ATATÜRK'eN SOFYA ATA~ELI~I'NE KADAR
ITTIHAT VE TERAKKI CEMIYETI ILE OLAN
MONASEBETLERI VE BU HUSUSLA ALAKALI
BIR BELGE
Prof. Dr. M. MÜNIR AKTEPE
Mustafa Kemal Atatürk, ~~~~Ocak 1905 tarihinde, Harb Akademisi'ni kurmay yüzba~~~olarak bitirdikten sonra, 30. Süvari Alay~'
nda staj görmek üzere, merkezi ~am'da bulunan 5. Ordu emrine
verildi 1. Fakat kendisi buraya baz~~hadiseler üzerine sevk olundu~u
için, Mustafa Kemal'e gitti~i alay~n kumanda makam~nda pek yer
vermek istemezler; türlü mü~külâtlar ç~kar~rlar. ~am'da, Mustafa
Kemal'in ba~~ndan geçen olaylar, neticede birkaç arkada~~~ile beraber, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurulmas~n~~sa~lar. Ancak
Kudüs'te Yafa'da ve Hayfa'da, bu yolda yap~lan çal~~malar Mustafa
Kemal'i tatmin etmeyince, O, bu cemiyeti, daha hareketli bir yer olan
Makedonya'da dahi faaliyete geçirmek arzusu ile Yafa'dan kaçak
olarak Selanik'e gider ve 1906 y~l~~ilkbahar~nda, Vatan ve Hürriyet
Cemiyeti'nin Makedonya'da ~ubesini açmaya muvaffak olur. Lakin
bu esnada, Istanbul taraf~ndan, hakk~nda takibata geçildi~ini ö~renince, Selanik'te fazla kalamaz; süratle 5. Ordu'daki görevine
döner ve Akabe meselesinin zuhuru dolay~s~yle de, merkezin soru~tarihinde kola~as~~
turmas~ndan kurtulur 2. Nihayet, 20 Haziran 1907
olan Mustafa Kemal Bey, 13 Ekim 1907
tarihinde de, Selanik'te
bulunan 3. Ordu Maiyyet-i Mü~iri Kurmay Heyetinde resmen vazife
al~r. Fakat arada geçen k~sa süre zarf~nda, Selânik'teki Vatan ve
Hürriyet Cemiyeti ~ubesine mensup arkada~lar~, Imparatorluk dahilinde daha yayg~n bir te~kilat olan Osmanl~~Ittihat ve Terakki
Cemiyeti'ne kat~lm~~~bulunduklar~~için Mustafa Kemal Bey de,
~evket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1881-1919), ~stanbul
1965, c. I, s. go ve Yusuf Hikmet Bayur, Türk ink~ldb~~Tarihi, c. I, K~s~m I, Ankara
1963, S. 196; Falih R~fk~~Atay, Çankaya, ~stanbul 1969, s. 41.
2 Yusuf Hikmet Bayur, a. g. e., c. I, ksm. I, s. 197 ve Atatürk (~slam Ansiklopedisi), c. I, s. 721.
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Temmuz ~~go6'da Selânik'te aç~lan bu gizli cemiyete, 29 Ekim 1907
tarihinde kaydedilir 3 ve kendisinden bir sene evvel Ittihat ve Terakki
Cemiyeti'ne dahil olan Kurmay Binba~~~Enver Bey ile de böylece
hayatlar~n~n mü~terek bir çal~~ma safhas~~ ba~lam~~~olur. Maamafih
Mustafa Kemal Bey, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nde icras~n~~dü~ündü~ü birçok meselelerin, Osmanl~~Ittihat ve Terakki Cemiyeti
içinde ba~ar~lamayaca~~n~~daha o zaman anlam~~~ ve ba~lang~çtan
itibaren Ittihat ve Terakki Cemiyeti idarecileriyle tam bir fikir birli~ine varamam~~t~ r. Bu sebeple de mezkür cemiyet içinde, merkez
çevrelerinden daima uzak tutulmu~tur 4.
~evket Süreyya Aydemir, bu hususla ilgili olarak ~unlar~~yazmaktad~r :
"Bu durum onun hayat hikâyesinde önemli etkiler yapm~~t~ r.
Bu sonuçta, belki de iki taraf fark~na varmadan, gizlice çarp~~an
iki mizaç, iki karakter, iki ayr~~ ~ahsiyet rol oynam~~~olsa gerektir.
Mustafa Kemal'i Ittihat ve Terakki'nin icra ve aksiyon mevkilerinden
iten, gizli umumi merkezin müessir ~ahsiyeti Binba~~~Enver Bey (Pa~a)
idi. Enver Bey, 1908
öncesi de Ittihat ve Terakki umurni merkezinin
büyük y~ld~z~yd~~ ..." 5
Görülüyor ki, Mustafa Kemal Bey, Ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi~i ilk andan itibaren, Enver Bey ile uyu~mazl~~a dü~mü~~
ve Enver Bey'de Mustafa Kemal'e kar~~~bir huzursuzluk hali hâs~l
olmu~tur. Baz~~yazarlar~m~z bu anla~mazl~~~, her iki ~ahs~n özel
hayatlar~ndaki ya~ay~~~ ayr~l~klar~na ba~lamak isterlerse de 6, bu
meselenin çok daha önemli sebepleri olmas~~icap edece~i kanaatindeyiz. Bilhassa Mustafa Kemal Bey'in sonradan cemiyete iltihak
3 Kaz~m Nami Duru, litihad ve Terakki Hât~ralartm, ~stanbul 1957, S. 13; Yusuf
Hikmet Bayur, a. g. e., c. I, Ksm. ~ , s. 215. Falih R~fk~~ Atay, bu hususta ~unlar~~
yaz~yor. "...Staj~n~~ tamamlad~ ktan sonra 25 Haziran 1907'de kola~as~~rütbesine
yükselip 5. Ordu kurmay dairesinde çal~~ an Mustafa Kemal 27 Eylül 1907'de
tküncü Ordu'ya tayin edilmi~tir". Çankaya, 1881 Atatürk'ün do~umundan ölümüne
kadar bütün hayat hikâyesi 1938, Istanbul 1969, S. 47.
4 ~evket Süreyya Aydemir, a. g. e., c. I, s. 118/119, Ali Fuad Cebesoy'un
mektubu.
5 ~evket Süreyya Aydemir, a. g. e., c. I, s. 119.
6 ~evket Süreyya Aydemir, a. g. e., c. I, S. 121/23; Falih R~fk~~ Atay, Çankaya
1881 Atatürk'ün do~umundan ölümüne kadar bütün hayat hikâyesi 1938, Istanbul 1968, s.
49-50; Kaz~m Karabekir, istiklâl Harbimiz, Istanbul 1960, s. 391/92.
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etmi~~olmas~na ra~men, Ittihat ve Terakki mensuplar~~aras~nda
k~sa zamanda temayüz etmesi, arkada~lar~~ aras~ nda sevilmesi ve
verilen görevleri ba~ar~~ile yerine getirmesi, fikirlerini çekinmeden
aç~ kça söylemesi keyfiyeti, baz~~kimselerin ilerisi için tasavvur ettikleri
meselelerde, menfaatlerini haleldar edece~i dü~ üncesiyle, Mustafa
Kemal'e kar~~~arada birtak~ m antipatilerin do~mas~na sebep olmu~ tur diyebiliriz. Nitekim bunun sonunda, Talat Bey ve Enver
Bey taraftarlar~ , Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi durumuna
hakim olmu~~7 ve Mustafa Kemal Bey, cemiyet içinde, tali derecede
bir adam vaziyetine dü~ürülmü~ tür. Bu husus ile ilgili olarak, yine
~evket Süreyya Aydemir ~unlar~~yazmaktad~r :
"Hulasa, daha 1908 'ihtilali öncesinde ve ileride memleketin
hayat~ nda kader tayin edici roller oynayacak olan bu iki genç kurmay
aras~ nda, gittikçe beliren mizaç ayr~l~~~~ilk ad~ mda Mustafa Kemal'in
kenara itili~i ile geli~ir. Ama kompleks de tek tarafl~~de~ildir. Enver
Bey'de, Mustafa Kemal'e kar~~~onu kendi çevresinden uzakla~t~rmak,
onu ~üpheli ve bozulmu~~görmek ~ eklinde beliren ve y~ llarca geli~ecek
olan bu kompleksin kar~~l~~~~da Mustafa Kemal'de te~ekkül etmektedir..." 8
Nihayet 23 Temmuz ~~9o8'de Ikinci Me~rutiyet'in ilan~~9, Enver
Bey ile Kola~as~~Niyazi Bey'i ve Talat Bey'i, Mustafa Kemal'in
aleyhine, birden me~ hur adamlar haline getirdi. Böylece taraflar
aras~ ndaki mesafe, görü~~ayr~l~ klan, gün geçtikçe artt~~ ve daha
vaz~ h bir hal almaya ba~lad~ . Bilhassa Enver Bey ile arkada~lar~, Ikinci Me~ rutiyet ile tekrar mevcut anayasay~~uygulamak,
Osmanl~~Imparatorlu~unu böylece ya~atmak istiyorlard~ . Gayeleri
II. Abdülhamid'in mutlak hükümdarl~ k rejiminden kurtulmakt~.
Adalet, musavat ve hürriyet içinde yükselecek bir Osmanl~~birli~i
onlar~n idealleriydi 1°. Halbuki Mustafa Kemal, daha ziyade müstakil bir vatan üzerinde, hür bir Türk devleti kurmak azim ve düResneli Ahmed Niyazi, Hat~rât-~~Niyazi, yahut tarihçe-i ink~lâb-~~kebir-i Osmani'
den bir sahife, ~stanbul 1326, s. 115.
8 ~evket Süreyya Aydemir, a. g. e., S. 124-125.
ink~ll~ b-~~ azim, ~stanbul 1324.
9 Bu hususta tafsilât için bkz. Ahmed Refik,
ve Terakki
1° Resneli Ahmed Niyazi, a. g. e., s. 6o; Feroz Ahmad, ~ttihad
Ben de
133;
Celâl
Bayar,
1971,
s.
84
ve
~stanbul
(1908-1914), Çeviren: Nuran Clken,
yazd~ m-Milli mücâdeleye gidi~, ~stanbul 1967, C. I, s. 129130.
