmiyetli bir tâvizde bulunam~yacaklar~n~~anl~yamamalar~~olmu~tur."
Osmanl~~sadrazam~n~n 6 kas~ m 1918 de müjdeledi~i TürkIngiliz dostlu~unu, Ingiliz hükümeti, ancak Türk zaferinden ve
Lloyd George (Loyid Jorc) hükümeti dü~tükten, yani yukar~ daki
telgraftan dört y~ l ve on ay sonra, yeniden kurmak lüzum ve zaruretini kabul eder. Lozan bar~~~antla~mas~ mn imzas~ ndan (24 Temmuz 1923) sonra Istanbul kumandan~~Salâhaddin Adil Pa~a'y~~ ilk
defa resmen ziyaret eden itilâf i~gal kuvvetleri ba~ kumandan~~General
Harington, ilk defa olarak, Türk dostlu~undan hararetle bahsederek ~unlar~~söyler :
8

The last of the Dragomans, Sir A. Ryan, 1951.
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— "Dost veya dü~man olarak birbirimize kar~~~besledig'imiz
sayg~y~~ birlikte götürmekteyiz. Türkiye'ye bar~~~ve refah temenni
ederim. Sizden ayr~ ca, geçmi~ te, Türk ve Ingiliz ordular~~ aras~nda
mevcut olan dostlu~un ve eski dostluk gelene~inin kurulmas~na
yard~ m etmenizi rica ederim. Hakl~~ dava u~runda canlar~n~~ feda
eden binlerce ölülerimizi Türk topra~~nda b~rak~yoruz. Bunlar~n
hat~ ralarma hürmet edilece~ini ümid ederim."
Fakat bu mesut neticeye varabilmek için Mondros'tan Lozan'a
kadar be~~ y~l çarp~~mak, çal~~mak gerekmi~ tir. Herhalde mütareke
imza edilir edilmez, bir gün evvelki dü~manlardan dostluk beklemenin yersizli~i meydandad~r.
Birinci dünya harbi sonunda, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun durumu, gerçekten Malitsizdi. En fenas~, devlet ve hükümetin ba~~ nda
bulunanlar~n, daha bar~~~bile yapmadan, dünkü dü~manlar~m~zdan,
yard~ m ve müsamaha bekliyerek bu gibi esass~z hayallerle milleti
felakete sürüklemeleri idi.
~~~
OSMANLI DEVLETINDE ITILAF I~ GAL SAHALARI,
TÜRK ORDUSUNUN SILAHSIZLANDIRILMASI
Mondros mütarekenâmesinin imzalanmas~~ (30 Ekim 1918)
müttefik ordular~ n~n, mütareke yap~ld~~~~hat üzerinde durmalar~n~~
gerektirirken Itilaf kara ve deniz kuvvetleri, mütarekeyi bir ileri
hareket parolas~~kabul ettiler. Ingiliz, Frans~z, Italyan deniz ve kara
kuvvetleri, üç haftadan daha az bir zaman içinde Bo~azlar~~ ve Istanbul'u ele geçirdiler. Istanbul liman~nda, Osmanl~~hlikümdarm~n
saray~~önünde den-lirliyen Itilaf armadas~~aras~nda bir Yunan kruvazörü de bulunuyordu. Di~er taraftan, Bo~azlardan ba~ka, müttefiklerden her biri, Anadolu'da ve Trakya'da kendilerine ayr~lan bölgeleri de, hiçbir silahl~~ kar~~l~k görmeden hemen i~gale geçtiler. Bu
suretle, iki ay içinde (Kas~m, Aral~k 1918) Iskenderun, Antakya,
Kilis, Adana, Mersin, Urfa, Mara~, Antep, Fransa4 ; Musul, Batum,
Kars, Ingiltere tarafindan i~ gal olundu.
4 Urfa, Mara~~ve Antep evvela ~ngiliz kuvvetleri taraf~ndan i~gal edilmi~~ve
1919 ba~lar~nda Frans~zlara devredilmi~tir.
Be~leten C. XX 45
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Bunu, Güney - Bat~~ Anadolu'da Antalya, Burdur, Ku~adas~,
Söke, Marmaris, Fethiye, Milas, Konya ve Isparta'nm, Italyanlar
taraf~ ndan i~gali takip etti (Nisan, May~s 1918).
Osmanl~~hükümetinin emriyle hiçbir silahl~~ kar~~l~ k görmiyen
bu askeri i~galler, bir istilâ ve fetih ~eklinde yap~ld~. I~ gallerde, Türk
ordusunun ve milletinin ~ eref ve izzeti nefsini k~ran pek çok ta~k~nl~ klar ve tecavüzler olmu~tur. Bo~altt~ r~ lan yerlerde, ordu ve hükümet
mensuplar~~ hakaretle kovuldular. Bu haysiyet k~ r~c~~muamelelerden
ba~ ka ordu kumandanlar~ na kadar ordu mensuplar~n~ n tevkifi gibi
hadiselerin do~urdu~u kin ve infial, ileride patlamak üzere kalplerde
birikiyordu.
Bütün Türk denizlerinde de Itilâf, bilhassa Ingiliz donanmas~~
hakimdi. Ayn~~zamanda, Osmanl~~ devletinin bütün kara ve deniz
irtibat yollar~ , muhabere vas~ talar~~ da Itilaf kontrolüne al~nd~.
Türk ordusu terhis olundu ve silahs~zland~r~ ld~ . Silah ve cephaneleri Itilâf kontrolüne al~nd~ . Anadolu ve Trakya'n~ n hemen her
garnizonunda Itilaf subaylar~~ gözcülük yap~yorlard~.
Itilaf devletleri, yaln~z i~galleri d~~~ nda kalan Orta ve Do~u
Anadolu'daki silah ve cephaneyi kontrolleri alt~ na almak üzere deniz
k~y~lar~ na indirememi~lerdi.
Do~u, Orta ve Güney - Do~u Anadolu'daki Türk birlikleri
(XV. , III. ve XIII. kolordular) da terhis edilmi~~olmakla beraber
bu birliklerin bölgelerindeki silah ve cephane Itilaf kontrolü d~~~nda
kalm~~t~ . Bu bölgelerin, Itilâf kontrol ve nüfuzundan ve onun öncüsü
olan Istanbul hükümetinin müdahalesinden uzak kalabilmesi çok
ehemmiyetli bir noktad~ r. Mütarekenin imzas~ ndan itibaren bu
kolordular~ n ba~~ ndaki (9. Ordu Kumandan~~General Yakup ~evki,
XV. Kolordu Kumandan~~Kaz~ m Karabekir, III. Kolordu Kumandan~~ Salâhaddin, XIII. Kolordu Kumandan~~Ahmet Cevdet) ileriyi
gören yurtsever askerler, bu hususa çok dikkat etmi~ ler ve ellerindeki
silah ve cephaneyi, deniz k~y~lar~ na indirmemek ve teslim etmemek
için her tedbire ba~vurmaktan çekinmerni~ lerdir. 9. Ordu Kumandan~~General Yakup ~evki Süer, üç do~u livam~z~~ (Batum, Kars,
Ardahan) bo~alt~ rken ordu ve ahalinin beslenmesi için gerekli binlerce ton yiyecek ve k~ ymetli cephane ve silah~, 194 s~n~r~~gerisine
ta~~tm~~t~ . Onun himmet ve gayretiyle Do~u vilayetlerimiz ve do
~udaki ordumuz açl~ ktan ölmekten kurtulmu~tur. 0 s~ralarda, i~gal
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bask~s~~ alt~nda bulunan Erkan~~Harbiyei Umumiye reisleri (Cevat,
Fevzi) ve onlara yard~ m eden genç kurmaylar, Itilâf makamlar~na
kar~~~bu tedbirleri zaruri gösterecek sebepler ileri sürerek Orta ve
Do~u Anadolu'nun müdafaa vas~ talarmdan büsbütün mahrum bir
duruma dü~memesini sa~lam~~lard~r.
Etrafi sarp da~larla çevrili ve bütün Anadolu s~ra da~lar~n~n
kavu~tu~u ve korudu~u Orta ve Do~u Anadolu yaylalan ve buralar~n kahraman halk~ , biraz sonra, Atatürk'e kuca~~n~~ açacak ve
onun idaresinde, milli mücadelenin temelini te~ kil edecekti.
Istanbul'da, i~gal sahas~ nda ve Itilâf ordular~n~n gölgesinde
bulunan Osmanl~~hükümdar~~ve Islâm Halifesi Vahidettin, Osmanl~~
devletinin ve Türk milletinin mukadderat~na hâkim bir tav~r ve edâ
alm~~t~. Ikinci Abdülhamit zaman~nda oldu~u gibi, devlet, saray ve
bizzat hükümdarm nüfuz ve idaresi alt~ na girmi~ti. Müttefikler,
Vahidettin kanaliyle, memlekete hâkim olabileceklerini sand~klar~ ndan gizli ve aç~k her i~~için ona müracaat ediyorlard~~ 5.
Padi~ah ve Osmanl~~hükümeti, Itilâf devletlerinin, daha çok,
aç~ kça himayesine girdikleri Ingiltere'nin arzu ve emellerine göre
hareket ediyorlard~ . Gerçekte, bir müstakil Osmanl~~devleti kalmam~~t~.
Mütarekenin imzaland~~~~s~ralarda, elimizde kalan Türk topraklar~na çekilmi~~olan orduya, "Osmanl~~ordusu" denemezdi. Türk
olmayan unsurlar, ~ rak ve Suriye çekili~inde, Anadolu'ya gelmerni~ler ve memleketlerinde kalm~~lard~. Mütarekede, Anadolu'ya
çekilen ve Trakya'da bulunan ordu birlikleri tamamiyle Türklerden
ibaretti. Art~k, Osmanl~~ordusu da, Osmanl~~devletiyle birlikte tarihe
kat~~m~~t~ . Mütarekeden sonra, yaln~z "Türk ordusu" vard~.
Türk ordusunun ve milletinin, yok oluncaya kadar padi~aha ve
halifeye ba~l~~kalaca~~~kanaati umumi gibiydi.
Mütareke ilerledikçe galip devletler, yukanda sözü geçen gizli
anla~malarla paylar~na el koymu~~olduklar~ndan bar~~~için, 1919
ba~lar~ nda, ciddi bir engel görünmüyordu. Bununla beraber
Sovyet Rusya, gizli anlasmalan reddetti~i için, evvelce Çar
5 Vahdettin, birgün, ba~kâtibi Ali Fuat Bey'e yabanc~~bask~s~ndan dert yanm~~~
ve i~gal makamlar~n~n kendisine: " ...kar~~m~ zda müracaat edecek kuvvet olarak,
yaln~z sizi tan~r~z..." dediklerini anlatm~~. (Görüp i~ittiklerim. Ali Fuat Türkgeldi, s. 199).
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Rusya's~na b~rak~lm~~~olan Do~u Anadolu ve Bo~azlar~n talihiylc
Italyan-Yunan ihtiraslar' ve Suriye mandas~~etraf~nda Paris'te yüksek
konseyde sert tart~~malar oluyordu.

TÜRK MILLET/NIN TEHLIKELERE KAR~I
MILL/ CEMIYETLER KURMASI
Paris bar~~~konferans~nda, 1919 ba~lar~nda Do~u Anadolu'nun
Ermenilere, istanburla birlikte Bo~azlar~n Milletler Cemiyeti mandas~na verilece~i konu~uluyordu. Yunanistan'~n Izmir ve Do~u
Trakya üzerindeki ihtiraslan da günün meselesi halini alm~~t~. Kilikya'y~, Ingiltere'nin, yarduniyle i~gal eden Fransa, buras~n~, Ermenilerle birlikte bir müstemleke gibi idareye kallu~~yordu.
Mondros mütarekesinden sonra Türk milletinin ba~~na gelenler,
Itilâf devletlerinin Türk milletini yok etmek istediklerinde hiç ~üphe
b~raknuyordu. Bo~azlar aç~lm~~, Türk milleti, müdafaas~z, galiplerin
merhamet ve insaf~na b~rak~lm~~~gibiydi. Istanbul hülffimetinin, Itilaf
devletlerinin maksat ve hareketlerini kolayla~t~rmaktan ba~ka bir ~ey
yapt~~~~yoktu.
Harp içinde müttefikler aras~nda imzalanan gizli andla~malann
Türk halk~~taraf~ndan da ö~renilmesi ve Paris bar~~~konferans~nda
Do~u Anadolu, Trakya ve Izmir üzerinde geçen konu~malar, Türkleri, hakl~~olarak heyecan ve endi~eye dü~ürdü. Evvela mukadderat~~
tart~~~lan ve yabanc~~idarelere b~rak~lmas~~muhtemel olan bölgeler
halk~, haklar~n~n savunulmas~~için, kendi bölgelerinin isimlerini
ta~~yan, "Müdafaai Hukuk" Cerniyetleri kurdular. Bu siyasi cemiyetlerin ba~hcalan ~unlard~r:
Trakya - Pa~aeli Müdafaai Hukuk Heyeti Osmaniyesi,
Vilayat~~ ~arkiye Müdafaai Hukuk Cemiyeti,
Kilikya Müdafaai Hukuk Cemiyeti,
Izmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti,
Trabzon Muhafazai Hukuk Cemiyeti.
Hepsi, ilmi, iktisadi, ~rki ve siyasi delillere dayanarak, temsil
ettikleri bölgelerin haklar~n~~münhas~ran bar~~~yoliyle müdafaa etmeyi
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vazife edinen bu siyasi cemiyetlere, biraz sonra, Türk milliyetçili~inin
ve Türk kurtulu~~sava~~n~n, fikir olarak temeli ve azimet noktas~~
olmu~lard~r.
IV
IT/LAF /~GAL~NDEN SONRA
IZMIR'IN VE BATI ANADOLU'NUN YUNANLILAR
TARAFINDAN I~GALI
I~gal ve silâhs~zland~rma hareketinden alt~~ buçuk ay sonra,
müttefikler, görünü~te Türkiye'ye hâkim olmu~~gibiydiler. Bununla
beraber, ne de olsa, Osmanl~~ devletinin payla~~lmas~n~~ve Türk milletinin me~ru haklar~ ndan ve istiklâlinden mahrumiyetini Türk
milletine kabul ettirecek olan bar~~~andla~mas~n~n uygulanmas~n~~
sa~lamak ve Anadolu'da, muhtemel bir Türk mukavemetini k~rmak
için yeni ve daha büyük asker kuvvetlerine ihtiyaç vard~.
Müttefikler, bilhassa Fransa, birinci derecede Almanya, ikinci
derecede Bol~evik Rusya i~lerine ehemmiyet veriyorlard~. Bu yüzden
Yak~n Do~u'ya takviye birlikleri göndermek mümkün de~ildi. Tersine
olarak, Türkiye'deki i~gal kuvvetleri aras~nda yap~lan terhisler yüzünden müttefik i~gal ordusunun mevcudu çok azalm~~t~. Müttefikler,
Anadolu'ya, yeni ordular getirip yeni bir sefer açacak durumda
de~illerdi.
Birinci dünya harbinde pek ezilmemi~~olan Yunan ordusunu bu
maksat için kullanmaktan ba~ka çare kalm~yordu. Yunanl~lara bu
vazifeyi gördürürken Ba~ vekil Venizelos'un, muhtelif vesilelerle ileri
Sürdü~ü Yunan isteklerini desteklemek gerekiyordu.
Küçük Yunanistan, Bat~~Anadolu'yu ve Trakya'y~~ i~gal etmiye
ve Türk milli mukavemetini k~rmaya muvaffak olursa hem Yunan
milli emellerini gerçekle~tirmi~, hem de müttefiklerin tasarlad~klar~~
ve Türk milleti için esaretten ba~ka bir ~ey olm~yan bar~~~andla~mas~n~n kabul ettirilmesini kolayla~t~rm~~~olacakt~.
8 Mütareke ile kurulan bu siyasi cemiyetlerin, kurulu~~tarihleri ve programlar~~ için ba~l~ca a~a~~daki eserlere bak~n~z. Nutuk: Gazi Mustafa Kemal.
Türkiye'de siyasi partiler: Tar~k Zafer Tunaya.
Milli Mücadelede Trakya: Tevfik B~y~kl~o~lu.
Milli Mücadelede Erzurum: Cevat Dursuno~lu.
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Paris'te, Dörtler meclisinin, 6 May~s 1919 da, Yunanl~lara
~zmir'i i~gal müsaadesini vermesi, Ingiliz kabinesini, bilhassa Paris'de bulunan ~ngiliz d~~i~leri vekiline Londra'da vekalet etmekte
olan Lord Curzon'u ~a~~ rtm~~t~. Fikrince, Selçuklulardan beri, Türklerin ana vatan~~ olan Anadolu'yu Türklere b~ rakmak ve burada
Yunanl~lara yer vermemek laz~ md~ r. Konferans~ n karar~ n~~ ö~renir
ö~renmez Paris'e ko~an Curzon, Yunanl~lara verilen i~gal müsaadesini geri ald~ ramazd~. Hiç olmazsa, Yunan i~gal sahas~n~n geni~letilmcmesi için çal~~ t~. Yunanl~ lar~ n ~zmir'i i~gal etmeleri kar~~s~nda,
Türk milletinin gösterdi~i derin ho~nutsuzluk ve duydu~u nefret
müttefikleri, dü~üncelerini fiil sahas~na koymaktan al~ koyamazd~.
Osmanl~~ devleti, aylardan beri mukadderleri konferansta ve
dünya bas~n~nda tart~~~lan Izmir'de hiçbir savunma ve korunma
tedbirleri almad~~~~gibi Izmir'e, aç~ kca ufukta beliren Yunan i~ galini
kolayla~t~racak yarad~l~~ta kumandan ve vali göndermi~ti'.
Yunanl~lar, bu ~artlar alt~nda, ~zmir'i, bir tümenle (Birinci
tümen) ~ tilaf donanmas~n~n yard~miyle i~gal ettiler (15 May~s 1919).
Istanbul hükümetinden ald~~~~emir üzerine hiç mukavemet göstermiyen Türk askeri (XVII. kolordu, 56. tümenin bir k~s~ m birlikleri)
Izmir k~~las~ nda, yüz k~zart~c~~ ~artlar alt~ nda esir edildi. ~ehir iki
gün ya~ma edildi. I~galde yaln~ z Izmir'de asker ve ahaliden birkaç
yüz Türk öldürüldü.
Osmanl~~hükümeti, Izmir facias~ ndan sonra dahi, Yunan istilas~ na kar~~~silahla kar~~~koymay~~yasak ediyor ve Türk halk~ n~~ ve
topraklar~ n~, Yunan tecavüzüne aç~ k b~rak~yordu.
Izmir'deki ilk ba~ar~dan cesaret alan Yunanl~lar, iki hafta içinde,
Izmir'in ortalama 8o km. do~usunda, Ayd~n - Ödemi~~- Turgutlu Bergama - Ayval~k hatt~ndan geçen bir hinterland sahas~n~~ i~gale
muvaffak oldular.
Bat~~Anadolu'da Yunan i~galine u~rayan Türk halk~n~n milli cepheler
kurmalar~~:
Izmir' den içeriye do~ru geni~lemelerinde yaln~z, Ayval~ k'daki
Damat Ferit hükümeti, milliyetçi ve yurtsever bir asker olan XVII. kolordu
kumandan~~ ve vali vekili Nurettin Pa~a'n~n yerine Izmir'e kumandan olarak emekli
Ali Nadir Pa~a'y~, vali olarak da " Izzet Bey"i göndermi~ti. Izzet Bey, Kürdistan istiklâli için Ermeni delegesi Bo~os Nobar'la i~birli~i yapan ve konferansa,
Türk vatan~ n~n bir parças~n~~ devletten ay~rmak için muht~ralar veren ~erif Pa~a'n~ n
amcas~d~r.
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bir Türk alay~~(172. P.A., Yb. Ali Çetinkaya) ve Ödemi~~halk~ndan,
acele olarak kurulan yüz ki~ilik bir milli kuvvet, Yunanl~ lar~~ate~le
kar~~lad~ lar (Yzb. Tahir, Hâmit ~evket ~nce, Ali Orhan ilk kur~un
ve arkada~lar~).
Bu iki silahl~~mukavemet ve Bergama'n~n i~galinden sonra bu
~ ehirdeki Yunan müfrezesinin, civardan toplanan Türk milis kuvvetleri tarafindan bas~ larak (15 Haziran ~~ ~~g) yok edilmesi Bat~~
Anadolu'da, Yunan istilas~na kar~~ , yer yer, milli cepheler kurulmas~n~~ sa~lad~~ (Haziran 1919 sonlar~ ). Birkaç hafta içinde, halk
mukavemet te~kilat~~olan "Müdafaai Hukuk" ve "Reddi Ilhak"
cemiyetlerinin gayretiyle, Yunanl~lara kar~~, Burhaniye - ~vrindi Sorna - Akhisar - Salihli - Ayd~n - Çine - Söke-Ku~adas~~mevkilerinden
geçen geni~~bir cephe üzerinde gönüllü Türk milisleriyle tutulan bir
"Kuvay~~Milliye cephesi" meydana geldi. Bu mukavemet, memleket
ölçüsünde bir ~ahlanman~n ancak, ba~lang~c~~idi.
Bu kuvvetler, Istanbul hükümetinin her türlü tesiri d~~~nda,
mahalli Müdafaai Hukuk cemiyetleri taraf~ndan kurulup halk yard~ miyle besleniyordu.
Anadolu, tarihte benzeri görülmeyen bir ~ekilde, her taraftan
kuvvetli dü~ manlar tarafindan sar~lm~~t~.
Bat~'da, gittikçe kuvvetini artt~ ran (be~~Yuna tümeni) Yunan
ordusundan ba~ka, güneyde Kilikya'da, Frans~zlar, Ermeni lejyonlariyle takviye edilen iki tümen kadar bir kuvvetle bütün Kilikya'y~~
(Adana, Mersin, Iskenderun, Antakya, Antep, Mara~, Urfa, Kilis)
ve Büyük ~skender ve Haçl~~ordulanmn da geçtikleri Toros da~lar~ndaki me~hur Gülek bo~az~n~~tutuyorlard~. Di~er taraftan, Do~u
da da, Erivan Ermeni hükümeti ordusu, her an, Erzurum üzerine
yürümeye haz~rlan~yordu. Bu i~gal levhas~n~~tamamlamak için, daha
evvel anlat~ld~~~~gibi, Bo~azlardaki ~tilaf kara ve deniz kuvvetleriyle
Güney - Bat~~Anadolu'daki Italyan i~gal kuvvetlerini de hesaba
katmak yerinde olur.
Do~u'da Ermeni tehdidi ve Bat~ 'da Yunan i~gali, ancak, ~tilaf
devletlerine dayand~~~~müddetçe Türk milleti için bir tehlike say~labilirdi. Bu iki dü~mamn, kendi ba~lar~ na Anadolu'da yerle~ebilmeleri
ihtimali yok gibiydi.
Ilk ad~mda, Do~u ve Orta Anadolu'nun cesur, yurtsever ahalisine dayanan ve bu sahada, dü~man taraf~ndan ku~at~lm~~~bir kale
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gibi, her milletten ordularla sar~lan Türk milleti bu ate~~ve çelik
çenberini k~r~p kendini kurtaracak, yahut, gittikçe daralan bu çenber
içinde yok olacakt~. Durum çok vahimdi. Kurtulu~~da o nisbette
güç olacakt~.
Türk milleti, yok olmaya raz~~olm~yacaksa, elindeki vas~talar
ne olursa olsun, bir ölüm - kal~m sava~~na girmeliydi.
Memlekette kurulan siyasi milli cemiyetlerin ve dü~man tecayüzlerine kar~~~beliren mukavemet te~ebbüslerinin bir elden düzenlenmesi gerekiyordu. Bat~~Anadolu'da, Yunan istilâsma kar~~~kurulmakta olan çok zay~f milli cephelerin talih ve âk~beti, bu hareketin
bütün milletçe benimsenmesine ba~l~yd~. Bunun gibi, güneyde, Frans~z i~gal ve istilâs~na ve Do~u'da Ermeni tehlikesine kar~~~da silâhl~~
mukavemete karar verilip harekete geçilebilmesi için, bütün memleketi içine alacak geni~~ölçüde milli te~kilâta ve her ~eyden evvel de
bunlar~~idare edebilecek çelik iradeli, tecrübeli bir kahramana, bir
lidere, bir dev adama ihtiyaç vard~.
Yunan i~galinin Millt mücadele üzerindeki tesiri :
Izmir ç~karmasiyle ba~l~yan Yunan istilâs~mn, geni~~mânasiyle
Türk kurtulu~~sava~~~üzerindeki tesiri ve muhtemel neticeleri üzerinde, mücadele senelerinde, Ankara'da ve daha sonralar~~çok durulmu~~ve bu hususta bir çok fikirler ileri sürülmü~tür.