7
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~ üncesinde idi n. Bu tarihlerde, Ittihat ve Terakki Cemiyeti içinde
Mustafa Kemal Bey ile i~birli~i yapan Ali Fuad (Cebesoy) bir mektubunda ~unlar~~yazmaktad~r.
"...Sultan Hamid birçok yalan vaatler ile bu devletleri oyal~yordu. Me~ rutiyet'ten sonra bu tehlikeden kurtulmak için ne yap~lacakt~ ? Cemiyet (yani Ittihat ve Terakki) bunlar~~ dü~ünmek bile
istemiyordu. Dü~ ünenler, yüksek kademelerden kurnazl~kla indiriliyordu. Bir de Hürriyet'ten sonra i~ba~~ na kimler gelecekti? Bu
meseleleri ortaya koydu~umuz ve bunlar üzerinde çal~~~lmas~n~~istedi~imiz zaman, aram~zda ihtilaf ç~kt~ . Bunun üzerine bizi Selanik
d~~~ nda rehberlik vazifesine verdiler. Ben Selanik ile Manast~r; Mustafa Kemal de Selanik ile Üsküp aras~nda rehberlik i~lerimizi yap~yorduk. Fakat Hürriyetin ilân~ndan sonra aram~zdaki ihtilaf daha da
artt~ . Mustafa Kemal, Cemiyet ile me~gul olan subaylar~n, ya orduyu
b~rakmalar~n~, ya Cemiyet'ten büsbütün ayr~lmalar~n~~istiyordu... 12
Bu hususta, o devrin ittihatglar~ ndan olan Bay Hakk~~ K~l~ço~lu
da ~ öyle demektedir:
"...Toplant~larda en çok o konu~ urdu. Biz dinlerdik... Ama
neye yarar ki, rütbesi kola~as~~idi. Ittihatç~lar onun yerine Enver'i tutmu~lard~ . Çünkü Enver daha önce Makedonya'da bulunmu~, Bulgar
çeteleri ile sava~m~~, yararl~k göstermi~~ve ad~~ç~km~~t~ . Fakat büyük
askeri birlikler yönetecek yeterlikte olmad~~~~Birinci Dünya harbinde
apaç~k görülmü~ tür. Ittihatç~lar, Enver yerine Mustafa Kemal'i tutsalard~~ i~in rengi çok de~i~ ecekti san~ yorum. ... Mustafa Kemal de
ittihatç~~oldu ise de, Selânik'teki Cemiyet kodamanlar~~onu ne sevdiler, ne de çekebildiler. Çünkü hepsinden yüksekti..." 13
Mustafa Kemal ve Ali Fuad (Cebesoy) ile Fethi (Okyar) Bey
gibi daha baz~~askerlerin, Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin politik
i~lerine pek kar~~ mak istemedikleri anla~~l~ yordu ". Ancak, Mustafa
Kemal'in, "Ordu art~k siyasete kan~ mamal~d~ r; ordu lu~las~na dönmelidir ve politikac~~da siyaset meydan~nda kalmal~d~ r" tezini 15,
Falih R~fk~~Atay, a. g. e., s. 47.
Bu mektup metni için bkz. ~evket Süreyya Aydemir, Tek Adam, s. 44.
13 Bu metin için bkz. Falih R~fk~~Atay, Çankaya, s. 61.
14 Bu hususta, Mahmut ~evket Pa~a'n~ n kurmay heyetinden Pertev Pa~a'n~n
sözleri için bkz. Feroz Ahmad, a. g. e., s. 8182.
15 Yusuf Hikmet Bayur, Türk inktlâb~~Tarihi, c. I, Ksm. 1, S. 403/6.
12
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her yerde aç~ kça savunmas~, Osmanl~~Ittihat ve Terakki Cemiyeti'
nin merkez çevrelerinde, yava~~yava~, ona kar~~~asabi bir havan~n
has~l olmas~ na sebep te~ kil etmi~ ti. Mustafa Kemal'e ~üphe ile bakanlar, ona kar~~~koymak isteyenler, hatta bir defas~ nda onu öldürmeye
dahi yeltenenler olmu~ tu. Ittihat ve Terakki'nin bir numaral~~adam~~
Enver Bey'in bir gün kendi taraftar~~olan ve "Haf~z" lakab~~ile me~hur
Yüzba~~~Hakk~~Bey'e: "Mustafa Kemal de fazla ileri gidiyor; buna
bir çare bulmal~" dedi~i etrafta duyulmu~tu 16 .
Mustafa Kemal Bey, 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) Sal~~günü
Istanbul'da meydana gelen me~hur vakar 17 müteak~ p, 15 Nisan
~ gog tarihinde, Selanik Redif F~rkas~~Kumandan~~Hüseyin Hüsnü
Pa~a'n~ n komutas~ nda Selânik'ten hareket eden ilk Hareket Ordusu
kurmay heyetinde görev alm~~~olmas~na ra~men, bilâhara Selanik'te,
Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezinde cereyan eden ~iddetli
münaka~ alar neticesi, bu ordunun ba~~na Mahmut ~evket Pa~a
geçirilmi~~ve kurmay ba~ kanl~~~ na da Berlin Ata~ emiliterli~inden
dönen Enver Bey tayin edilip, bunun yan~na dahi Binba~~~Haf~z Hakk~~
Bey verildi~inden, Mustafa Kemal Bey, geri planda hizmet gören
bir kurmay mevkiine dü~ürülmü~ tür ". Yusuf Hikmet Bayur'a nazaran, Mustafa Kemal Atatürk, Hareket Ordusu'nun kurulmas~na
karar verildi~i 14 Nisan tarihinden itibaren, Istanbul varo~lanna
hâkim olundu~u 21 Nisan ~~gog tarihine kadar geçen zaman içindeki
durumu ~öyle anlat~yordu:
"Ba~lang~ çta i~lerin nas~l bir çap al~ p geli~me gösterecekleri
belli de~ilken, Mahmut ~evket Pa~ a dahil, tan~nm~~~kimselerin hemen
hiç biri, üzerine esasl~~bir sorumluluk almak istemiyor ve herkes benim
söylediklerimi kabul etmekle yetiniyordu. Do~ru ve kendi halinde bir
komutan olan Hüseyin Hüsnü Pa~a'y~~ bu i~in ba~~ na geçmeye ben
inand~rd~ m ve onun ba~a geçirilmesini Mahmut ~evket Pa~a'ya
ben kabul ettirdim. Durum karanlikken bir redif tümeni komutan~~
için Istanbul'u kurtarmak i~inin fazla oldu~unu kimse ortaya atmad~.
Falih R~fk~~Atay, Çankaya, S. 56.
Yunus Nadi, 1htilâl ve Ink~ lâb-t Osmâni. 31 Mart - 14 Nisan 1325, ~stanbul
1325, s. 32 vd.; Faik Re~ it Unat, 11. Me~rutiyet'in ~lân~~ve Otuz Bir Mart Hâdisesi.
Abdülhamid'in son Mabeyn Ba~-kâtibi Ali Cevad Bey'in Fezlekesi, Ankara 1960.
m, c.
18 ~evket Süreyya Aydemir, Tek Adam, s. 171; Ce1â1 Bayar, Ben de yazd~
II, s. 332-338; Falih R~fk~~Atay, Çankaya, s. 58.
18
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Ancak Istanbul'a yakla~~p, kar~~~tarafta ne padi~ah~ n, ne de ayaklanma eleba~~ lar~n~ n hiç bir hareketi görülmeyince, oradaki askerlerin
ba~~bo~~b~rak~ld~ klar~~ve hele giri~ilen irtica hareketini bütün yurda
ve öbür ordulara yaymak için ciddi biçimde çal~~~lmad~~~~sezilince
i~in yaln~ zca birkaç bin ayaklanm~~~eri yakalamaktan ibaret olaca~~~
anla~~l~ r. Bunun üzerine Mahmut ~evket Pa~a, Selânik'ten gelip
ordunun ba~~ na geçer ve bilinen çal~ mla Istanbul'a girer. Enver ve
daha birkaç Ittihat ve Terakki'nin ileri gelen subay~~ata~emiliter
ve saire Istanbul surlar~~önünde Hareket Ordusu'na kat~l~rlar; gazetelerde hep onlar~ n ad~~geçer" 19 .
Bizzat Yusuf Hikmet Bayur'un kendisi de, bu meseleye dair
görü~lerini ~u ~ekilde kaleme alm~~t~r:
"Mustafa Kemal o s~ rada Selanik Redif f~rkas~n~ n kurmay
ba~kan~d~ r. 14 Nisan sabah~~komutan~~Hüseyin Hüsnü Pa~a kendisine
Rahmi Bey'in (Birinci Genel Sava~'ta Izmir valisi) bir telini gösterir.
Onda: "Ada'day~ z ve cümlemiz s~ hhatteyiz" denilmektedir. Istanbul'
da fevkalade bir ~ey oldu~unu derhal sezen Mustafa Kemal, Istanbul'
dan al~nm~~~olan bütün telleri incelemeye koyulur, ve hakikati anlar;
Mü~iriyet Erkan~~Harbiye Dairesi'nde arkada~lanyle görü~ ür, tek
çarenin derhal Istanbul'a kuvvet sevk etmek oldu~unu onlara anlat~ r;
dü~ üncesini evvela onlara, sonra Ordu Kumandan~~Mahmut ~evket
Pa~a'ya kabul ettirir; sevk edilecek kuvvetin ba~~na kendi amiri
Hüseyin Hüsnü Pa~a'n~ n geçirilmesini, keza o, ileri sürer ve Mahmut
~evket Pa~ a'ya kabul ettirir; Mahmut ~evket Pa~a da Mustafa
Kemal'i bu kuvvetin Erkan~~Harbiye Reisli~ine tayin eder; yani onu
Hüseyin Hüsnü Pa~a'dan ay~ rmaz. Selânik'ten yola ç~kar~lan bir
f~ rka ile Edirne'den ona eklenen firka "Hareket Ordusu" ad~yle Istanbul'u bir hafta içinde ayaklanm~~~olanlardan kurtaracakt~r. Bu ordunun tertibi, karar~, sevki ve Istanbul'a kadar idaresi tamamiyle
Mustafa Kemal'in eseridir ve her ~ey onun planlar~na göre olmu~tur...
Mustafa Kemal Hareket Ordusu'nun tertip ve sevk i~iyle me~gul
iken onun, subaylar~~siyasadan ay~ rmaya matuf daha önceki te~ebbüslerine k~zm~~~ve bunlardan ürkmü~~olan baz~~cemiyet üyeleri,
kendisinin bu i~in ba~~ nda bulunmas~ n~ n aleyhinde dedikoduya
1°

Yusuf Hikmet Bayur, Türk inkildb~~Tarihi, c. I, Ksm. 2, S. 203/4*
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koyulurlar; ancak tehlikenin büyüklü~ü bu gibi küçüklüklerin meydan almas~na müsait de~ildir ve ço~unlu~un hamiyeti bunlar~~susturur.
Esasen Mustafa Kemal bu i~e ba~larken, Selanik Askeri Klübünde yap~lm~~~olan büyük bir toplant~da, subaylar~n siyasay~~b~rak~p
as~l askeri ödevleriyle u~ra~malann~~ve Hareket Ordusu i~ine d~~ardan hiç bir kuvvetin (yani Ittihat ve Terakki Merkezi Umumisi'nin)
kar~~t~nlmamas~n~~ileri sürmü~tü.
Fakat zaferden sonra, hürriyet kahramanlar~n~n ba~~nda, Hareket Ordusu'na ancak Istanbul surlar~~önünde iltihak edenlerin adlar~~
görülecek, alk~~lar ve çok geçmeden büyük mevkiler onlar için olacak
ve her ~eyi dü~ünen ve yapan~n ad~~san~~da yeni bir can alacak
devreye, Çanakkale sava~~na kadar hiç duyulmayacakt~r..." 20
Yukar~da belirtti~imiz olaylar muvacehesinde, bu harekâttan
sonra tekrar Selanik'e dönen Mustafa Kemal, nihayet Istanbul'dan,
Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin ba~ta gelen adamlar~ndan, yani
Talat Bey'den ald~~~~bir mektup üzerine, kendisine verilen te~kilat
görevini yerine getirmek için Trablusgarb'a gider. Bu vazife asl~nda,
Enver Bey'in iste~i üzerine, Mustafa Kemal'i Selânik'ten uzakla~t~rmak amac~yle ona verilmi~~bir i~ti. Fakat itimat etti~i kimselerden
Hac~~Adil Bey dahi onun Trablus'a gitmesini faydal~~gördü~ü için,
Mustafa Kemal de, Izmir ve Iskenderiye üzerinden Trablusgarb'a
gitmi~tir.
Mustafa Kemal, k~sa bir süre sonra Trablusgarb'daki kar~~~k
duruma hâkim olur; asilere, mürtecilere ve mütegallibeye kar~~~devletin üstünlü~ünü saklar. Trablusgarb'~~ idari bak~mdan düzene
koyar ve ~~gog senesi Eylül ay~nda, Trablusgarb temsilcisi s~fat~yle,
tekrar Ittihatç~lann Selânik kongresine i~tirak eder. Onu burada
görenler, yine ~a~k~nl~~a u~ram~~lard~r. Mustafa Kemal, bu kongrede
genel sekreterlik yapan Tevfik Rü~tü Aras'~n hat~ralar~na nazaran
Ziya Gökalp ile beraber en çok dikkati çeken bir insan olarak faaliyet
gösterir. Bilhassa ordu ile Cemiyetin münasebetlerini tekrar ele alarak,
yine ~u nokta üzerinde ~srarla durur:
"Ordu mensuplar~~Cemiyet içinde kald~kça millete dayanan bir
parti kuramaym. Orduyu da zaafa u~rat~r~z. Bugün mensuplar~n~n
20 Yusuf Hikmet Bayur, a. g. e., c. I, Ksm. 2. S. 197-198 ve Atatürk (islâm
Ansiklopedisi), C. I, S. 722.
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ço~u Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyesi olan 3. Ordu, esas
itibariyle modern bir ordu say~lamaz. Ordu ile Cemiyeti ay~ral~m.
Cemiyet, tam manas~yle siyasi bir parti halinde, milletin bünyesinde
kök sals~n. Ordu da asil vazifesi ile u~ra~s~n. Bunun için Cemiyet'in
muhtaç oldu~u subaylar~~veyahut Cemiyet'te kalmak isteyen Ordu
mensuplarm~, istifa suretiyle ordudan ç~karal~m, Cemiyet'e mal
edelim. Bundan sonra askerlerin herhangi bir partiye, siyasi bir
te~ekküle girmelerini önleyecek kanuni müeyyideler koyahm"21 .
Ayn~~mesele ile alakah olarak Yusuf Hikmet Bayur dahi ~unlar~~
yazmaktad~r:
"...Me~rutiyet ilan olunur olunmaz Mustafa Kemal, yurdun
bu yüzden u~rayaca~~~felaketleri derhal sezer ve bunun önüne geçmek ister. Daha sonra Selanik'te toplanan Ittihat ve Terakki'nin
ikinci kongresinde (Eylül 1909), yap~lan hareketin henüz bir ink~lap
de~il bir ihtilal oldu~unu ve ~imdilik sadece Saray'~n nüfuzu k~r~lmakla kalm~ld~~in~, as~l ink~lab~n yap~lmas~~ laz~m geldi~ini söyler;
tutulmas~~icap eden yolu izah eder ve ezcümle :
— Cemiyet'in her me~ruti ülkede oldu~u gibi bir siyasal parti
haline gelmesini;
2 — Cemiyet ile Masonluk aras~nda bir ilgi kalmamas~n~ ;
3 — Ordunun tamamen siyasadan aynlmasuu;
4 — Cemiyet içinde e~itlik olmas~n~ ;
5 — Hükümet i~leriyle din i~lerinin ayr~lmas~n~~ister.
Mustafa Kemal'in bu dü~ünce ve tekliflerine, samimi dü~ünen
birçok kimseler sar~lacaklarsa da, Cemiyet içinde çarçabuk onun
aleyhine bir kütle has~l olacak ve onu öldürmeye te~ebbüse kadar
gidilecektir...
Ileride Cemiyet, Mustafa Kemal'in istedi~i gibi, fakat sadece
görünü~te bir siyasal parti haline girecek ise de, hakikatte yine az çok
komite mahiyetini al~koyacak ve o mahiyetiyle bir sürü i~~görecektir..." 22
21 Celal Bayar, Ben de yazd~n:, c. II, S. 507. Burada, Atatürk, Celal Bayar ve
Tevfik Rü~tü Aras aras~nda geçen bir konu~ma dahi vard~r; Gökalp, Mehmed Ziya
(Türk Ansiklopedisi), c. XVII, S. 483.
22 Yusuf Hikmet Bayur, a. g. e., c. I, Ksm. 2, S. 63-64 ve Atatürk (isltirn
Ansiklopedisi), c. I, S. 721.
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Görülüyor ki, Mustafa Kemal Bey, bu kongrede askerlerin orduda
kalmas~, siyasetle u~ra~acaklann ordudan çekilmesi ve Ittihat ve
Terakki Cemiyeti'nin bir parti haline getirilmesi icap etti~i tezini
aç~ktan aç~~a savunmu~tur 23. Bu sebeple de birçok kimseler, kendisine muhalefet etmeye devam etmi~lerdir. Hatta Ittihatç~lardan
baz~lar~, yukar~da dahi söyledi~imiz gibi onu öldürmeye niyet etmi~lerdir. Ancak Mustafa Kemal Bey'in ileri sürdü~ü fikirler, k~smen
kabul edilmi~~olmakla beraber, esasta komitac~l~k, askerin Cemiyet
ve dolay~slyle hükümete müdahalesi yine devam etmi~tir.
Nitekim bu devir ricalinden ve Bahriye naz~rlanndan Hur~id
Pa~a'n~n hat~ralar~nda dahi bu hususu aç~k olarak görmekteyiz:
Hur~id Pa~a askerlik ve siyaset hakk~nda aynen ~unlar~~söylemektedir :
"Yukar~da tafsilât~~kaydedildi~i üzere bu isim alt~nda hükümete
kar~~~bir tehdit vaki oldu~u mcydandad~r. Me~rutiyeti kurarken de
ordu, hükümete kar~~~hareket etmi~ti. Bu hareketi hepimiz ho~~görmü~tük. Bunun tesiriyle askerler Ittihat ve Terakki F~rkas~'na hayli
intisap ettiler. Bu intisab~n orduyu bozmakta oldu~unu ben ~ahsen
görerek, Bahriye naz~rl~~~m zaman~nda mümkün mertebe fenall~~n
önünü almaya çal~~m~~t~m. Harbiye Naztri Mahmut ~evket Pa~a
ise, bana lüzumu derecede yard~m etmedi. Ne niyet ve maksatla
olursa olsun, askerlerden bir k~sm~~bir siyasi f~ rkay~~destekledi mi,
derhal muhalifleri te~ekkül ederek, orduda tefrika husulüne sebep
olacaklar~~muhakkakt~r.. " 24
~evket Süreyya Aydemir'e nazaran:
" ...Askerin siyasetle alâkas~n~n kesilmesi ve Cemiyet'in asker
silâh~orlann~n da askerlikten çekilip, sivil olarak çal~~t~nlmalan ve
siyaset ile ancak Enver (Pa~a), Cemal (Pa~a) gibi hükümet yetkililerinin ilgilenmeleri, Balkan Harbi'nden sonra ve bilhassa, Aral~k
23 Hüseyin Cahid, Askerler ve Cemiyet (Tanin gazetesi), 26 Ekim 1909; Feroz
Ahmad, daha ziyade, Mahmut ~evket Pa~a'n~n, küçük rütbeli subaylar~n siyasi
partiler ve cemiyetlerle olan alâkalar~n~~kesmelerini arzu etmekte oldu~unu kaydediyor. Bkz. ~ttihad ve Terakki (1908-1914), s. 91-92; Naci Kas~m, Gazi'nin Hayat~,
Istanbul 1963, s. 31. Buna m~~kabil Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelen ve
ba~ta bulunan adamlar~ndan Hac~~ Adil Bey, aksi dü~ünceye sahipti. 1912 y~l~~
ba~lar~nda dahi "Intihâbâta kar~~an zabitlerin elini öperim" diyordu. Bkz. Hur~it
Pa~a'n~n 1911-191 2 Kabine Hât~ralar~~ (Hayat Mec.), ~stanbul 1964, say~~3, S.