Yunan istilas~n~n, mal ve bilhassa can kayb~na sebep olmas~~
bak~m~ndan çok felâketli olmakla beraber milli ~uurun uyanmas~nda
ve milli birli~in kan ve ate~le gerçekle~mesinde, büyük rolü oldu~unda
~üphe yoktur.
Çok ac~d~r. Do~rusu ~udur ki Yunan istilâs~~olmasayd~, mütareke s~ralar~nda bir milli mücadele aç~lmas~~çok ~üpheliydi. Italya
ve Yunanistan'~n ikisi de, Izmir'e göz dilmai~lerdi. Italya gibi bir
büyük devletin bo~azlar yolu üzerinde ve yak~n~nda yerle~mesini
ho~~görmeyen Ingiltere, Yunanistan'~~seçti. Yunanl~lar bir olup bitti
yaratmak istediler ve büyük haz~rl~ks~z yaln~z bir tümenle Izmir'i
i~gal ettiler. Izmir'de, k~~la önünde k~sa bir sokak muharebesi oldu.
Buna, hangi taraf ba~lam~~~olursa olsun, Türk - Yunan mücadelesi
ba~lam~~t~. Harpten yorgun ç~kan Osmanl~~devleti Itilâf i~gali kar~~s~nda mukavemet göstermedi. Fakat, eski Osmanl~~tebaas~~Yunanl~lara gelince durum de~i~ti. Yunan i~galinin, Türk ~eref ve haysiyetine bir tecavüz oldu~unda bütün Türkler birle~mi~ ti. Itilâf i~gali,
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en a~~r ~ekil ve neticeleriyle dahi, derhal, bir ölüm - kal~m mücadelesi aç~lmas~na sebep ve vesile olam~yacakt~. ~uras~~da muhakkakur
ki, milli mücadelenin ba~~na Mustafa Kemal geçmeseydi, vatan
kurtar~lamaz ve müstakil, hür, Bat~~zihniyetli, demokratik Türkiye
Cumhuriyeti meydana gelemezdi.
V
ASKER ATATÜRK'ÜN MÜMTAZ ~AHSIYETI
Dünyan~n her yerinde buhranl~~devirler, ola~anüstü kudrette
liderlerin ortaya ç~kmalar~na zemin haz~rlam~~t~r. Mütareke Türkiyesinde, Türk milletinin ölümle kar~~la~mas~, onu bu felâketten
kurtaracak dâhiyi ergeç i~ba~~na ça~~racaku. Türk milletinin kurtar~lmas~~için de, tecrübe edilmi~~ve geçmi~in dersleriyle mücehhez,
güvenilir, bir lidere ihtiyaç duyulmas~ndan daha tabii bir ~ey olamazd~. Mustafa Kemal Pa~a (Atatürk)n~n, 19 May~s 1919 da Samsun'a ç~kt~~~~duyulunca Türk milleti ve Türk ordusu, içinden, "I~te,
bizi kurtaracak adam~~bulduk" diyerek emniyet ve itimatla ona
sar~lm~~t~.
Gerçekte, Samsun'da Anadolu topra~ma ayak basan Atatürk,
Abdülhamit devrinin bo~ucu istibdat havas~n~~ ci~erlerinde tenefrüs
etmi~, Ittihat ve Terakki'nin açt~~~~ikinci me~rutiyet devrindeki
siyasi ve askeri hatalar~m yak~ndan görmü~~ve birinci dünya harbinde
Ar~burnu'nda ve Anafartalar'da memleketi istilâdan ve yok olmaktan
kurtarrm~~ve bu zaferleriyle hakl~~bir güven kazanm~~~ve ~ahsiyeti,
"Yenilmezlik" vasf~~ile süslü olduktan ba~ka, Türk milletinin kahramanl~~ma ve fedakârl~~~na inanan bir "Dev Adam"d~. Türk milletinin, kendi kendini kurtaraca~ma ve kallunaca~ma inanan ve
Türk milletinin bütün kuvvet ve kudretini, faziletlerini ~ahs~nda
toplayan bir liderdi.
Gençli~inden beri, muhitine, ikna ve inand~rmak yoliyle hakim
olmay~~bilen Atatürk'ün, Anadolu'da yapaca~~~her i~i, milletle beraber
millete yapt~rmas~~beklenirdi. Türk milletinin kendi kendini idare
etmesini ve kendi mukadderat~na hâkim olmas~n~, kendine en mukaddes bir gaye edinmi~ti.
Türk kurtulu~~mücadelesinin a~~rl~k merkezi Mustafa Kemal'in
lider ~ahsiyetidir. Türkiye için bir talih eseri olarak, devlet ba~kan~,
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ba~kumandan selâhiyet ve makamlar~n~n bir adamda birle~ti~ini
görüyoruz. Mücadelenin ba~ar~lmas~~için, bütün selâhiyetlerin bir
elde bulunmas~~ ~artt~. Mustafa Kemal, bütün bu a~~r selâhiyet ve
vazifeleri pürüzsüz ba~arabilecek kabiliyette bir liderdi. Bu birle~me
sayesinde, Mustafa Kemal, iç ve d~~~politikay~, askeri hareketlere
uygun olarak idare edebilmi~tir. O, her üç politikay~, bükülmez bir
irade kuvvetiyle, her ~eye hâkim olan kurtulu~~fikrine hadim k~lmaya
muvaffak olmu~tur.
Atatürk Anadolu' da :
Orta ve Do~u Anadolu'da asayi~i iade vazifesiyle ve ordu kumandan~~ selâhiyetiyle (g. ordu k~taat~~müfetti~i) Osmanl~~ hükümeti
tarafindan Anadolu'ya gönderilen, daha do~rusu kendisine güvenen
ve Anadolu'ya gitmesini isteyen birkaç arkada~~n~n da yard~ miyle
kendisini bu vâzifeye tayin ettiren Mustafa Kemal Pa~a (Atatürk),
kendisini bekleyen milli vazifenin ba~~na geçmekte hiç tereddüt
etmedi. Osmanl~~hükümetinin talimat~~ve güttü~ü miskin teslimiyet
politikas~~ d~~~ na ç~ kt~~~~anla~~l~nca Istanbul'a dönmesi emredilmesi
üzerine Osmanl~~ hükümetiyle, münasebetini safha safha kesmekten
ba~ka bir çare kalm~yordu. Atatürk'ü, Anadolu'ya, asayi~i korumak
gibi mütevazi ve hudutlu bir vazife ile göndermi~~olan Osmanl~~
hükümeti, Mustafa Kemal gibi büyük bir kumandana bu vazifeyi
vermekle i~ledi~i hatay~~ anlam~~t~. Fakat, ok yay~ndan ç~km~~t~.
Atatürk, k~sa bir zaman sonra, Osmanl~~ hükümetine ve padi~aha
isyan ederek ordudan istifa etti ve bir millet ferdi olarak kurtulu~~
hareketinin ba~~na geçti. Mustafa Kemal, resmi s~fat ve selâhiyetlerinden, bir zaman için ayr~lm~~~olmakla beraber, s~rf ~ahsi kudret
ve nüfuziyle, üzerine ald~~~~milli vazifeyi ba~arabilecek bir liderdi s.
Atatürk'ün Mili( mücadele yolunda Türk milletini bir siyasi cemiyet
içinde birle„stirmesi :
Ikinci bir Izmir hâdisesinin, Do~u Anadolu'da, Erzurum'da
tekrarlanmas~n~~önlemek lâz~md~. Atatürk'ün telkiniyle, Ermeni istilâ
tehlikesine kar~~~Do~u Anadolu'ya yap~lacak her türlü yabanc~~ i~gal
ve tecavüzlerde sil.hl~~mukavemeti kabul eden Erzurum kongresi
8 Anadolu'ya giderken Atatürk'e verilen vazife ve Istanbul'a geri ça~~ r~lmas~~
üzerine geçen yaz~~malar ve ordudan istifas~na dair vesikalar için Harp Tarihi
Dairesince yay~nlanan ~~ ve 2 numaral~"Harp Tarihi Vesikalar Dergisi"ne bak~n~z.
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(23 Temmuz - 7 A~ustos ~~ rg) kararlar~, bütün memleket temsilcilerinin i~ tirakiyle toplanan Sivas Kongresinde (4 - ii Eylül 1919),
mütarekenin imza edildi~i gün (30 Ekim 1918) elde bulunan milli
hudutlar içindeki ezici ço~unlukla Türklerin ya~ad~~~~topraklar~n,
yabanc~~ i~gal ve istilas~ ndan kurtar~lmas~~kararla~t~ . Daha evvel, her
tarafta kurulmu~~olan bütün siyasi cemiyetler, Sivas kongresinin
temelini att~~~~"Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti" ile
birle~ tirildiler. Bu cemiyet, bütün Anadolu ve Rumeli'de merkez ve
~ubeler açt~~ve silahl~~milis te~kilat~~da kurmaya çal~~t~. Bu suretle,
mücadele bir ~ahs~n karar~~olmaktan ç~km~~~ve bütün Türk milletine
maledilmi~ ti. Bir haftal~ k çok ate~li konu~ malar neticesinde bu tarihi
kararlar~~veren k~rk ki~ilik kongre da~~ lm~~~ve kendi yerine, verdi~i
kararlar~~tatbike Atatürk'ün reisli~inde bir "Temsil Heyeti"ni vazifelendirrni~ ti. Hiçbir vakit toplu olarak bir arada çal~~mayan bu
heyetin ruhu ve bütün kurtulu~~mücadelesinin gerçek ba~~~Atatürk'tü.
O, k~sa bir zamanda, Do~u'da Kafkasya'dan Bat~'da Izmir'e, Güney'de
Adana'dan, Kuzey'de Meriç'e kadar bütün ordu kadrolar~na ve iç
idare mekanizmas~ na hâkim olmu~~ve bütün milletin kalbinde, istiklal
u~runda mücadele ate~ini yeniden tutu~ turmaya muvaffak olmu~tur.
Bütün Türkler, siyasi kanaat ve ya~~ fark~~olmaks~z~ n milli kurtulu~~ davas~~yolunda, bu kuvvetli liderin etrafinda topland~lar ve
birle~ tiler. Fakat, elde ordu denilebilecek haz~ r bir maddi kuvvet
yoktu. Millet yorgundu, memleket fakir dü~mü~ tü ve harapt~. Maddi
kaynaklar~~da hemen hiç yoktu gibiydi. En fenas~, Osmanl~~hükümdar~n~ n ve onun Istanbul'daki hükümetinin, memleketin en zengin
yerlerini i~gal eden galip Itilaf devletleriyle kuvvetli Yunan ordusunun
tarafinda olmas~~ve bu yabanc~~kuvvetlere dayanmas~~ idi.
Ufukta hiçbir muvaffakiyet ~~~~~~görünmeyen bu karanl~k durum
~~
kar~~s~ nda, de~il o vakitki dü~ manlar, hattâ dostlardan ve Osmanl
nda
en
ufak
~
devlet adamlar~ ndan bile Atatürk'ün, hattâ bar~~~ ~artlar
bir de~i~iklik yapt~rabilece~-ini bekliyenler pek azd~ . Yüzde yüz muvaffak olaca~~ na inananlar ise yoktu.
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VI
IZMIR'DEN ANKARA'YA KADAR OYALAMA
MUHAREBELERI YAPARAK ÇEKILI ~~
Güney' de Frans~ zlara kar~~~milli mukavemetin düzene konmas~ :
Anadolu'da, esas cephe, ~ üphesiz Bat~ da'ki Yunan cephesidir.
Bütün kuvvetler, kaynaklar ve gayretler Yunan ordusunu yenmiye,
onu ezmeye ve memleketten ç~ karm~ ya yöneltilmelidir. Bu i~~kolay
de~ildir. Bunu ba~ arabilmek için, en a~a~~, yüz bin ki~ ilik muntazam
bir orduya lüzum vard~ r. Bu, bir zaman i~idir.
Do~u, Orta ve Güney Anadolu'daki bütün i~ e yarar kuvvetleri,
ilk andan itibaren Bat~'ya, Yunanl~ lara kar~~~toplamak ve burada
kafi netice al~ nd~ ktan sonra, ikinci derecedeki dü~ manlara dönmeyi
daha uygun bulan ve Atatürk'ün bu ana strateji kaidesine uygun
hareket etmedi~ini ileri süren baz~~ yazarlar vard~ r. Atatürk, görünü~ te, bu temel prensibe ayk~ r~~ hareket etmi~~say~ labilir. Esas kaide,
en kuvvetli hasma kar~~ , kuvvetlerin büyük k~sm~ n~~ kullanmakt~ r.