24 Hur~it Pa~a'n~n 1911-191 2 Kabine Hât~ralar~, Ayn~~yer, say~~6, s. 19.
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1913'te Türkiye'de vazife alan Alman Askeri Islâh Heyetinin ~slahat
ve tensikat hareketlerinden sonra ba~lar. O zaman Mustafa Kemal
kendini tamamen askeri vazifelerine vermi~tir. Ordu kurmay heyetindedir. Ayn~~heyette Ittihat ve Terakki'nin gözde askerlerinden
Kurmay Binba~~~Cemal Bey (Pa~a) de vard~r. Cemal Bey, Selanik
garnizonu ve ordu subaylar~~aras~nda çok be~enilir, çok sayg~~görür.
Arzular~, ihtiraslar~~geni~tir. Zaman zaman Mustafa Kemal ile dostça
çat~~~rlar. Ama Cemal'in Mustafa Kemal'e yukar~dan bakan bir
hali sezilmektedir. Mustafa Kemal daha çok i~leriyle me~guldür..." 25
31 Mart Vakas~ndan sonra, Osmanl~~Ordusu yeniden te~kilatland~r~lm~~~ve Ahmed Izzet Pa~a Genelkurmay ba~kanl~~~na getirilmi~tir. Mustafa Kemal Bey ise, bu yeni te~kilâtta kola~as~~rütbesi ile
Selanik Kolordusu kurmay heyetinde görev ald~~~~için", evvela bu
kolordunun e~itim ve ö~retimi ile me~gul olmaya ba~lad~. Daha
sonra da ~evket Turgut Pa~a ve Mahmut ~evket Pa~a'n~n Arnavutluk harekat~nda kurmay ba~kan~~olarak çal~~t~ ; hatta bir aral~k,
Fransa'da Picardi manevralar~na kat~ld~~27 . Fakat muhalifleri, kendisini bütün bu çal~~malar~nda ~iddetle takip ediyor ve onu ameliyattan ziyade, nazariyat ile i~tigal ediyor diye, insafs~zca tenkit
ediyorlard~. Nihayet, Mustafa Kemal'i cezaland~rmak maksad~yle,
onu 38. Piyade Alay~na kumandan tayin ettirdiler. Böylece kurmay
heyetindeki görevinden ay~rd~lar. Maamafih Mustafa Kemal, Selanik
içinde bulunan bir alayda dahi örnek çal~~malar yaparak verdi~i
konferanslarla birçok subay~~etrafinda toplamaya ba~lay~nca, ihtilaf
halinde bulundu~u baz~~kimseler, onu bu defa, Ittihat ve Terakki
Cemiyeti'nin adam~~haline gelen Mahmut ~evket Pa~a marifetiyle
Istanbul'a ald~rarak, 13 Eylül 191 ~ 'de, Genelkurmay Ba~kanl~~~nda
kendisini yeni bir göreve tayin ettirdiler 28.
13 Ekim 191 ~ 'de, Italyanlar'~n Trablusgarb'a hücum ettikleri
esnada 29, Istanbul'da bulunan Mustafa Kemal Bey ise, baz~~arkada~Bkz. Tek Adam Mustafa Kemal, c. I, s. 160.
Falih R~fk~~Atay, Çankaya, s. 6o.
27 Süleyman Külçe, Mare~al Fevzi Çakmak, Istanbul 1953, C. I, s. 6o/61 ve
Atatürk (~slâm Ansiklopedisi), C. I, S. 722.
28 Falih R~fk~~ Atay, a. g e., S. 65-66 ve Yusuf Hikmet Bayur, Türk inkilâbt
Tarihi, c. II, Ksm. I, Ankara 1943, S. 202/3.
29 Italyanlar, 28 Eylül 292 ~ 'de Osmanl~~ Devletine bir ültimatom verir, 29
Eylülde sava~~ilân eder ve daha sonra da sald~r~ya geçerler. bkz. Feroz Ahmad,
25

28
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lanyle beraber, k~yafet de~i~tirmek suretiyle M~s~ r üzerinden Trablusgarb cephesine gitti. Enver Bey, Yüzba~~~Ali Bey (Çetinkaya), Fuad
Bey (Bulca), Nuri Bey (Conker) ve Fethi Bey (Okyar) dahi bu cepheye gelmi~lerdi. Enver Bey Bingazi, Kola~as~~Mustafa Kemal Bey
de, gözlerinden rahats~ z olmas~na ra~men Deme cephesi kumandanl~klar~ m ellerinde bulunduruyorlard~. Ba~ta Enver Bey olmak
üzere, Ittihat ve Terakki'ye mensup fakat muhtelif görü~lere sahip
daha baz~~subaylar, bu esnada aradaki anla~mazl~klar~~mecburen
bir tarafa b~rakm~~lard~.
Falih R~fk~~Atay'~n yazd~~~ na göre : Mustafa Kemal, Trablusgarb'a geçmek üzere önce M~s~ r'a gitti. Yan~nda Ittihat ve Terakki
Cemiyeti'nin miting hatipli~ini yapan Ömer Naci ile feda:1 subaylardan Sapancal~~Hakk~~ve Yakup Cemil bulunuyordu. Bunlar hem
orduda, hem politikada idiler. Mustafa Kemal için, hiç bir zaman
anla~amad~~~~Enver ile i~birli~i yapmak da bir fedakarl~kt~. Rauf
Bey, bu subaylar~~yan~nda görmesine ~a~t~~~n~~söylemesi üzerine,
Mustafa Kemal: "Ömer Naci ile eski dostlu~um var. Konu~maktan
ho~lamr~ m. Ama hiç biri ile fikir birli~im yok. Ne yapars~n~z, zorlay~c~~haller beni yol arkada~l~~~ na mecbur etti" cevab~n~~ verdi 30.
Ittihatç~lar, bu esnada Imparatorlu~un dü~tü~ü çok kötü durum
kar~~s~nda, icap ederse ~eyh Sintisi ile de i~birli~i yaparak, Kuzey
Afrika'y~~ba~tan ba~a kurtarmaya karar vermi~lerdi. Burada küçük
küçük müdafaa noktalar~~ te~kil ederek, istilâc~lara kar~~~sava~mak
dü~üncesinde idiler 31. Hatta bu sebeple, Ittihat ve Terakki Cemiyeti ile büyük ölçüde ihtilafa dü~ erek, Rumeli'de bölü~ü ile da~a
ç~kan Selim Sami Bey, i~birli~i için Trablusgarb'a ça~r~lm~~t~ . Her
ne kadar ittihatç~lar aras~ndaki bu yakla~mada, 21 Kas~m 191 ~~
tarihinde kurulan Hürriyet ve Itilaf F~rkas~'mn, ii Aral~k ~ g~~~~'de
Istanbul ara seçimlerini kazanmas~~ve 16 Temmuz 1912 tarihinde
Sadrazam Said Pa~a'n~ n istifa ederek, yerine Gazi Ahmed Muhtar
ittihad ve Terakki, S. ~~43-144; Lûtfi Simavi, Sultan Mehmed Re~ad Han'~n ve Halefinin
Saray~nda Gördüklerim, Istanbul 1340, II. Ksm. s. 23-28; Celal Bayar, Ben de yazd~m,
C. II, S. 454-457; Naci Kas~m, Gazi'nin Hayat~, s. 32-35; Hur~it Pa~a'n~n ~ g ~~1-1912
Kabine Hat~ralar~~ (Hayat), Istanbul 1964, S. ~ , S. 14 vd.
3° Bkz. Çankaya, s. 67/68.
31 Celal Bayar, Ben de yazd~m, C. II, S. 488-495; Hur~it Pa~a'n~n ~ g~~~ -~ g~~2
Kabine Hat~ralar~, Ayn~~yer; Yusuf Hikmet Bayur, Türk ink~ldb~~Tarihi, c. II, Ksm.
Ankara 1943, s. 10 vd.
Belkten C. XXXVIII, 18
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Pa~a'n~ n sadarete getirilmesiyle, Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin
büyük ölçüde hükümetten uzakla~t~nlm~~~bulunmas~n~n; nihayet
Halaskar Zabitan Grubu'nun te~ ekkül etmi~~olmas~n~n 32 büyük
bir tesiri bulunabilece~i dü~ünülür ise de, her ~eye ra~men, Ittihatç~~
subaylar~ n yine bir tehlike kar~~s~ nda, Imparatorlu~un elden ç~kmak
üzere olan bir parças~n~~kurtarmaya derhal ko~ malan, onlar~n memleket s~n~rlar~n~~koruyabilmek için ne büyük feragatle birle~tiklerini,
çal~~t~ klar~n~~ve çarp~~t~klann~~dahi bize göstermektedir 33. Bu devrin
olaylar~n~, Bat~~kaynaklar~ na müsteniden etrafl~~bir ~ekilde inceleyen
Feroz Ahmad, bu hususla alakal~~olarak eserinde ~unlar~~yazmaktad~r :
...Sava~~ n patlak vermesi, Selanik'te toplanan Ittihat ve
Terakki Cemiyeti'nin üçüncü y~ll~ k kongresiyle ayn~~günlere rastlam~~t~. Çe~itli bölgelerden gelen delegeler, 30 Eylülde ba~layan
kongreye kat~ lmak üzere Selanik'te toplanm~~lard~. Sava~tan ötürü
ola~an gündemden vazgeçildi ve kongre Müdafaa-i Milliye Cemiyeti
ad~n~~ald~. Bu kongrede tart~~~ lacak belli ba~l~~ konu, Ittihat ve Terakki
Cemiyeti içindeki hiziple~me ve durumdan ho~ nut olmayan üyelerin
köktenci kanada 191 1 Nisan'~ nda kabul ettirdikleri yeni program
idi. Ancak sava~~n yaratt~~~~heyecanl~~hava yüzünden bu soruna bir
çözüm bulunamam~~~ve üstünkörü de olsa uzla~ma zorunlu olmu~tu ..." "
Fakat malum oldu~u veçhile, Balkan Harbi'nin zuhuru, Italyanlar'a kar~~~Trablusgarb, Bingazi ve Derr~e'nin müdafaas~m
imkans~ z hale getirdi. Bulgar ordusunun k~sa zamanda Çatalca hattma inmesi, Bolay~r'~ n kuzeyine gelmesi, Osmanl~~Imparatorlu~unu
ve onun merkezi olan Istanbul'u yak~ ndan tehdit eden bir tehlike
32 Halaskar Zâbitan Grubu'nun çal~~malar~~ve hükümet erkan~~ üzerindeki
bask~s~~ için bkz. Hur~it Pa~a'n~ n 1911-1912 Kabine Hat~ralar~, Ayn~~yer, say~~V,
S. to vd. ve say~~ VI, s. 18 vd.
33 Tevfik B~y~kl~o~lu, Trakya'da Milli Mücâdele, c.
I, Ankara 1955, S. 63-64;
Ismail Hami Dani~mend, Osmanl~~Tarihi Kronolojisi, ~st. 1961, c. IV, s. 387-388;
Celal Bayar, Ben de yazd~ m, c. II, S. 527-550. Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1911
y~l~~ ba~lar~ ndan itibaren, iktidar üzerindeki nüfuzunu yava~~yava~~kaybetmeye
ba~lad~~~~hakk~nda bkz. Feroz Ahmad, Iuihad ve Terakki, s. 130-139, 146, 152-53;
L~ltfi Simavi, a.g. e., II. Ksm. s. 80-82.
34 Feroz Ahmad, ittihad ve Terakki (1908-1914), S. 148.
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halini ald~. Bu itibarla Kuzey Afrika'da Osmanl~~Imparatorlu~una
ait topraklar~~korumaya ve Italyanlar~n hücumundan kurtarmaya
çal~~an subaylar, bu defa tehlikenin çok daha vahim oldu~unu
gördükleri noktaya ko~tular. Bu meyanda, gözlerinden rahats~z bulunmas~~hasebiyle, arkada~lar~ndan daha evvel Derne'den ayr~l~p,
Viyana'ya geçmi~~olan Binba~~~Mustafa Kemal Bey dahi, Romanya
üzerinden, di~er arkada~lar~~da Kuzey Afrika k~y~lar~ndan, derhal
Istanbul'a geldiler 35 .
Balkan sava~~, Karada~, S~rbistan, Yunanistan ve Bulgaristan'~n
mü~terek olarak, Osmanl~~Imparatorlu~una kar~~~ giri~tikleri bir
mücadeleydi ve 8 Ekim 19~ 2'de Karada~'~n Osmanl~~Devletine
sava~~ilan etmesiyle ba~lam~~t~. 13 Ekim'de di~er devletlerin mü~terek bir nota verdikleri görüldü. Nihayet Bulgaristan ve Sirbistan'~n
s~n~rlar~m~za tecavüzü üzerine sava~~hali fiilen ba~lad~. Türk kuvvetleri ilk anda Bat~~ve Do~u grubu olarak ikiye ayr~ld~. Bat~~ordusu
Makedonya birlikleri, 23 ve 24 Ekim 1912 tarihlerinde muharebeler
neticesi, Komanova'da S~rplar'a kar~~~ ba~ar~~elde edemedi ve Manast~r'a çekilmek mecburiyetinde kald~. 8 Kas~m 1912 tarihinde
Yunanl~lar Selânik'i i~gal etti; ayn~~zamanda Yunan donanmas~~
Ege Denizi'ndeki Bozcaada, Limni, Midilli ve Sak~z adalar~n~~
s~ras~yle zaptetti. Do~u cephesi, yani Trakya ordusu da, Bulgarlar'a
kar~~~muvaffak olamad~~~~için ilk anda, Vize-Lüleburgaz hatt~na
çekilmek zorunda kald~. 29 Ekim 1912 tarihinde, Lüleburgaz'da,
Bulgarlara tekrar ma~lup olan Osmanl~~kuvvetleri, bu defa, Çatalca
önlerine kadar geriledi 35a. Bulgarlar, bir taraftan Bolay~r'~n kuzeyine,
Tekirda~~sahillerine, di~er taraftan da Çatalca'n~n kuzeyine gelmi~lerdi. Rumeli'de terk edilen Osmanl~~topraklar~~ortas~nda, ancak
I~kodra kalesi Karada~hlara; Yanya kalesi Yunanl~lara; Edirne
tabyalar~~da Bulgarlara kar~~~mevzii müdafaa sava~lar~~yap~yordu.
Bu s~rada, Ittihat ve Terakki Cemiyeti mensuplar~n~n kat~lmam~~~
oldu~u Büyük Kabine, yani Gazi Ahmed Muhtar Pa~a kabinesi
dü~mü~~ve yerine Kamil Pa~a (K~br~sl~) kabinesi geçmi~ti (29 Ekim
35 ~evket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal, s. 174-180; Falih R~fk~~
Atay, Çankaya, S. 70 ve Atatürk (~slâm Ansiklopedisi), c. I, s. 722.
35a 1 328 Balkan Harbinde ~ark Ordusu Kumandan~~Abdullah Pa~a Hat~ralar~,
Ist. 1336 ve Türklerle Harbe, Kirkkilise-Lüleburgaz-Çatalca Muhdrebat~~Vekayi'-i revmiyesi
(Binba~~~Kemal tere.), Istanbul 1331.
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1912) 36. Naz~m Pa~a da yeni kabinede Harbiye naz~r~~ve Ba~kumandan vekili olarak bulunuyordu.
Halâskâr Zabitan Grubunun ba~kan~~durumunda olan Nâz~m
Pa~a'n~n Harbiye naz~ rl~~~~ s~ras~nda ise, M~s~rl~~Said Halim Pa~a
(sonradan sadrazam), Ittihatç~lar ile bu Halâskâr Zabitan Grubunu
birle~tirmeye muvaffak oldu~u için, Talat Bey, Enver Bey ve Cemal
Bey gibi Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin ba~ta gelen daha baz~~
idarecileri, Halâskârlar ile i~birli~i yapmaya ba~lad~lar". Nihayet
Nâz~m Pa~a, Cemiyet taraf~ndan Trablusgarb ve Bingazi'den Istanbul'a ça~r~lm~~~bulunan Enver Bey'i Istanbul Kolordu Kurmay
Ba~kanl~~~na, Cemal Beyi de Menzil Genel Müfetti~li~ine tayin
etti. Böylece Istanbul'daki askeri birliklerin mühim bir k~sm~~ yine
Ittihat ve Terakki Cemiyeti mensuplar~n~n eline geçti. Bu arada
ayn~~cemiyete mensup Mustafa Kemal Bey ise, Istanbul'dan Akdeniz
Bo~az~~Mürettep Kuvvetleri Harekât ~ubesi Müdürlü~ü için Gelibolu'ya gönderildi (ii Kas~m 1912) 38. Di~er taraftan Istanbul'da,
Divarnharbe verilmi~~bütün Ittihatç~lar serbest b~rak~ld~. Neticede
Ittihat ve Terakki Cemiyeti mensuplar~, tekrar devlet ve askerlik
i~lerini ellerine alma imkân~m buldular ve her i~e daha geni~~ölçüde
müdahaleye ba~lad~lar. Nitekim ilk anlarda bu davran~~~n müspet
taraflar~~da görüldü ve meselâ Bulgarlarm Istanbul'u zapt için Çatalca önlerinde yapt~klar~~bir yeni te~ebbüs, onlar~n 'o bin ki~ilik
telefat vermesine sebep oldu (17 Kas~m 1912). Ancak Ittihat ve
Terakki Cemiyeti mensuplar~n~n, 3 Aral~k 1912 tarihinde Bulgarlar
ile imzalanan mütareke 39 ve 13 Aral~k 1912'de Londra'da, Osmanl~~
Devletiyle di~er muharip devletler aras~nda ba~layan konferans mü36 ~bnülemin Mahmud Kemal Inal, Osmanl~~Devrinde Son Sadrazamlar, Istanbul 1940,
S. 14 ~~ o/ ~ 2; Feroz Ahmad, a. g. e., s. 164-170; Ali Fuat Türkgeldi, Görüp
i~ittiklerim, Ankara 1949, s. 72-76; Yusuf Hikmet Bayur, Yeni Bulunmu~~Baz~~Belgelerin
I~~~~nda Kamil Pa~a'n~n Siyasal Ha) at~~(Belleten). c. XXXV, say~ : 137, Ankara
1971. s. 98 vd. Ayn~~yazar, Türk ink~lâbz Tarihi, c. II, Ksm. 2, Ank. 1943, s. 1-214;
Henry Dugard, Histoire de la guerre contre les Turcs (1912-1913), Paris 1913, p. 31-179.
37 ~smail Hami Dani~mend, a. g. e., c. IV , 397/98.
38 ~evket Süreyya Aydemir Tek adam, c. I, s. ~ 8o; Falih R~fk~~ Atay, bu
tarihi 23 Kas~ m 1912 olarak tespit etmektedir. Bkz. Çankaya, s. 70 ve Atatürk (~slam
Ansiklopedisi) c. I, s. 722.
39 Tevfik B~y~kl~o~lu, Trakya'da Milli Mücadele, c. ~ , s. 65; Henry Dugard,
a. g. e., p. 203-213.