Fakat, unutulmamal~d~ r ki s~ ra ve zaman~ , duruma ba~l~d~ r. Kumandanl~ k, bu prensibi, en iyi netice verecek ~ ekilde tatbik etmek
de~il midir?
Anadolu'nun o zamanki ula~t~ rma durumu, Do~u ve Güneydeld
kuvvetleri, Bat~ 'da kulland~ ktan sonra, k~ sa bir zamanda, tekrar
Do~u'ya ta~~ maya müsait de~ildi. Do~u ve Güney'deki kuvvetlerle,
evvela bulunduklar~~ yerlerde, ikinci derecedeki dü~manlara kar~~~
netice al~ nd~ ktan sonra, bütün memleket kuvvet ve kaynaklar~n~,
esas has~ m olan Yunanl~lara kar~~~ y~~ mak ve büyük ve kati meydan
muharebesi vermek, o vakitki durumda yap~lacak en do~ru hareketti.
Do~u'dan ve Güney'den Bat'~ya kuvvet kayd~ rmadan evvel,
Bat~ da, Yunan ilerleyi~inin, herhangi bir bölgede durdurulmas~~ ve
cephe gerisinde normal bir iç idare kurulmas~~ gerekiyordu. Bu ~artlar
d~~~ nda, bat~ya yard~ ma gelecek kuvvetlerin de anar~i içinde da~~l~p
erimeleri tehlikesi çoktu.
Bunun için, Atatürk, bir taraftan Bat~~ Anadolu'da Yunanl~lara
kar~~~kurulmu~~olan milli cephenin devam~n~~ sa~l~ yan tedbirler
al~ rken, evvela Güney'de, Frans~ z kuvvetlerine kar~~ , milli kuvvetlerle harekete geçmeye karar verdi. Bu i~~için, Güney'e memur
etti~i birkaç müte~ ebbis ve cesur subayla Kilikya'daki i~gal kuvvet-
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lerine kar~~~milli te~kilat yapt~rd~ . Bu bölgede, gerilla tarz~nda, ancak
küçük milli kuvvetlerin faaliyeti, en ince noktas~ na kadar, büyük
bir dikkatle düzenlendi. Süratle harekete geçen bu küçük Türk milli
kuvvetleri, faal davranarak yapt~klar~~baslunlarla Mara~'~~ (ii ~ubat
1920), Urfa (8 Nisan 192o)y~ , Toroslarda Gülek bo~az~n~~ve Toros
tünellerini (28 May~s 1920) Haçin (Saimbeyli) ve Kozan'~~yabanc~~
i~galinden kurtard~lar. Antep, Adana, Tarsus, Osmaniye etraf~nda da
küçük kuvvetlerle bir emniyet perdesi vücude getirildi.
Bu bölgede en çetin muharebeler, Antep ~ ehrinin içinde verilmi~tir. Bütün Antepliler için ebedi bir kahramanl~k ve ~eref abidesi
te~ kil eden Antep muharebeleri on bir ay sürmü~~ve ~ehir, ancak
kanl~, fakat ~anl~~sava~lardan sonra, açl~ktan dü~man eline geçmi~ tir.
(Antep muharebeleri: ~~Nisan 1920 - 9 ~ubat 1921) Anadolu'da,
yaln~z bu kahraman ~ehre "Gaziantep" ünvan~~verilmi~tir.
Urfa, Mara~~ ~ehirlerinin ve Toros geçitlerinin elimize geçmesiyle Güney cephemizde, Frans~zlar, Toros ve Anti Toroslar~n Güneyine at~lm~~~ve Anadolu için Güney'den istilâ tehlikesi kalmam~~t~.
hadf devletlerinin ve Istanbul hükümetinin "Kuvay! Milliye" hareketini
bast~ rmak için mü~terek te~ebbüs ve hareketleri:
Bir ölüm kararmdan ba~ka bir ~ ey olmayan Türk bar~~~andla~mas~n~, kukla Osmanl~~hükümetine imza ettirmek kolayd~. As~l
güçlük, bunu, Türk milletine ve onun mümessili Atatürk'e kabul
ettirmekti. Bunun için, Anadolu'da sekiz ay içinde (Haziran 1919 Ocak 1920) her tarafa kök salan Türk "Kuvay' Milliye" te~kilât~n~~
ortadan kald~rmaktan ba~ka çare yoktu.
Bu i~te de, Itilaf devletleri, Osmanl~~devletini alet olarak kullanmaktan çekinmediler.
Itilaf devltleri, ön safta Ingilizler olmak üzere, i~e ba~lad~lar:
gal
büyük dü~ manca gösteriler ve korkutmalar aras~ nda zaten i~
gal
i~
~ndan
alt~nda bulunan Istanbul, resmen, Itilaf kuvvetleri taraf
top~ehrinde
olundu (16 Mart 1920). Anadolu'nun emniyetli bir
lanmas~~için Atatürk'ün tavsiyesi dikkate al~nnuyarak, normal za~~
manlarda oldu~u gibi Istanbul'da çal~~ maya koyulan son Osmanl
Mebusan Meclisi de, Itilaf kuvvetleri taraf~ndan bas~ld~~ve Kuvay~~
Milliyeci mebuslardan kaçam~yanlar yakalanarak Malta'ya sürüldüler.
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Osmanl~~ hükümeti de, Anadolu'da milli te~kilat~~
kald~ rmak
gayretiyle kendisine verilen rolü oynamaktan geri kalmad~. Osmanl~~
padi~ah~~ve ~slam halifesi, Atatürk'ü ve onunla birlikte çal
~~anlar~~
ölüme mahkûm eden fetvalar ç~kard~~~~gibi Anadolu'nun içerilerine
gönderilmek üzere baz~~kuvvetler de haz~rlad~ . "Kuvay' inzibatiye"
ad~~verilen bu halife kuvvetleri, Izmit üzerinden içeriye sald
~r~rken
Bat~~Anadolu'da Yunanl~lara kar~~~kurulmu~~
olan milli cephelerinlizin gerilerinde ve Orta Anadolu'nun bir çok yerlerinde, halife
fetvalar~n~ n tesiriyle Atatürk'e ve milli te~ kilâta kar~~~
ciddi silahl~~
ayaklanmalar ç~kar~ld~.
Milli mücadelenin talihi, bu ayaklanmalar~n bast~r~ lmas~na ba~l~~
idi. Halife kuvvetleri ve bütün iç ayaklanmalarla Kuvar Milliye
aras~ ndaki bu kanl~~ iç muharebeler, milli cephelerin zay
~flamas~~
pahas~ na, Atatürk tarafindan muvaffakiyetle tasfiye olundu.
Atatürk'ün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hiik~2metini Kurmas~:
Atatürk, Anadolu'ya ayak bast~~~~günden itibaren Türk milletinin, varl~~~n~~ve istiklalini kurtarmak için, ergeç silaha sar
~laca~~n~~biliyor ve bu mücadelenin ba~ariyle yap~
labilmesi için gerekli
tedbirleri, s~ rasiyle al~ yordu. Bunlar~n ba~~nda, i~gal sahas~~
d~~~nda,
Anadolu'da, her türlü karar ve hareketlerinde serbest bir milli devlet
kurulmas~~geliyordu 9 . Gerçekte, ba~
ka türlü yapmaya imkân yoktu.
Harp, tek bir insan i~i olamazd~ . Bu millet ve devlet i~
iydi. Muvaffakiyet için, mücadelenin milletçe benimsenmesi ve milli bir devlet
tarafindan idare olunmas~~gerekiyordu.
~ tilaf devletleri tarafindan Istanbul'un, biraz yukar
~da aç~ klanan
~artlar alt~ nda i~gali ve Osmanl~~Mebusan Meclisinin bas
~larak da~~t~lmas~~Atatürk'e, Anadolu'nun ortas~
nda, Ankara'da, bir milli devlet
kurmak imkan~n~~veriyordu. Atatürk, Anadolu'da yeni bir Türk
devleti kurmakla milli mücadelenin en mühim muvaffakiyet âmillerinden birisini, belki de en ehemmiyetlisini gerçekle~tirmi~~bulunuyordu.
Türk milleti, Orta Anadolu'da, yabanc~~ i~gal sahas~~ d~~~nda bir
milli devlet kurmu~ tu. Bu devlet, milli mukadderat üzerinde, serbestçe karar verebilirdi. Bu büyük hadise, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçi~inin yan~ nda, zafer için en kuvvetli bir teminatt
~.
9 15 numaral~~ "Harp Tarihi Vesikalar Dergisi"nde yay~

vesikaya bk.

nlanan 388 numaral~~
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Görülüyor ki, Atatürk, zaferi kolay kazanmam~~. Ad~m ad~m
sebatl~~ çal~~ malariyle, evvela Anadolu'da milli te~kilat~~kurmu~~ve
bu te~kilat~~ bir y~ l, her türlü müdahaleden masun tutarak devam
ettirmi~~ve en nihayet Büyük Millet Meclisini ve hükümetini de
Ankara'da kurmaya (23 Nisan 1920) muvaffak olmu~tur. Yeni Türk
devletinin kurulmasiyle, heyeti temsiliye reisli~i vazifesi sona eren
Atatürk, mücadeleye sonuna kadar devam etmek vazifesini Türk
milletinin gerçek mümessili olan Millet Meclisine devretmi~ti. Kendisi de bu meclisin reisi olarak iç ve d~~~i~ lerin, milletin emel ve arzulanna uygun bir ~ ekilde yürümesini sa~lam~~~bulunuyordu. Millet
Meclisi Reisi, Ba~ kumandan ve devlet reisi olarak da, Atatürk, bütün
kudret ve kuvvetini, Milli Mücadelenin muvaffakiyeti, nihai zaferin
elde edilmesi ve kurdu~u yeni Türk devletinin her bak~mdan kuvvetlenmesi u~runda kullanm~~t~r.
Türk milletine öldürücü bar~~~muahedesini kabul ettirmek için, Yunanl~lar~ n, ileri harekete geçi~leri :
Iç ayaklanmalar~ n henüz tamamiyle bast~r~lamam~~~ oldu~u
bir s~ rada, Türk mukavemetini büsbütün k~r~ p öldürücü bar~~~andla~mas~n~, Türk milletine zorla kabul ettirmek vazifesini yine Yunanistan, üzerine ald~ . Bu maksatla 6o.000 ki~ ilik (alt~~tümen) bir Yunan
ordusu, 22 Haziran 1920 de, taarruza geçerek, Bat~~Anadolu'daki
zay~f Kuvay~~Milliye (en çok 5000 tüfek ve 20 top) cephesini y~kt~.
Burhaniye - ivrindi - Soma - Akhisar - Salihli - Nazilli hatt~ndaki
Türk Kuvay~~Milliye cephesi, iki günde çöktü. Yunanl~lar, bundan
sonra, Büyük Menderes, Gediz vadileriyle Bal~kesir üzerinden üç
gurup halinde ilerlediler ve iki hafta içinde Nazilli - Ala~ehir - Bursa
hatt~na vard~lar.
Izmir ç~karmas~ ndan sonra bu birinci Yunan taarruziyle Bat~~
Anadolu'daki Türk milis kuvvetlerinin ço~u da~~lm~~~idi. Elde, hemen
yeni bir cephe kuracak yeter kuvvette muvazzaf ordu yoktu.
Yunanl~ lar, Izmir'e ç~kt~ ktan sonra elde ettikleri bu ikinci,
fakat hakikatte geçici ba~ariyle Türk davas~n~~kökünden çözmü~~
olmuyorlard~. As~l ciddi sava~ lar, bundan sonra ba~l~yacakt~. Bu
sava~larda, Anadolu içerisine ilerledikleri nisbette, Yunanl~lar için,
her türlü güçlüklerin artaca~~nda ~üphe yoktu.
Yunan ilerleyi~ine kar~~ , Türk milletinin bütün maddi ve manevi
kuvvetlerini kullanmaya karar vermi~~olan Atatürk'ün, yeniden bir

720

TEVFIK BIYIKLIO~LU

muvazzaf ordunun çekirde~ini kurabilmesi için hiç olmazsa birkaç
ayl~k bir zamana ihtiyac~~vard~.
Di~er taraftan Yunanl~lar da, bu ilerleyi~le Türk mukavemet
ve az~rlini k~ramad~klar~n~~anlamakta gecikmediler. Ya kazand~klar~~
yerlerde durmak veyahut Türk mukavemetini büsbütün y~kabilmek
için ba~lad~klar~~istilâya devam etmek gibi iki ihtimal kar~~s~nda
bulundular. Fakat, yeni bir hamle için Yunanl~lar~n yeni haz~rl~klar~~
ve sonu gelmiyecek fedakarl~klan göze almalar~~laz~ m geliyordu.
Yunanistan bu ikinci yolu tutmu~tur.
Yunan ordusu, bu maksatla, Demirci - Simav bölgesinde faaliyette bulunan Türk ak~nc~lann~~(Çerkes Ethem) temizlemek, büyük
Menderes ve Gediz vadilerinde, yeni bir ileri harekete haz~rlanmak
ve bu arada Do~u Trakya'y~~ele geçirmek için (20 - 25 Temmuz 1920)
iki ay kaybetti.
Yunanl~lar Do~u Trakya'ya yönelttikleri taarruzda Meriç boyundaki iki tümenden ba~ka, Anadolu'dan Bursa bölgesinden getirilen bir üçüncü Yunan tümenini ~~o. tümen) de kulland~lar. Tekirda~'~ nda ve Ere~li bölgesinde karaya ç~kan bu Yunan tümeni Trakya'da, Meriç boyundaki Türk savunma sisteminin y~k~lmas~ nda
müessir olmu~tur.
Yunanl~lar~ n, Anadolu'daki harekat~, yar~da, U~ak - Bursa hatt~nda b~rak~p Trakya'da toprak elde etmek pe~inde ko~malan, Türk
milli mücadelesi için, Do~u Trakya'n~n k~sa bir zaman kaybedilmi~~
olmas~na ra~men, fayda sa~lam~~t~r, denilebilir. Trakya harekat~,
Anadolu'ya dört ayl~k bir zaman kazand~rm~~t~r.
Bu arada ~ tilaf devletleri, Osmanl~~hükümetinin murahhaslanna
Paris civar~ nda, S6/eres'de, bar~~~andla~mas~n~~imza ettirmi~ lerdi
( o A~ustos 1920). ~tilaf tehdidi alt~ndaki Osmanl~~hükümdannin
ve hükümetinin, esaret vesikas~ m kabul etmeleri, Türk milletini ve
Atatürk'ü, hiçbir suretle bir taahhüt ve kay~t alt~ na alamazd~ . Tersine
olarak, bu ölüm hükmünü y~rtmak için, mücadeleye daha büyük
bir azimle devam etmekten ba~ka bir çare yoktu.
Ve~rlizelos, Anadolu'da, daha büyük bir harekete geçmeden evvel
halk~n reyine ba~vurmak istedi. Bu maksatla, Yunanistan'da Kas~m
1920 ba~lar:~l-Ida yap~ lan umumi seçimde, Venizelos partisi halk
güvenini kaybederek yerini k~ralc~~partiye b~rakt~.
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Bu seçim neticesinde Yunanistan'da, hükümet ve ordu kadrolannda esasl~~de~i~iklikler yap~ lm~~~ve Yunanistan'da hükümet ve
ordu i~ leri düzene konuncaya kadar alt~~ay gibi uzun bir zaman
geçmi~tir.
Atatürk, bu k~ymetli zamandan, iç sava~lar~~tasfiye ve Bat~'da
küçük, fakat muntazam bir ordu (general Ali Fuat Cebesoy) kurmak için faydalanmay~~ihmal etmemi~tir.
Do~u Anadolu'da Ermenilere, Bat~'da runanl~lara kar~~~kazan~lan ilk
sava~lar.
Bat~'daki Yunan muvaffakiyeti, Do~u'da, Erivan cumhuriyetini
de harekete geçmeye ve Do~u Anadolu'yu istilâya te~vik etti. Bu
cephede, Atatürk'ün emriyle, te~ebbüsü ele alan muntazam Türk
kuvvetleri (XV. kolordu, 3 tümen, Kâz~ m Karabekir) Sar~kam~~~ve
Kars'da, Ermeni ordusunu yenerek (30 Ekim 1920) Osmanl~~hükümetince, Mondros mütarekesiyle bo~alulm~~~olan üç Türk vilâyetini,
Batum, Kars ve Ardahan'~~Ermeni ve Gürcülerden geri ald~lar. Milli
mücadeleye ba~lang~ ç olan Erzurum kongresi gibi, yine Do~u'daki
bu ilk Türk zaferi, bütün memleket kurtulu~unun bir kuvvet kayna~~~
ve nihai zaferin bir müjdecisi olmu~ tur. Bu ilk zaferle, Do~u'dan
Anadolu'yu tehdit eden çok ciddi Ermeni tehlikesi ortadan kalkm~~~
ve Anadolu'yu bo~acak çenberin kuvvetli bir halkas~~kopar~lm~~t~.
Geç olsa da, bu cephede serbest kalan kuvvetlerden ve kaynaklardan
~'''.
bat~ da, Yunanl~lara kar~~~faydalanmak mümkün olacakt
Yunanistan'da, seçimlerden sonra i~ba~~na geçen K~ral Konstantin hükümeti de, Anadolu'da Venizelos'un ba~lad~~~~istilâya,
sonuna kadar devam etmeye karar verdi.
S6vres andla~mas~n~~Türk milletine kabul ettirmek için mücadeleye devama karar veren Yunanistan'la Türk milleti aras~nda,
~~kenarlar~nda ve
1921 ba~lar~ ndan itibaren, Orta Anadolu'nun Bat
içinde devam eden yeni mücadele çok çetin ve çok kanl~~olmu~ tur.
lzmir'den Ankara kap~lar~ na kadar iki y~l süren oyalama muharebeleri :
Atatürk'ün, vermek zorunda kald~~~~oyalama muharebeleri
~nenler)
Do~u cephesinden, bir müddet sonra, iki tümen (3. Kafkas ve 12. tu
~n Do~ur.
O
vakit,
Ankara'n
t~
kullan~lm~~
~~~
ve
Yunanblara
kar
Bat~'ya getirilmi~~
'ya getirilmeleri
sunda demiryolu olmad~~~ndan bu kuvvetlerin, Do~udan Bat~
1°

kolay olmam~~t~r.

B~ll~a~n C. XX. 46
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(birinci, ikinci Inönü, Eski~ehir - Kütahya muharebeleri ve Sakarya
meydan muharebesi) Izmir'den Ankara kap~lar~na kadar, ku~~uçu~u,
500 km.lik çok derin ve Marmara denizinden Büyük Menderes'e
kadar çok geni~~bir saha üzerinde cereyan etmi~
tir. Zaman itibariyle,
bu oyalama muharebeleri, Izmir ç~karmas~ndan Sakarya meydan
muharebesinin sonuna kadar 15 May~s 1919 dan 13 Eylül 1921
gününe kadar 27 buçuk ay sürmü~tür.
Mustafa Kemal, Yunanl~lar, Anadolu içinde, hareket üsleri
olan Izmir'den uzakla~t~klan nisbette "zaferlerinin en yüksek noktas~ na" yakla~ acaklann~~
biliyordu. Bu noktadan sonra, gerileme
ve dü~ü~~ba~l~ yacakt~ . Polatl~~
(Gordion) ve Haymana, Yunanl~lar için en yüksek nokta say~
labilir. Buralarda yenilince Sakarya
boylarmda ba~layan gerileme, Ege k~y~lar~
nda ve Meriç boylannda
da durdurulamad~ . Ilk Yunan hareket noktas~~olan Bat
~~Trakya,
hatta Selanik ve Atina'da kendilerini tophyabildiler. Mustafa Kemal,
Osmanhlann, Viyana önünde ve Macaristan'daki muvaffakiyetsizliklerinde de, bu nisbetsiz ve ölçüsüz uzakla~mar~~ n pay~n~~daima
hat~rlam~~t~r.
O, oyalama muharebeleri yaparken mutlak bir savunmaya
yap~~~ p kalmam~~ , mevzü k~sa taarruzlar yapmay
~~da ihmal etmemi~tir.
Hemen bütün Bat~~Anadolu ile Orta Anadolu'nun eski Frikya
k~sm~n~~içine alan Bat~~k~s~ mlannda verilen ve Anadolu'nun en zengin
k~s~ mlariyle bütün Do~u Trakya'mn kayb~
na sebep olan bu oyalama
muharebeleri, Türk kurtulu~~sava~~n~ n en buhranh safhas~m
te~kil
eder. Türk zaferinin, d~~ar~ dan en ümitsiz göründü~ü zaman da
bu günlerdir. Zay~f iradeli bir lider idaresinde, Türk kurtulu
~~sava~~n~n, bu devrede, kati neticeyi beklemeden bir uzla
~ma ile nihayet
bulmas~~çok mümkündü. Mücadele azmini sarsmadan, sava
~a devam
edilmesini Türk milletinin sab~ r ve tahammül kudretine oldu~u kadar
Mustafa Kemal'in ileriyi gören dehas~na ve ümitsiz zamanlarda bile
kütleleri büyüleyip sürüklemek hususundaki kudretine borçluyuz.
Türk cephesindeki iç buhrandan ve kurulmakta olan muvazzaf
Türk ordusunun zaafindan faydalanmak hevesine kap~lan Yunanl~lar,
ilk 22 Haziran 1920 taarruzundan alt~~ay sonra, Eski
~ehir - Afyon
mevkilerini ve bu iki ~ehir aras~ ndaki demiryolu parças~n~~elde etmek
için iki taarruz te~ ebbüsünde bulundular.
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Birinci ve ikinci Inönü muharebeleri :
Bunlardan ilki, bat~da, Atatürk'ün, 11 kanun ve nizam alt~na girmek istemiyen baz~~milis kuvvetlerini tedibe karar vermesi yüzünden meydana gelen buhrana rastlar. Yunanl~lar, ordumuzun büyük
k~sm~n~n, demiryolundan ve cepheden uzakça bir yerde, Gediz
do~usunda toplanm~~~olmas~ndan faydalanmak isterni~ler ve bir
bask~nla, müdafaas~z b~rak~lan Eski~ehir'i elde etmek maksadiyle
yaln~z Bursa'dan ilerlemi~lerdir. Bu haz~rl~ks~z ilerleyi~, Garp cephesi
kuvvetlerirnize (Ismet Inönü) 9 ve ~~o Ocak 1921 de, 824 r~~önce,
~~ Temmuz ~~097 de Haçl~larla K~l~çarslan kumandas~ndaki Selçuklu
Türklerinin vuru~tuklar~~yerlerde, ilk ~anl~~bir zafer elde etmek f~rsat~n~~vermi~tir. Bu ilk taarruzun üstünden üç ay kadar bir zaman
geçmeden Yunanl~lar daha büyük kuvvetlerle, hem Bursa, hem de
U~ak'dan Eski~ehir ve Afyon üzerine yürümü~ler ve bir hafta süren
sonra Inönü mevkanl~~ muharebelerden (23 Mart - 31 Mart 1921)
zileri önünde (Ismet Inönü) ikinci defa yenilerek Bursa do~usundaki
ç~k~~~mevzilerine dönmü~lerdir.
U~ak'dan Afyon'a yürüyen di~er bir Yunan kolordusu da,
yanl~~~istikametlerde (Çay, Bolvadin, Ak~ehir) yapt~~~~ilerlemelerden
sonra, Do~u ve kuzeyden yöneltilen Türk taarruzlar~~(Refet Bele)
kar~~s~nda, Dumlup~nar mevziine gerilemek zorunda kalm~~t~r.
Türkler bu muharebelerde Atatürk'ün direktifleriyle, faal, genç
kumandanlar~n idaresinde, zay~f kuvvetlerle, Orta Anadolu'nun Bat~~
geçitlerini üstün Yunan kuvvetlerine kar~~~muvaffak~yetle savunabilmi~lerdir.
Do~u ve bat~~Anadolu'daki bu ilk zaferler, içeride ve d~~ar~da,
Türk ordusunun ve Türk milletinin ~eref ve itibar~n~~yükseltmi~tir.
Bununlaberaber, bu zaferler, Türk davas~n~~sona erdirmekten henüz
uzakt~.
Eski~ehir-Kütah_ya muharebeleri :
Yunanl~lar, bütün kudret ve kaynaklar~n~~kullanarak büyük bir
ordu ile son bir talih tecrübesine giri~tiler. Umurni seferberlik yapt~lar. Avrupa'n~n, bilhassa Ingiltere'nin aç~k yard~miyle, üç ay içinde
haz~rlad~klar~~ ~~~~ tümenlik büyük bir ordu ile Inönü - Eski~ehir 11 Çerkes Ethem ve karde~ lerinin idaresindeki birinci kuvvei seyyare ile
Demirci Efe, Sar~~Efe (Edip) müfrezeleri.