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Ba~kumandan Vekili Ahmet ~ zzet Pa~a'n~n Sadrazam Mahmut ~evket Pa~a'ya
Fethi ve Mustafa Kemal Beyleri ~ikayet eden yaz~s~~
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vacehesinde, Sadrazam Kamil Pa~a'n~ n askerlerden ziyade dü~ mana
mukavemete taraftar bulunmas~na ra~men, Kamil Pa~a kabinesini,
Edirne'yi Bulgarlara ve adalar~~Yunanl~lara b~rakmak istedi~i
suçu ile itham ederek 4° , 23 Ocak 1913 tarihinde Bab~ali'yi bas~p,
K~br~sl~~Kamil Pa~ a hükümetini iskat ve Bab~ ali içinde Harbiye
Naz~r' Naz~m Pa~a'y~~ve Sadaret Yaveri Nafiz Bey'i öldürecek derecede cüret gösterdikleri görüldü 41. Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin,
Enver Bey 42, Talat Bey 43, Yakup Cemil Bey ve Ziya Gökalp ile Ömer
40 Ali Fuad Türkgeldi, Bulgarlarla mütareke ve Londra Konferans~~haz~rl~klar~n~n yap~ld~~~~esnada vuku bulan görü~melere dair ~unlar~~ yazmaktad~r :
"... Meclis-i umümi'nin in'ikad~ ndan bir iki gün evvel, ~ehzade Vahidettin Efendi
Saray'a gelerek âtiyen muhâlifin için vesile-i itiraz olmamak üzre bunlar ~n (Ittihatç~lar~n) ileri gelenlerinden de birkaç~n~ n akd olunacak meclise davet edilmesinin,
sadr-~~azam Pa~a'ya ihtar olunmas~n~~arz etmi~ti. Zat-~~ ~ahane de keyfiyeti sadr-~~
azama ibla~~için beni (Ali Fuad Bey'i) Bab-~~all'ye gönderdi. Kamil Pa~a, Hakk~~
ve Mahmud ~evket Pa~ alar ile Necmeddin Molla Bey'in davet olunduklar~ n~~ ve
ba~kalar~n~n davetine hacet olmad~~~n~~söyledi. Avdet ederken beni kap~ya kadar
te~yi ederek: "Art~k âtisi filan kalmad~ , onlar (ittihatç~lar) bir f ~rka-i ihtilaliye
idi, merkezleri Selânik'di; Selanik gitti, anlar da def'olup giderler" dedi. Ali Fuad
Türkgeldi, Görüp i~ittiklerim, Ankara 1949, s. 83/89.
Feroz Ahrnad ise: "... Tarihde Bab-~~Mi bask~n~~olarak bilinen bu darbeyi,
Edime'nin elden gitti~ine inanan Ittihatç~lar~ n ümidsizlik içinde giri~tikleri bir
hareket olarak nitelemek yanl~~t~ r. Darbe uzun süreden beri dü~ünülmekte ve haz~rlanmaktayd~. Ba~lang~ ç nedenini Kamil Pa~a'n~n sadr~azam tayin edilmesinde
aramak daha yerinde olur..." diyor. Bkz. ~ttihad ve Terakki, s. 174- 1 79.
Sultan Mehmed Re~ad'~n Ba~-kurenas~~Lütfi Simavi Bey dahi: "...Pek fena
idare olunan ve târih-i askerimizde bir leke olan Balkan Harbi'nin sonuna do~ru,
Ahmed Muhtar Pa~a'y~~istihlâf eden Kamil Pa~a'n~n sadaretinde, Edirne'nin teslimi
ile hudud olarak, Midye-Enez hatt~n~n kabulü için Bab-~~âli'nin, Istanbul'daki
düvel-i muazzama stiferas~na verece~i notay~~men'etmek bahanesiyle ba~ta Talat
ve Enver Beyler oldu~u halde Ittihad ve Terakki mensuplar~n~n yapt~~~ n~ ..."
kaydeder. Bkz. a. g. e., II. k~s~m, s. 97-98: Ayr~ca bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Yeni
Bulunmu~~Baz~~Belgelerin I~~'g~nda Kamil Pa~a'n~n Siyasal Durumu (Belleten), c.
XXXV, Say~~137, Ankara 1971, s. roo-ro3, Y. Hikmet Bayur, bu hususun, Kamil
Pa~a'ya kar~~, ittihatç~lar~n bir iftiras~~oldu~unu yazmaktad~r.
Ayr~ca bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Yeni bulunan Bir Belge Dolay~siyle (Belleten),
c. XXX, say~~117, Ankara 1966, s. 103 vd.
41 Hur~it Pa~a'n~ n Kabine Hat~ralar~. Ayni yer, say~~ ~~ , s. ~~ 8; Henry Dugard,
Histoire de la guerre contre les Turcs (1912-1913), Paris 1913. P. 2 14-221.
42 ~evket Süreyya Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya, Enver Pa~a, Istanbul
1971, c.
43 Hüseyin Cahid Yalç~ n, Talat Pa~a, ~stanbul 1945.
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Naci Bey gibi, ba~ta gelen daha baz~~ ~ah~slanmn, Kamil Pa~a'ya,
istifanamesini Bab~ ali'de zorla imzalatarak, Kamil Pa~a hükümeti
mensuplanm da~~tt~ ktan sonra, Yarbay Enver Bey'in elinde sadrazam~ n istifanamesi oldu~u halde, ~eyhülislam Cemaleddin Efendi'
nin otomobili ile, acele durumu Padi~ah Sultan Mehmed Re~ad'a
arzetmek üzere, Dolmabahçe Saray~'na gitti~i ö~renildi".
Enver Bey, yani ~ttihatç~ lar, Mahmut ~evket Pa~a veya Ahmed
izzet Pa~a'dan birinin sadarete getirilmesini istiyordu. Nihayet,
biraz sonra, yan~nda Ba~mabeyinci Halid Hur~id Bey oldu~u halde
Enver Bey Saraydan Bab~ ali'ye döndü. Cemiyete dahil olmamakla
beraber, Ittihatç~lara taraftar olan Mahmut ~evket Pa~a sadrazam,
Genelkurmay Ba~kan~~Ahmed ~zzet Pa~a da, ayn~~zamanda Ba~kumandan Vekili tayin edilmi~ti. Me~ hur Cemal Bey (Pa~a) ise,
Istanbul Muhaf~zli~~~gibi, siyasi, idari ve askeri bak~mdan çok önemli
olan bir i~in ba~~na geçmi~ ti. Bundan maada Yarbay Enver Bey'in
amcas~~Halil Bey (Pa~a), merkez kumandan~~oldu. ~ttihatç~lardan
Azmi Bey Istanbul polis müdürlü~üne getirildi; yine ~ttihatç~lardan
Said Halim Pa~a, Çürüksulu Mahmut Pa~a ve Hac~~Adil Bey ile
Hayri Efendi kabineye girdi. Böylece Ittihat ve Terakki Cemiyeti
mensuplar~, iktidar~~tam manas~ yle ellerine alm~~~oldu".
Ittihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenlerinden bir k~sm~n~n,
bu nevi siyasi faaliyetler ve Istanbul'da mühim devlet i~leri pe~inde
ko~tuklan bir s~ rada, onlarla ayn~~zamanda cemiyete giren Mustafa
Kemal Bey, yine kendilerinden uzak tutulmu~, binba~~~rütbesiyle
Gelibolu-Bolay~ r bölgesindeki askeri vazifesi ba~~ nda bulunuyordu;
yani Kuvay-i Mürettebe nam~~ alt~ nda, Gelibolu'da bulunan bir
ordunun, 25 Kas~ m 1912'de, Erkan~~harbiyesi ~ubesine memur
edilmi~, orada tam bir asker olarak görevini ifa ediyordu 46 . Ancak,
siyasi çal~~ malanm yak~ ndan takip etti~i Istanbul'daki arkada~lar~n~n
44 Yusuf H. %yin., Türk ink~ldb~~Tarihi, c. II,
K.S121. 2, S. 254/70 ve Ismail
Hami Dani~mend, izah!: Osmanl~~Tarihi Kronolojisi, ~stanbul 1961, c. IV, s. 39740~~; Celâl Bayar, Ben de yazd~m, c. III, s. 944-970, c. IV, 1087 vd.
45 ~eyhülislâm Cemaleddin Efendi, Hat~rtit-~~Siylisiye,
~stanbul 1336, s. 50-53;
Cemal Pa~a, Hât~rat (1913-1922), ~stanbul 1922, s. 3/4; Ibnülemin Mahmud Kenr
~â1
Inal, Osmanl~~Devrinde Son Sadrazamlar, s. 1876; Feroz Ahmad, ittihad ve Terakki, s.
185; Ali Fuad Türkgeldi, a. g. e., s. 89-93.
45 Naci Kas~m, Gazi'nin Hayat~. s. 35; Yusuf Hikmet Bayur, Kâmil Pa
~a'n~n
Siyâsal DIATUM.11 (Belleten), c. XXXV, say~~137, s. 103.
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tutumlar~n~~ve davran~~lar~n~ , öyle tahmin ediyoruz ki, hiç tasvip
etmiyordu. ~ttihatç~~askerler yine tam olarak siyasi hayat~n içine
girmi~ti. Mustafa Kemal ise, böyle bir politikac~l~~a taraftar de~ildi.
Muhakkak ki, çok ihtirasl~~bir asker ve bir insan olan Enver Bey ile
Talat Bey'in yapt~klar~~ i~ ler, Mustafa Kemal ile onun en yak~n arkada~~~bulunan Fethi Bey gibi di~er bir k~s~ m Ittihat ve Terakki mensubu askerlere ters dü~ üyordu 47. Bu sebeple Mustafa Kemal Bey
ile onun prensiplerine taraftar baz~~subaylar, zaman zaman, siyaset
alan~nda çok faal olan di~er arkada~lar~~taraf~ndan unutuluyordu
ve bu yüzden aralar~nda birtak~m anla~mazl~klar~ n zuhur etti~i, hatta hiziple~melerin dahi meydana geldi~i oluyordu.
Malum oldu~u üzere, bu kabine buhran~~esnas~nda, Osmanl~~
Imparatorlu~u, henüz Balkan devletlerinin tehlikesinden kurtulamam~~t~ . Bahis konusu devletler, 26 Ocak ~ g 13'te, Türk heyetine
bar~~~görü~melerinin kesildi~ini bildiren mü~ terek bir nota haz~rlam~~~ve bu notay~~29 Ocak'ta Re~id Pa~a'ya vermi~~bulunuyordu.
Bir gün sonra da, 3 ~ubat 1913 ak~am~~zaman~~dolacak olan ate~kes
antla~mas~n~~ tan~mayacaklar~n~~bildirmi~lerdi. Bulgar Ordusu Ba~kumandan~~General Savof da, bir telgraf ile mütareke hükümlerine
nazaran, 3 ~ubat g ~ 3'ten itibaren tekrar sava~a devam edece~ini
aç~klam~~t~ . Bu nedenle çok mü~ kül durumda kalan yeni Sadrazam
Mahmut ~evket Pa~a ise, Balkan sava~~~hakk~ndaki görü~lerini,
Günlük Not Defteri'nde ~u cümlelerle ifade ediyordu:
günü saat 8'de Sadarete
"~~o Kânunusani 1328 (23 Ocak1913)
tayin olundum. O gece sabaha kadar uyumad~m. ~lk gün, kabine
te~kili ve asayi~in iadesiyle u~ra~t~ m. O günden itibaren her gün kabine
topland~. Naz~rlann büyük bir k~sm~~harp taraftar~~idi. Enver Bey
ve genç subaylar da böyle dü~ ünüyorlard~. Ben, askeri ve siyasi
vaziyetimize nazaran harbi münasip görmüyordum. Harbe karar
verilir ise, istifa edece~imi söyledim. Onun üzerine hükümette itidal
Bab~ali bask~n~n~~düzenlemek üzere, Talat Bey, Hac~~Adil Bey, Said Halim
Pa~a, Ismail Hakk~~Bey, Ziya Gökalp ve Fethi (Okyar) Bey ile Midhat ~ükrü ve
Cemal Bey (Pa~a), Doktor Naz~ m, Kara Kemal ve Mustafa Necib Beyler, Vefa'da,
Be~e-zade Emin Bey'in evinde topland~klar~~ zaman, ilk sözü alan Fethi Bey, bu
te~ebbüse ~iddetle muhalefet etmi~, daha sonra da arkada~lar~~kendisini aramad~klar~~ için, Gelibolu kolordusundaki askeri görevinin ba~~na dönmü~tü. Bkz, Celal
Bayar, Ben de yazd~m, c. IV, s. 1087-~ ogo.
47
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fikri hâs~l oldu. Nihayet 17 Kânunusani 1328 (30 Ocak 1913) günü
ö~leden sonra saat iki buçukta devletlerin notasma cevap verildi.
Nota, Sadarete tayinimden ancak yedi gün sonra verilebildi.
Vak~ a bunu iki üç günde vermek kabildi. Sadareti~~~in ikinci günü,
Erkân-~~Harbiyye-i Umenniye Reisi Izzet Pa~a'y~~kabine toplant~s~na
ça~~rd~m. Askerl vaziyetimizi, naz~rlara izah ettirdim. Pa~a harbi
tavsiye etmiyordu; ~iddetle sulh istiyordu. Fakat Dahiliye Naz~n
Adil Bey ile Maarif Naz~n ~ükrü Bey ~iddetle harp taraftan idiler.
Izzet Pa~a'mn izahat~na da fazla kulak asmad~lar. Bu iki naz~n ikna
edebilmek için, üç dört gün u~ra~t~m. Bu sebeple notamn verilmesi
gecikti.
Notamn Avrupa'da tesiri pek ziyade iyi oldu. Herkes sulh müzakerelerine devam edebilmek için notam~z~n esas ahnaca~~m kabul
etti. Fakat notan~n verildi~i gün Bulgar Ba~kumandam General
Savof'tan al~nan bir telgrafnamede, mütareke hükümlerine göre,
4 gün sonra, muharebeye ba~lanaca~~~bildiriliyordu. Nota üç gün
önce verilebilse idi, Bulgarlann bu ~ekilde hareketine imkan bulunamayacakt~"48.
Bu suretle, gecikmeden mütevellit, Osmanl~~Devletinin vermi~~
oldu~u nota tesirsiz kalm~~t~~ve Bulgarlar yukar~da gördü~ümüz üzere
ate~e ba~lay~nca, Mahmut ~evket Pa~a dahi mecburen mukabelede
bulunulmas~m emretti. Evvela Edirne ve Gelibolu taraflar~nda
Bulgarlar ile sava~~yeniden ba~lad~ . Bir iki gün sonra da Çatalca
önlerinde vuru~malar oldu. Bulgarlar daha ziyade Edirne ~ehrini
elde etmek istedikleri için bütün kuvvetleri ile Edirne tabyalan
üzerine ~iddetle hücum ediyorlard~~49. Bu bak~mdan, her ~eyden
önce Edirne'nin yard~m~na gidilmesi icap ediyordu. Ancak, gerek
Mahmut ~evket Pa~a, gerek Ahmed Izzet Pa~a, böyle bir harekata
cesaret edemiyor, sadece Edirne Kumandan~~~ükrü Pa~a'ya, dü~mana
kar~~~dayanma,s~m emrediyorlard~ . Nihayet Mustafa Kemal Bey
(Atatürk)'in, Edirne'nin kurtar~lmas~~hususunda Harbiye Nezaretini
uyarmas~~ve bu hususta yap~lmas~~gerekli i~leri bir plan dahilinde
48 Mahmut ~evket Pa~a, Günlük not defteri (Hayat) Istanbul 1965, Say~:
s. 6.
48 Yusuf Hikmet Bayur, Türk inIctlat Tarihi, c. II, KSM. 2, S. 284 vd; CeUl
Bayar, Ben de yazdun, c. IV, s. 1202.
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bildirmesi üzerine 5°, dü~man~~Bolay~r önlerinden atmak ve bilâhara
buradaki kuvvetlerle Edirne'nin yard~m~ na gidilmek gayesiyle baz~~
haz~rliklarda bulunuldu. Fakat yap~lan harekât, a~a~~da görece~imiz
sebepler nedeniyle ba~ar~l~~olamad~.
Mahmut ~evket Pa~a'n~n hat~ ralanna nazaran, Gelibolu ve
Bolay~r bölgesinde, Hur~id Pa~a kumandas~ ndaki X. Kolordu ile
Süleyman ~efik Pa~a'n~ n idaresindeki mürettep II. Kolordu, bu
harekat için haz~rd~. X. Kolordu'nun Kurmay Ba~kan~~Enver Bey'di.
Her iki kolorduda be~~tümenlik bir kuvvet mevcuttu. Bunlar, ~arköy'e ç~kanlarak, Bolay~ r önünde bulunan Bulgar kuvvetlerini, Bolay~ r'daki iki üç tümenlik birliklerimizle beraber, iki ate~~aras~na
alacaklard~. Muvaffak oldu~umuz takdirde, bu kuvvetlerin Edirne'yi
kurtarmas~~mümkündü. Fakat bu te~ebbüste ma~lup olma ihtimali
de vard~. Bolay~r Bulgarlann eline geçti~i takdirde, Osmanli ordusunun durumu daha tehlikeli bir hal alabilirdi. Bu nedenle, Sadrazam
Mahmut ~evket Pa~a, ~srarla bar~~~yap~lmas~n~~istiyordu. Bulgarlann
sald~r~s~na ra~men bar~~a taraftard~. Osmanl~~Devletinin Londra
Büyükelçisi Tevfik Pa~a'n~ n tavsiyelerine uyarak, büyük devletlerin
müdahalesi suretiyle, Balkan sava~~ na son vermek dü~üncesindeydi.
Fakat kabinesinde bulunan Ittihatç~lardan, Içi~leri Bakan~~ Hac~~
Adil Bey, Milli E~itim Bakan~~ ~ükrü Bey gibi daha baz~~naz~rlar ile
kurmaylardan Mustafa Kemal Bey'in ve Edirne'nin kurtar~lmas~~
meselesinde i~birli~i yapt~~~~Fethi Bey'in ~iddetli muhalefeti yüzünden,
Mahmut ~evket Pa~a arzular~na bir türlü muvaffak olam~yordu.
27 Kânunsani 1328'de, Mahmut ~evket Pa~a hükümeti tekrar
topland~~~~zaman, yukar~da izah etti~imiz harekat~~uygulamak üzere,
Fahri Pa~a kumandas~ nda bulunan iki tümen, Bolay~ r'dan Examil
tepesi, yani Do~anaslan ve Kavak köyü istikametinde harekete geçmi~ti. Bu kolordunun kurmay ba~kanl~~~n~~Fethi (Okyar) Bey yap~yordu. Yan~ nda da Mustafa Kemal Bey harekât ~ubesini idare ediyordu. Fethi Okyar ile Mustafa Kemal Bey'in tavsiye ettikleri ~arköy
ç~kartmas~m ise, X. Kolordu kumandan~~ Hur~id Pa~a ile bunun
Kurmay Ba~kan~~Enver Bey yönetiyordu. Ancak bu ç~kartma ve
kuzeydo~udan, yani ~arköy havalisinden Examil istikametine, Bul" Midhat Serto~lu, Balkan Sava~~~Sonlar~nda Edirne'nin Kurtar~lmas~~Husûsunda, Atatürk'ün Harbiye Nezâretini Uyar~~~na Dâir Bilinmeyen Bir Belge (Belleten), C. XXXII, say~~128, Ankara 1968, s. 459-68.
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garlar~n gerisine yap~lmas~~ gereken yürüyü~, zaman~nda icra olunamad~~~~için Bolay~r'da Fahri Pa~a idaresindeki kuvvetlerin, ~zciler
mevkiinden Bulgarlara kar~~~taarruzu ba~ar~s~zl~kla sonuçland~.
Fahri Pa~a Kolordusu, kuvvetlerinin yar~s~~ile ~~o da~~topu ve bir de
makinal~~tüfek kaybederek, ba~ar~s~zl~~a u~rad~~5°.
Bu keyfiyet, bir bak~ma Mahmut ~evket Pa~a'y~~ve sava~~n
devam~na taraftar olmayan Ba~kumandan Vekili Ahmed ~zzet Pa~a'y~~
hakl~~ ç~karm~~t~. Fakat yap~lmas~~ icap eden ~arköy ç~kartmas~~ve
harekat~, tam zaman~nda ve yerinde olmam~~t~. Bu sebeple Osmanl~~
kuvvetlerinin Bolay~ r önünde Bulgarlara yenilmesine ra~men, bir
tarafta, ba~ta Talat Bey olmak üzere bir k~s~m ~ttihatç~lar, Kamil
Pa~a hükümetinin durumuna dü~memek için; di~er tarafta Fethi
(Okyar) Bey ve Mustafa Kemal Bey gibi kurmaylar da her ne pahas~ na olursa olsun, Edirne'yi kurtarmak için bilhassa sava~a devam~~
arzu ediyorlard~. Mahmut ~evket Pa~a ise, ordudaki anla~mazl~ k
yüzünden meydana gelen bu son ba~ar~s~zl~~~~bahane ederek; ayn~~
zamanda ortaya a~~rl~~~n~~koymak suretiyle, 27 Kânunsani 1328 tarihinde, kendi kabinesine Tevfik Pa~a'n~ n teklifini, yani Edirne'yi
Bulgarlara ve bir k~s~m Ege adalar~n~~ da Yunanl~lara terk etmek
suretiyle, sulh yap~lmas~~hususunu kabul ettirdi 52. 28 Kânunsanide,
Hac~~ Adil Bey, bu karara kar~~ , kabineden istifa etti~ini bildirdi.