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Kütahya - Seyitgazi bölgesinde, çok geni~~bir cephe üzerinde savunmaya haz~ rlanan, üçte bir nisbetinde ate~~kuvvetindeki Türk ordusuna (Ismet Inönü) taarruz ettiler ( ~~o Temmuz 1921). Bu Yunan
taarruzu, Türk mevziini, büyük kuvvetlerle Güney'den ku~atan büyük
ölçüde bir hareketti.
Türk ordusu, bir hafta süren buhranl~~savunma muharebelerinden sonra, Atatürk'ün talimatiyle, say~~ve ate~~kuvveti bak~mlar~ndan
çok üstün Yunan ordusu kar~~s~ nda, büsbütün ezilmeden Sakarya
gerisine çekildi. Dü~manla birdenbire temas~~keserek 200 km. do~uya
çekili~, ancak büyük kumandanlar~ n yapmaya cesaret edebilecekleri
bir hareket, so~ukkanhl~ k ve cesurane bir karar örne~i olarak tarihte
yer tutacakt~ r. I. dünya harbinde Filistin ricatinde ezilmi~~zay~f
kuvvetlerle ~am, Rayak ve Humus'un müdafaaya yeltenilmesi bize
pahal~ ya mal olmu~ tu. Atatürk, orduyu ezdirmeden, dü~manla
araya uzun mesafe koymaya ve rahatça ikmal edilebilece~i emniyetli
bir bölgeye çekmeye önem vermi~ tir.
Yunanl~lar, elde ettikleri Eski~ ehir - Seyitgazi - Afyon hatt~ ndan
Ankara istikametinde tekrar ilerledikleri takdirde, ikmal yollar~~
uzayaca~~~gibi (Bursa ve Izmir'den 400 - 600 km.) a~mak zorunda
kalacaklar~~Orta Anadolu steplerinde yiyecek ve içecek hususunda da
ciddi güçlüklerle kar~~la~acaklard~. Türk ordusu ise, kendi ana ikmal
kaynaklar~~üzerine çekilmi~~olacakt~.
Yunan ordusu, Izmir'de Anadolu'ya ayak bast~~~~günden, bilhassa, 1921 y~ l~~ ba~lar~nda, Inönü mevzilerin-e yapt~~~~taarruzlardan beri, muhakkak bir ma~ltibiyete do~ru, büyük bir h~zla kay~yordu. Kendini Büyük Iskender'in izinde sanan Yunan K~ral' Kostantin, Eski~ehir'in do~u ve güneyinde toplanm~~~olan Papulas idaresindeki Yunan ordusunu, son ve öldürücü bir vuru~~için Polatl~~
(Gordion) üzerinden Ankara'ya do~ru ilerletmek gibi çok tehlikeli
ve neticesi karanl~ k bir karar vermekten çekinmedi.
Sakarya meydan muharebesi :
Eski~ehir'den Sakarya'ya çekili~, ordu, memleket ve mecliste
fena tesirler yapt~ . Mâneviyat bozulur gibi oldu. Cepheden firar
ço~ald~ . Ankara'da, bozguncu bir hava esmeye ba~lad~. Durum çok
buhranl~~ idi. ~ki y~ ldan beri, resmen askerlikten çekilmi~~olan Mustafa Kemal, ordunun ba~~ na geçirildi. O, bu vazifeyi üç ay müddetle,
Millet Meclisinin bütün yetkilerinin kendisine verilmesi ~artiyle kabul
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etti. Meclis, bir tereddüt geçirmekle beraber bu yetkileri de verdi.
Türk milleti, aç~ktan aç~~a, kendisini bekleyen en büyük mücadele
için, tarihin en büyük adam~n~, "Ar~ burnu ve Anafartalar kahraman~"n~~ba~~na geçirmi~ti. Hakikatte, Samsun'a ç~kt~~~~günden beri,
o, Türk ihtilâlinin her sahada ba~~~idi. Fakat, Millet Meclisi karariyle
Ba~ kumandan tayin edilmesinin manas~~büyüktü. Bu tayin, bütün
memlekette, bilhassa orduda bir mucize tesiri yapt~. Onun, bu en
tehlikeli durumda orduyu zafere ula~t~raca~~na herkes inan~yordu.
Ilk a~~zda, ald~~~~kararlar ve verdi~i e~nirler malümdur. Memleketin
her taraf~ ndan, orduya yiyecek, giyecek ve ikmal erleri akmaya
ba~lad~.
Ba~ kumandan, Adana cephesiyle (II. kolordu) Izmit bölgesinde
(mürettep kolordu) ve Orta ve Do~u Anadolu'da muharebe için
kullan~labilecek bütün Türk kuvvetlerini kesin netice yerine, Sakarya'ya getirdi~i gibi Orta Anadolu'nun bütün insan ve ikmal kaynaklar~n~~da kulland~.
Yunan ordusu, 14 A~ustos 1921 de, Eski~ ehir - Seyitgazi hatt~ndan Polatl~~ve Haymana güney istikametlerinde, be~inci ve sonuncu
defa olarak taarruza kalkt~ . Dört Yunan tümeni, Prens Andreas
kumandas~nda Sakarya'mn güneyinden, be~~tümen, cepheden Sakarya'n~ n yukar~~koluyle demiryolu aras~ ndan ilerlediler. Üç tümen,
geri irtibat yollan= korunmas~ na ayr~ld~.
Ilerlenilecek saha, k~s~r bir bozk~rd~.
Türk suvari kolordusu, dü~man~n yan ve genlerinde faaliyette
bulunarak Yunan çevirme kolunun hareketini geciktirmeye ve dü~man~~tâcize çal~~t~. Bu suvari ak~nlar~~s~ras~nda Papulas'~n karargah~~
bile bask~na u~rad~.
23 A~ustos 192 1 de, Yunanl~ lar, Sakarya önüne vararak taarruza
geçtiler. Garp cephesi ad~n~~ ta~~yan ordumuz Katranc~~deresi gerisinde, yanda, güneye kar~~~bir savunma mevzii tutmaya muvaffak
oldu. Ordumuzun sa~~kanad~~Sakarya'ya dayal~~idi. Yunanl~lar aç~k
Türk sol kanad~n~~ ku~atmaya u~ra~t~ lar. Atatürk'ün, yerinde ve
vaktinde ald~~~~tedbirlerle Yunan ku~atmas~~tesirini gösteremedi. ~.).ç
hafta süren Sakarya meydan muharebesinde, Türk ordusu, ~~oo km.
geni~li~inde ve 20 km. derinli~indeld bir sahada, her kar~~~ Türk
topra~~n~~kahramanca savunarak dü~man~~ büyük kay~plara u~ratt~~
ve y~pratt~ . Derin savunma sath~ nda taarruz kudret ve kabiliyeti
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tükenen Yunanl~lar, tam yerinde ve vaktinde, ~~o Eylül 1921 de,
Atatürk'ün tertip, idare ve sa~~kanatta, Duatepe'ye yöneltti~i kar~~~
taarruzla, Sakarya'mn bat~s~na at~lchlar.
Yunanl~lar, 6 - 7 yüz kilometre uzunlu~undaki irtibat yollar~n~n
üstün, faal Türk süvarisinin tehdidi alt~nda bulundu~unu da dü~ünerek Sakarya'da k.alam~yacaklar~m anlamakta gecikmediler. Geriye,
Eski~ehir - Afyon bölgesine çekilmekten ba~ka, yap~lacak bir ~ey
kalm~yordu. Türk mukavemetinin kalbi Ankara'ya 50 km. yakla~~m§
iken 12 Eylül 1921 de çekildiler.
Ba~kumandan Mustafa Kemal'in, Türk ordusunun Sakarya ile
K~z~l~rmak aras~nda, ters cephe üzerinde, 21 gün ve 21 gece (23
A~ustos - 12 Eylül 1921) süren Yunan taarruzlarma kar~~~savunma
ve kar~~~taarruzlarla kazand~~~~"Sakarya Meydan Muharebesi" parlak bir Türk zaferiyle sona erdi. Muharebenin neticesinden yeise
dü~erek hastalanan Yunan K~ral~~Eski~ ehir'den Bursa'ya götürülmü~tü.
Ba~kumandan Papulas da, Yunan harbiye naz~rma çekti~i
telgrafta "burada kalmam~z, hükümetin siyaseti bak~m~ndan faydal~~olabilirse de çok sürmemelidir. Erlerin mukavemet haddini,
çoktan a~m~~~bulunuyoruz. Bugüne kadar elde edilen muvaffakiyetler
neticesinde seri bir mütareke akdi gerek mânen gerekse ordunun
menfaatleri bak~m~ndan en iyi bir çareffir" diyor ve mütareke yap~lmas~n~~istiyordu.
Gerçekte, Sakarya'dan çekilen Yunan ordusunun yok edilmesi
tehlikesi yok de~ildi. Fakat, Türk ordusu da yorgundu, cephane
durumu da kali bir netice almaya elveri~li de~ildi. Ba~kumandan,
Türk ordusunun kuvvet ve takat hududunu sükünetle ölçtü ve yorgun
ordu ile hemen, kafi netice ahnam~yaca~ma hükmetti. "Garp cephesi" kuvvetleri, zafer ne~esi içinde dü~man~~takibe geçtiler. Bu takip,
yokedici, k~yas~ya bir kovalama olamazd~ . Mustafa Kemal, salim bir
dü~ünce ile ordunun büyük k~sm~n~~uzakta tuttu ve dü~man~~yaln~z,
suvari ve birkaç piyade tümeniyle takip etti. Muharebe, Ekim 1921
ba~lar~nda, Eski~ehir - Afyon demiryolunun do~usunda, muvakkat
olarak, kesilmi~ti.
Büyük Millet' Meclisi, Ba~kumandan Mustafa Kemal'e "Gazi"
ünvan~n~~verdi. Yak~ n Türk tarihinde, bu ünvamn Plevne Kahraman~~
Osman Pa~a ile Zivin muharebelerinin Ba~kumandam Ahmet Muhtar
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Pa~a'ya verildi~ini herkes bilir. Bununla beraber, Mustafa Kemal'in
kazand~~~~zaferin, geçmi~tekilerle ölçülmesi do~ru de~ildir. Sakarya
zaferi, Türk milletinin varl~~~n~~ve hürriyetini kurtard~~~~halde,
Plevne ve Zivin, felâketli bir seferde, Türk'ün sadece ~erefini yükseltmiye yaram~~t~r.
Ege ve Marmara k~y~lar~ ndan Anadolu'nun ortas~nda Ankara
yak~nlar~na kadar geni~leyen Yunan istilâs~~Sakarya boylar~nda ve
Haymana steplerinde, emsalsiz bir Türk zaferiyle durdulmu~tur.
Türk millet ve vatan~ , Sakarya zaferiyle, kurtulu~~yoluna emniyetle
girmi~ti. Bu zaferle, hareket ve te~ ebbüs serbestli~i Atatürk'ün eline
geçmi~~bulunuyordu.
Devlet adam~~Mustafa Kemal, Fransa ve di~er Itilâf devletleriyle
yapt~~~~konu~malarda, kazand~~~~zaferlerden hakkiyle faydalanmas~n~~da bildi. Sakarya'dan sonra, Fransa, 20 Ekim 1921 de, S6~res
ruhuna ve zihniyetine tamamen z~t bir hüviyetteki Ankara anla~mas~n~~imzalad~. Bu anla~ma, bütün Kilikya'y~~ve ~rak hududuna
kadar Ba~dat demiryolunu Büyük Millet Meclisi Hükümetine b~rakt~.
Bu, Türkiye ile bir münferit bar~~~mahiyetinde idi.
Do~u hudutlar~m~z~ n tesbitinden sonra güneyde de milli hudut,
sava~la ve kanla kazan~lm~~t~. Bu anla~man~n bir askeri faydas~~da,
Fransa'dan çok k~ymetli harp malzemesinin gelmesi olmu~tur.
VII
BASKINLA BA~LIYAN VE ZAFERLE B~TEN
BÜYÜK TÜRK TAARUZU VE KURTULU~~
Sakarya meydan muharebesinden sonra, Garp cephesi, bat~ya
do~ru ileri harekete geçece~i s~ralarda, dört piyade ve bir suvari
kolordusu halinde te~kil olundu. Bu tertiple, Yunanl~lar, Sivrihisar Aziziye (Emirda~) - Bolvadin üzerinden, uzaktan takip olundular. Bu
takip s~ras~nda iki tümenle (7 ve 8. piyade tümenleri) desteklenen
suvarilerimiz, Afyon'u, bir bask~nla elde etmeye çal~~t~lar. Bu harekette geç kal~nd~~~~için müsbet bir netice elde edilemedi.
Yunanl~lar, Eski~ehir do~usu - Seyitgazi güneyi - Afyon do~u
ve bat~s~~ çizisinde durarak buralarda yerle~tiler. A~~rLk merkeziyle güney'de Afyon etraf~nda toplanan Yunanl~lar sa~~kanadlar~m Dumlup~nar mevzilerine dayad~lar ve Afyonla bu mevzi ara-
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s~ndaki hâkim tepe ve da~lar~~tutarak tahkim etmeye koyuldular.
Bu mevzi, Afyon - Izmir demiryoluna pek yak~nd~~ve arada ba~ka
bir savunma mevzileri de yoktu. Afyon'dan kuzeye, Eski~ehir'e do~n~~uzanan dü~man mevzii ise güney - kuzey istikametinde gidiyordu.
Bu suretle dü~man mevzii, ilk andan itibaren Güneyden kolayca
ku~at~labilecek bir halde idi.
Garp cephesi (General Ismet Inönü) kuvvetlerimiz de, dü~man
kar~~s~nda, Sivrihisar - Aziziye - Bolvadin - Çay - Ak~ehir - ~uhud Sand~kh hatt~nda konaldaddar. Bu arada, Türk kuvvetleri, Akarçay
ara hatt~~olmak üzere iki orduya (birinci ordu Ali Ihsan Sabis, ikinci
ordu General Yakup ~evki Süba~~) ayr~ld~. Ikinci ordu içinde iki
tümenli (16 ve 17. tümenler) yeni bir piyade kolordusu daha (VI.
kolordu, General Kâz~m Inanç) kuruldu.
Türk konu~unun kuzey kanad~ , Izmit - Geyve bölgesinde, bir
tiimen (18. tümen) ve baz~~milli müfrezelerden ibaret Kocaeli gurubu
(General Halit) ve güney kanad~, Dinar civar~nda bir suvari tümeniyle (3. tümen, Ibrahim Çolak) bir piyade alay~~taraf~ndan tutuluyordu. Gittikçe kuvvetlenen Garp ordularmuz, bir taraftan e~itim
ve ikmal i~leriyle u~ra~~rken muhtemel bir dü~man taarruzuna kar~~~
koyacak savunma mevzileri de haz~rlad~lar.
Ba~kumandan Atatürk, seferi, zaferle sona erdirecek bir taarruz
için gerekli geni~~ölçüde haz~rl~klar yapt~r~yor ve iç ve d~~~politikay~,
milli hudutlar içindeki Türk topraklar~n~~yabanc~~ i~gallerden kurtaracak ve yeni Türk devletinin istiklâlini sa~hyacak bir bar~~a kavu~acak surette idare ediyordu.
Sakarya zaferi, siyasi sahada, yeni Türk devletinin durumunu,
ümit verici bir ~ekilde kuvvedendirmi~ti.
Italyanlar, dostça davranm~~lar ve i~gal ettikleri güney - bat~~
Anadolu'yu bo~altr~u~lard~.
Frans~zlar da, ellerinde tuttuklar~~Gaziantep, Adana, Mersin,
Tarsus ve havalisinden, Ankara anla~mas~na göre (20 Ekim 1921),
çekildiklerinden (5 Ocak 1922) ~tilâf kuvvetlerinin i~gal sahas~~yaln~z
Istanbul ve bo~azlara münhas~r kalm~~t~.
Bununla beraber, Yunanl~lar, Gemlik - Eski~ ehir - Afyon - ÇivrilNazilli çizisinin bat~s~nda kalan Bat~~Anadolu'yu ve Do~u Trakya'y~~
büyük kuvvederle sa~lam bir surette ellerinde bulunduruyorlard~.
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Müttefikler, bilhassa Sakarya zaferimizden sonra, Türk - Yunan
mücadelesi kar~~s~ nda, gittikçe tarafs~ zl~~a do~ru kay~ yorlard~. Bunda,
daha çok kendi menfaatlerini korumak endi~esi yok de~ildi. Ingiltere
bile, Yunanistan'~~ aç~ kça tutmamaya mecbur olmu~tu. Para s~k~nt~s~~ içinde k~ vranan Yunanistan, Londra piyasas~ nda bile, borç para
bulam~yordu.
Yunanl~lar, Bat~~Anadolu'daki Yunan ~rk~ ndan ahalinin yerlerinde kalmalar~n~ , mümkünse Bat~~Anadolu'nun muhtariyetini ve
Do~u Trakya'n~ n ellerinde kalmas~n~~ sa~l~ yacak bir bar~~ a bir an
evvel kavu~ mak için çal~~~ yorlar& Milli Türk devletini, böyle bir
bar~~~~kabule zorlamak için Trakya'dan Istanbul'a bir bask~n yapmay~~ da tasarlam~~lard~ r. Bu hareket, Itilâf devletlerince önlenince
Yunanl~ lar, hâdiselerin geli~ mesini beklemek zorunda kald~lar.
1922 y~l~~ ba~lar~ nda, müttefikleraras~~ Paris ve Londra konferanslar~ nda, evvela mütareke ve arkas~ndan bar~~~konu~malar~~teklifi
de, Türk devleti tarafindan bar~~ tan evvel Yunan i~ galindeki topraklar~n bo~alt~lmas~~ ~artma ba~land~~~~için müsbet bir netice vermedi.
Yunanl~lar ve ~ tilaf devletleri, Anadolu'da Yunan askeri durumunun ve bir y~ ldanberi tahkim olunan Yunan mevzilerinin, muhtemel Türk taarruzlar~ na mukavemet edece~ine inan~ yorlard~.
Yaln~ z, Istanbul'daki ~tilaf i~ gal kumandan~~General Harington
ayr~~ bir kanaat besliyordu. General, Loyit Jorc'a verdi~i raporda,
Yunan ordusunun, ciddi bir Türk taarruzu kar~~s~nda da~~laca~~n~~
söylemek cesaretini göstermi~tir. Ha~ ington "Türkçü" olmakla töhmetlendirilmi~tir.
Bu s~ rada, Yunan Ba~kumandan~~ Papulas ya~~haddine geldi~ini
ileri sürerek çekilmi~~ve yerine Trakya'daki Yunan ordusu kumandan~~Hac~~Anesti, ba~ kumandanl~~a tayin edilerek Izmir'e gelmi~tir.
Atatürk'ün, be~~günde, Yunan ordusu büyük k~sm~n~~bask~ nla yoketmesi
ve dokuz günde Ege k~y~lar~na varmas~. Taarruz haz~rl~~~~ve haz~rl~ kta gizlilik:
Yukar~ da da temas edildi~i gibi Türk davas~, Türk ordusunun,
silah kuvvetiyle, dü~man~, Bat~'da, bir y~ ldan beri tuttu~u müstahkem mevzilerinden ç~kar~p atmas~na ba~l~~kal~yordu. ~ster istemez,
Türk ordusu, taarruz etmek vazifesi kar~~s~nda kalm~~ t~. Taarruz
için, çok ~ey laz~md~ r. Her Türk, kanaatlidir ve yurtseverdir. Bu
bak~ mdan, ordunun beslenmesi Ba~kumandan~n dü~ ünceleri aras~nda
en sonda yer al~yordu.
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As~ l mesele, silah ve bilhassa cephane tedariki ve bunlar
~n vaktinde cepheye yeti~ tirilmesinde idi. Türk devletinin paras~~
da lutu.
D~~ar~ dan borç para bulmak da mümkün de~
ildi. Yeni Türk devleti,
d~~ar~ dan hiçbir mali yard~ m beklemeksizin, fedakarl
~~~n en son
haddine katlanarak dü~mana kar~~ , mümkün olan bütün haz~
rl~klar~~
yapm~~~ve yar~ n~~ yo~unu Ba~ kumandan~
n emrine vermekten çekinmemi~ti.
Türk milleti ve ordu, Atatürk'e güveniyordu.
Milletçe fedakarl~~a istiyerek katlan~lmas~~ ve Ba~
kumandana
kar~~~beslenen hudutsuz güven, zaferi kazand~
ran âmillerin ba~~ nda
say~ lmaya de~er.
1922 y~l~~ ba~lar~ndan A~ustos ay~~ortalar~ na kadar, bütün Türk
milleti, sessizce, büyük imtihan gününe, sistemli olarak bir programa
göre haz~ rlanmaktad~ r. Do~u, Orta ve Güney Anadolu'dan, hattâ
Itilaf i~galindeki Istanbul kaynaklar~
ndan büyük dikkat ve fedakarUla silah, cephane, bilhassa topçu cephanesi, kara ve deniz yollar~ ndan (Karadeniz limanlar~ , Marmara'da Izmit ve civar
~, Akdeniz'de Antalya, Mersin, Iskenderun) Garp cephesine ta~~nm~~~ ve
birliklerin mevcudu, eldeki silah nisbetinde artt~r~lm~~ t~r.
Bununla beraber, güçlükle toplanan cephane ve malzeme,
sürekli bir muharebeye yetecek kadar çok de~ildi. A~a~~~yukar~~bir
haftal~ k bir muharebe için hesaplanan topçu cephanesinin, muharebe
devam etti~i takdirde ikmali de mümkün de~ildi.
Anadolu'da, o vakit, cephane fabrikalar~~da yoktu.
Türk ordusunun bir büyük eksi~i de, seri hareketlerde orduyu
takip edebilecek atl~~ve motorlu ta~~ma te~ kilat~ ndaki yetersizlikti.
Her türlü yer de~i~ tirmelerde, yiyecek maddelerinin harekât sahas~ ndan tedariki zaruriydi.
Bilhassa, Türk suvari kolordusunun hayvan yiyecek ihtiyac~n~n
tedarik ve biriktirilebilmesi güçtü.
Taarruzdan evvel, harekât sahas~ nda, ancak bir haftal~k yiyecek
ve yem haz~ rlanabilmi~tir.
Dü~man~ n ve dünyan~ n, büyük ölçüde bir Türk taarruzunu
mümkün görmemesi, Türk haz~ rl~klar~n~ n gizlilik içinde yap~lmas~n~~
kolayla~t~ rm~~t~ r.
Taarruz karar~ , son günlere kadar herkesten, hattâ ordudan
bile gizli tutulmu~tur.
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Bir defa, taarruz karar~~orduya aç~kland~ktan sonra kar~~~tarafa
yay~lmamas~~için süratle harekete geçmek ve dü~marun, kar~~~tedbir
almas~na vakit b~rakmamak büyük ehemmiyet kazan~yordu.
Ba~kumandan Atatürk'ün taarruz plan~n~n esaslar~~ ~u suretle huldsa
edilebilir:
~ ) Ezici üstünlükte büyük kuvvetlerle, dü~man~n en hassas ve
en nazik bir yan~na taarruz etmek.
As~l taarruz sahas~na ayr~lan kuvvetleri, mümkün oldu~u
kadar eski bölgelerinde b~rakmak ve taarruzdan bir, nihayet iki gün
evvel, gece yürüyü~leriyle, as~l taarruz bölgesine getirmek.
Di~er cepheleri, her tehlikeyi göze alarak ihmal etmek ve
bu ikinci derecedeki cephelere pek az kuvvet ay~rmak.
As~l kesin netice cephesindeki taarruzla ayn~~zamanda, bütün
cephelerde de, taarruza geçerek dü~man~~ ~a~~rtmak.
Suvari kuvvetlerinin büyük k~sm~n~~ da, as~l taarruz cephesinin kanad~nda haz~rl~yarak bunlar~~ ilk günden itibaren dü~man
gerilerine sald~rmak.
Bu mülâhazalara göre, Ba~kumandan Atatürk, Garp cephesi
kuvvetlerini, taarruz için ~u suretle tertipledi :
Eldeki 18 piyade ve 5 suvari tümeninden 12 piyade (I, IV ve
II. piyade ve V. suvari kolordusu) ve 3 suvari tümeni ve bütün a~~r
topçu, Afyon Bat~s~ndaki 30 km.lik as~l taarruz cephesinin hemen
gerisinde 24 A~ustos 1922 sabah~~ taarruza haz~rland~.
3 piyade (16, 17 ve 61. piyade tümenleri) ve bir suvari tümeni
(mürettep suvari tümeni) kar~~s~ ndaki dü~man kuvvetini yerinde
tutmak üzere, Afyon'un hemen kuzeyindeki dü~man cephesine taarruza ayr~ld~.
Eski~ehir'deki Yunan III. kolordusuna kar~~, birisi geride ihtiyat
olmak üzere, iki piyade tümeni ( ~ . ve 41. tümenler) ayr~ld~. Kuzey'de
Kocaeli bölgesindeki kuvvetlere (18. tümen ve milli müfrezeler)
Bilecik üzerinden Yeni~ehir istikametinde; Güney'de, Dinar bölgesindeki zay~f suvari tümeniyle (3.) bir piyade alay~na da, dü~man
gerilerine sald~rmak vazifesi verildi.
Bu tertipten anla~~laca~~~gibi, Atatürk, elindeki 18 piyade ve
5 suvari tümeninden 15 piyade tümeniyle 4 suvari tümenini kati
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netice yerinde kullanm~~~ve ikinci derecedeki yerlere az kuvvet
ay~rr~u~t~r.
Türk kuvvetleri, yukar~daki tertiple, büyük bir huzur ve sükün
içinde, dü~man tarafindan taciz ve hatta ke~fedilmeden yerlerini
alarak sald~r~ya haz~rland~lar.
Ba~kumandan Atatürk, yan~nda Erkan~~Harbiyei Umumiye
Reisi Fevzi (Çakmak) Garp cephesi kumandan~~ ~smet Pa~alar ve
Erkan~~harbiyeleri oldu~u halde taarruzun ba~l~yacak' 26 A~ustos
1922 sabah~~güne~~do~madan as~l taarruz cephesi yak~n~ndaki "Kocatepe"de muharebe idare yerinde bulunuyordu.
Dü~man, Türk taarruzu ba~lay~ncaya kadar, haz~rl~klar~m~zdan
esash bilgi alamanu~t~. O kadar ki Ba~kumandanlan Hac~~Anesti
bile cepheden 350 km. uzaktaki izmir'den ayr~lmak için hiçbir sebep
görmemi~tir. Türk taarruziyle ba~l~yan muharebelerin sonuna kadar
da cepheye gelmek ve ordunun ba~~na geçmek imkan~n~~bulamam~~t~r.
Türk bask~m, yüzde yüz muvaffak olmu~tu. Bu ba~ar~, "nihai
zafer"i sakl~yan ba~l~ca bir tedbir olmu~tur. Dü~man, Türk taarruziyle içine dü~tü~ü karga~aliktan sonuna kadar kurtulamam~~~ ve
te~ebbüsü tamamiyle elinden kaç~nm~~t~r.
26 A~ustos 1922 sabah~, ortal~k a~anrken bask~nla ba~l~yan Türk
taarn~zunun neticesi ~u suretle özetlenebilir :
26 A~ustos günü, ~iddetli ve kanl~~muharebelerle, as~l taarruz
cephesi olan Afyon bat~s~nda, iki noktadan ba~ka, bütün dü~man
mevzileri zaptolunmu~~ve suvarilerimiz, iz~nir demiryoluna hakim
olarak dü~man~n izmir'le irtibat~m kesmi~lerdir.
27 A~ustos günü, taarruz cephesinde, dü~man, bir seneden beri
tahkim etti~i bütün mevzilerden a~a~~ya, ovaya at~lm~~, demiryolu
kav~a~~~Afyon ~ehri ele geçirilmi~tir. Türk suvari kolordusu, dü~man
gerisindedir.
28 A~ustos günü, Ba~kumandan Afyon'dad~r.
Afyon'un do~usundaki dü~man cephesinde de, ikinci Türk
ordusu (General Yakup ~evki Süba~~) dü~man~~söküp yerinden
atm~~t~r. 28 ve 29 A~ustos günlerinde, birinci ordu (General Nurettin),
kuzey - bat~~ve ikinci ordu, bat~~istikametlerinde, taarruzlanna,
dü~man~~ku~atacak gibi, devam, ettiler.
Her iki Türk ordusu ve gerilerde faaliyette bulunan suvari
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kolordumuz dü~man~~ s~k~~t~rarak bat~ya Izmir'e ve kuzeye Bursa'ya
giden çekilme yollar~n~, aras~z taarruzlarla kesmi~lerdir.
30 A~ustos 1922 günü, Ba~kumandan Atatürk, Çal köyü bölgesinde, dü~man~n büyük k~sm~n~~(5 tümen) her taraftan çevirerek son
bir taarruzla yoketmi~~(IV. kolordu güneyden, VI. kolordu kuzeyden, suvari kolordusu Bat~'dan taarruz etmi~lerdir) ve I. kolordumuz
da Dumlup~nar'da mukavemet etmeye çal~~an bir dü~man gurubunu
(Franko) söküp U~ak istikametinde atarak takibe geçmi~tir.
31 A~ustos 1922 günü, Çal meydan muharebesi sahas~n~~ gezen
Gazi Ba~kumandan, ertesi günü, ~~Eylül 1922 de, Dumlup~nar'dan,
muzaffer ordular~ na yeni bir hedef olarak Akdeniz'i gösteriyordu".
26 A~ustos 1922 sabah~~ bask~nla ba~l~yan Türk taarruzu, be~~
gün gibi çok k~sa bir zamanda, büyük ve kafi bir zaferle sona ermi~tir.
Bundan sonra, ~~. ve 2.Türk ordular~, aral~ks~z, dü~man~, Izmir'e
do~ru kovalam~~ lar ve g Eylül 1922 günü Ege k~y~lar~ na varmakla
3 y~ l ve 4 aydan beri, devam eden Türk - Yunan sava~~n~~parlak ve
emsalsiz bir zaferle bitirmi~lerdir".
Türk ordusu büyük k~sm~n~n Izmir'e do~ru taarruz ve takibine
muvazi olarak kuzeyde, III. kolordumuzla (~ükrü Naili Gökberk)
Kocaeli gurubu da (Halit) Bursa, Mudanya ve Band~ rma bölgelerinde
bir dü~man gurubunu tasfiye etmi~lerdir.
Atatürk zaferle biten Türk - Yunan mücadelesinde Türk mucizesinin s~rr~n~~ ~u suretle anlatm~~t~r :
"Tevessül etti~imiz büyük icraatta, milletimizin yüksek kabiliyeti ve yüksek akl~~ selimi ba~l~ca mür~idimiz ve menba~~muvaffakiyetimiz olmu~tur."
Atatürk'ün, mücadeleye giri~ti~i günden beri hedefi olan :
"Her ne bahas~na olursa olsun ba~~ms~ z bir devlet ve hür bir
millet olmak ve hiçbir devletin himayesine iltifat etmiyerek Türk
milli varl~~~n~~korumak."
Dâvas~n~, kendisinin haz~rlay~p idare etti~i büyük zaferle, yine
kendisi gerçekle~tirmi~ tir.
Bu emrin asl~~ t~pk~~ bas~m olarak takdim olunmu~tur.
Atatürk'ün g Eylül 1922 günü (Kemal Pa~a) dan ordular~na yazd~~~~tebrik
telgraf~n~n asl~~ t~pk~~bas~m olarak takdim olunmu~ tur.
12
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VIII
ANADOLU ZAFERINDE TÜRK SUVARI
KOLORDUSUNUN PAYI
Nihai zaferden bahsederken, suvari s~n~ f~m~z~n bundaki rolünü de
belirtmeyi bir vazife bildim. Atatürk, Anadolu'nun geni~~sahalarmda,
suvari s~mfimn ehemmiyetini, ilk günlerde kavram~~t~. Filistin muharebelerinde, Avustralya ath kolordusunun ve iki Ingiliz suvari tümeninin
Suriye bozg~~ nundaki tesiri henüz hât~ras~ nda çok canl~~bir surette
ya~~yordu. Onun için, Kas~m 1920 ortalar~nda, Ali Fuat Pa~a'n~n
yerine, Yunan cephesine Albay Ismet (Inönü) ve Refet Beyleri (Bele)
gönderirken Refet Bey'e büyük suvari kütleleri te~kil etmesini de
en~retmi~ti. Refet Bey de (General Refet Bele) Filistin ricatinde,
Ingiliz - Avustralya suvari kuvvetlerinin, cepheyi yarmakta ve
elde edilen muvaffakiyeti geni~letip bozguna çevirmekte, tesirini
~ahsen tecrübe etmi~~ve takdir etmi~~bir kumandand~. Cenup cephesi
kumandanl~~~m üzerine al~r almaz, Güney vilâyetleri "Müdafaai
Hukuk" merkezlerinde asayi~i sa~lamak için haz~rlanm~~~olan ath
piyade tak~mlar~n~~ve da~~mk baz~~küçük süvari birliklerini ve
Demirci Efe kuvvetlerinin bas~larak da~~t~lmas~ndan elde etti~i çokca
say~da atlar~~toplayarak alt~~suvari alay~~meydana getirdi. Bu alt~~
suvari alay~ndan iki tugay halinde, büyücek, süvari kütlesi meydana getirdi ve bu birliklerin idaresini piyade s~ mfindan kabiliyetli ve
cesur iki kurmay subay~na (Bnb. Dervi~~ve Hüseyin Rahmi Apak)
verdi.
Anadolu'da büyük suvari te~kilât~n~n temeli at~lm~~t~. Eski~ehirKütahya muharebeleri ba~larken süvari birlikleri, bir kolordu halinde ve V. kolordu ismiyle Albay Fahrettin Bey'in (Orgeneral Fahrettin Altay) emrinde birle~tirildi.
Eski~ehir - Kütahya'dan Sakarya'ya çekili~ te ve Sakarya meydan
muharebesinde, süvari kolordusu, toplu olarak dü~man yan ve gerilerinde, faal bir surette kullan~ld~.
Sakarya muharebesinde ve Sakarya'dan sonraki takipte toplu
olarak kullan~lan süvari kolordusu kendisinden beklenilen vazifeyi
yapmaya çal~~t~.
Anadolu at~, dam alt~na ve iyi bak~ma pek dü~kün de~ildir.
Günde bir defa su verilse bile, yine yürür. Boyu yüksek olmamas~na
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ra~men s~rt~ndaki a~~r süvariyi ar~zal~, ta~l~k ve da~l~k m~ntakalarda
pek sab~rl~~olarak ta~~r. Uykusuzlu~a dayan~r. Süvarinin kuvveti,
uzun mesafeleri katedip, en lüzumlu yere vaktinde yeti~mesinde idi.
Dü~man yan ve gerilerinde, sürgün av~~halinde çok süratli hareketlerden ziyade kütle halinde, uzun mesafeler almas~, Anadolu'da çok
ehemmiyet kazan~yordu. Dayan~kl~l~k ve bak~ma dü~kün olmamak,
Anadolu muharebelerinde beygirlerden beklenilen vas~flann ba~~nda
geliyordu.
Beygirlerin kabiliyeti yan~nda, Anadolu erinin tahammülünü de
unutmamak yerinde olur. Fedakar ve kahraman süvarilerimiz, kuvvetten dü~en beygirlerini lurbaciyle yürütecek kadar gayret göstermi~lerdir.
Büyük taarruzda, süvari kolordumuzun, dü~man ricatini bozguna
çevirmekteki rolü çok büyük olmu~tur. Taarruzun ilk gününde, üç
tümenli suvari kolordumuz (birinci tümen Mürsel, ikinci tümen Zeki,
ondördüncü tümen Suphi) birinci ordumuzun sol kanad~nda, sarp
Ah~r da~lar~n~~ a~arak, dü~man~n Izmir'le olan irtibat~n~~kesmi~~ve
27, 28 A~ustos günlerinde, ikinci ordu birlikleri yeti~inceye kadar
dü~man aras~nda ve gerilerinde yapt~~~~pek cesurane taarruzlarla
üstün Yunan tümenlerini Bat~'ya çekilmekten al~koymu~~ve bundan
sonra da daima dü~man gerilerinde, toplu olarak bask~s~ n~~muhafaza
etmi~tir. Izmir'e, birinci kolordunun atl~~ileri kuvvetleriyle, ilk giren
de süvari kolordumuz olmu~tur.
Denebilir ki, Atatürk, Anadolu'da, süvari kolordusunu kurmakla
ve daima maksada uygun olarak kullanmakla, büyük ölçüde, zaferi
sa~lam~~t~r.
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Zaferden sonra Atatürk'ün Nif (Kemal Pa~a) dan orduya
yazd~~~~te~ekkür mesaj~~
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