Fakat Mahmut ~evket Pa~a, Edirne'yi gözden ç~karm~~t~ . Bir yandan,
zevahiri kurtarmak için Edirne'de bulunan kuvvetlere, ~ükrü Pa~a'
52 Mahmut ~evket Pa~a. a. g. e., Say~~ : I, s. 7 ve say~ : III, S. 14.. Bu hususla
alâkal~~olarak, Falih R~fk~~Atay, Rauf Bey'in (Orbay) hat~ralar~ ndan naklen ~unlar~~
yazmaktad~r: "... O günlerde Fahri Pa~a Kolordusu'na kar~~~Examil tepesine
dayanan bir Bulgar tümeni bulunuyordu. Bu s~rada, Marmara'n~ n Rumeli k~y~s~nda
bir noktaya kuvvet ç~kararak, Çatalca'daki Bulgar ordusunun çekilme hatt~ n~~kesip
ve onu iki ate~~aras~nda b~rakarak yenilgiye u~ratmak için haz~rl~klar yap~lmakta
idi. Bu maksatla Ferik Hur~id Pa~a komutas~nda bir kolordu kurulmu~, kurmay
ba~kanl~~~na da Yarbay Enver Bey tayin edilmi~ti. Ben dü~man k~y~lar~na ak~n
etmek için Akdeniz'e aç~ld~~~n~~vakit plan uygulanm~~, fakat ba~ar~~elde edilememi~tir. Iki kolordunun hareketlerini idare eden Enver Bey (Pa~a) ile Ali Fethi
(Okyar) ve Mustafa Kemal (Atatürk) Beyler aras~ nda anla~mazl~k ç~karak orduda
ikilik kendini göstermi~ti..." Bkz. Falih R~fk~~ Atay, Çankaya, Istanbul 1968, s. 71;
Celâl Bayar, Ben de yaz~l~m, C. IV, S. 1204/5, ve 1912 Balkan Seferi, Ksm. 4, s. 154/
157; Ali Fethi [Okyar], Bolay~r Muharebesinde Adem-i Muvaffak~ yetin Esbâb~,
Istanbul ~~33o.
62 Mahmut ~evket Pa~ a, Günlük Not Defteri (Hayat), Istanbul 1965, say~~
I, s. 6.
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ya, ~ ehrin Bulgarlara teslim edilmemesi hususunda cesaret verici
telgraflar çekerken, di~er yandan, Hat~rat~nda: "... ~~ ~ubat 1328
günü Padi~ah~n huzuruna ç~kt~m. Yeme~i Saray'da yedim. Sonra
cuma selâmh~~nda bulundum. Selâml~ktan sonra Veliaht Yusuf
~zzeddin Efendi'yi ziyaret ettim. Edirne'siz sulh akdine mecbur
oldu~umu söyledim. Fikrimi muvaf~k buldu..." diyordu .
Mahmut ~evket Pa~a'n~n bu tarz davran~~~, hem ~ttihatç~lar~n
liderleriyle aras~n~n aç~lmas~na sebep oluyor; hem de ordudaki de~erli kumandanlar~n birbirleriyle geçimsizli~ini art~r~yordu. Son
~arköy-Bolay~r harekât~n~n tenkitleri, henüz ordu mensuplar~~aras~nda münaka~a ediliyordu. Nihayet ~arköy ç~kartmas~n~~icra eden
X. Kolordu Kumandan~~Hur~id Pa~a'n~n itimad~n~~kaybetti~inden
dolay~~bu kolordunun kurmay ba~kan~~olan Enver Bey, görevinden
istifa etti~ini Ahmed Izzet Pa~a'ya yazm~~ ; Ba~kumandan vekili de
durumu sadrazama bildirmi~ti. I~te bu hal üzerinedir ki, Gelibolu'da
kumandanlar aras~ndaki anla~mazl~~~n süratle ve tehlikeli bir ~ekilde
büyüdü~ü görüldü. Günden güne Edirne müdafaas~n~n zay~f duruma
dü~mesi de, Hur~id Pa~a ile Fahri Pa~a'n~n Enver Bey ile Fethi ve
Mustafa Kemal Beylerin aras~n~n aç~lmas~nda bilhassa sonuncular
aras~nda devam eden rekabetin ço~almas~ nda mühim rol oynuyordu.
Neticede Fahri Pa~ a ile Fethi Bey ve Mustafa Kemal Bey dahi istifa
etmek istediklerini bildirdiler".
Çanakkale Bo~az~~Mürettep Kuvvetleri Kurmay Ba~kan~~Fethi
Bey ile arkada~~~Mustafa Kemal Bey, Ba~kumandan Vekili Ahmed
Izzet Pa~a'ya mü~terek imzal~~bir mektup göndermi~, bunu takiben
de, Hur~id Pa~a kumandas~ndaki Bo~az umumi kuvvetlerinde hizmet
edemeyeceklerinden dolay~, ayr~~ayr~~istifalar~n~~yazm~~lard~. Böylece
çok mü~kül durumda kalan Ahmed ~zzet Pa~a'n~n ise, burada yay~mlamay~~gaye edindi~imiz, a~a~~da metni aynen verilen mektubu 55,
Sadrazam Mahmut ~evket Pa~a'ya göndermi~~oldu~unu görüyoruz.
Devrin siyasi ve askeri olaylar~n~~biraz daha aç~kl~~a kavu~turmas~ ;
Mahmut ~evket Pa~a, a. g. e., say~ : 2, S. 15.
Mahmut ~evket Pa~a, a. g. e., say~ : 3, S. 14 ‘d.
35 Bu belge, kanaatimizce Mahmut ~evket Pa~a'n~n evrak~~aras~ndan ç~km~~t~r •c,e halen özel ~ah~slara ait bulunan ar~ ivlerden birinde muhafaza edilmektedir. Belgeyi bana temin eden, ~stanbul Ba~bakanl~ k Ar~iv Genel Müdürü Say~n
Midhat Sertoglu'dur. Bu sebeple kendisine te~ekkür ederim.
33
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ayn~~zamanda ba~ta bulunan "Ba~kumandan Vekili Ahmed ~zzet
Pa~a'n~n" Osmanh ordusu hakk~ndaki dü~üncelerini aksettirmesi
bak~m~ndan önemli buldu~umuz bu belgede ise aynen ~unlar yaz~l~d~r:
Osmanh Ordtry-~~Hümayünu
Ba~-kumandanli~~~Vekaleti
Erkan-~~Harbiyesi
aded
Mahrem
"Ma'raz-~~çdker-i kemfneleridir ki:
Bahr-i Seffd Bo~az~~Kuvdy-i mürettebesi Erkân-~~harb fye Refsi Fethi
Bey ile reffk~~Mustafa Kemal Bey'in imzalar~n: hdvi bu gün bir takrfr ve bunu
müte'dkib her ikisinin Hur~id Pa~a kuma~~das~ndaki Bo~az Kuvdy-i umamfyesinde hizmet edemiyeceklerini mutazamm~n ayr~~ayr~~istifdlar~n~~ald~m.
Takrfrin bir sareti zdt-~~sdmiy-i saddret-pendhilerine de takdfm
Muhteviydt~~ro Kdna~~sdni 1328 vak'as~na ve bunu yapanlara kar~~~ba'zt
ta'rizdt-~~ z~mniyyeyi ihtiva ediyor. Askerli~in mdbihül-k~vdm~~olan itdat ve
ink~yad gibi havass~n, ordumuzda derecesine bir mi'yar ve ibret-i ahlâf ifün
tarihe k~ymetli bir yddigdr olan bu vesika ve Gelibolu cihetinde bir haftadan beri
Fethi ve Enver Beyler ve bunlar~ n tarafdarlar~~aras~nda cereyan etmekte olan
müessife ile iki hey'et beyninde yek-di~ere kar~~~&Isa olan hiss-i
ve husameti pek yüz:k olarak göstermektedir. Dü~man kar~~s~nda ve vatan~n
ba~~na föken bunca feldketlerin önünde, yek-dil ve yek-cihet olmas~~fcab edenlerin
tevhfd-i dm& ve harekdta bedel bir tak~m ~ne~'um hiziblere ayr~lmalar~~ve
nefislerini nifak ve muhdsedeye kapd~ rmalan ordunun a'zam esbdb-: zafindan
add olunma~a sezdd~r. Fethi ve Kemal Beyler darbe-i hükümetin icr~ls~ndaki
m~~ksad husal bulmak içan orday-~~hüm4yanun Edirne'yi harben tahlis etmek
mecbariyetinde bulundu~unu ve bunun ifiin Çatalca'dan, Marmara sdhilinden
ve Gelibolu cihetinden uman~t ve mü~terek bir ta'arruz icrdst ve Gelibolu liman~ndaki kuvvetlerin yani anla~~ld~~~na göre Hur~ fd Pa~a kolordusunun Çatalca
cihetine al~nmas~~fcâb etti~ini beydn ediyorlar. Bu mütilla'a nazarf olarak,
daha do~rusu tarafeyn kuvvetleri nazar-: dikkata al~nmad~~~~saretde gerçi
musfb görülür. Fakat saha-i fi'liyatda bu hareketin adem-i imkân~n~~ Fethi
Bey, kendi takrfrinde epeyi bir sarahat ile iymd ve i~dret etti~i kilde böyle bir
dermiyan etmesinin ro ICânth~selnt vak'as~n~n mürettibleri~~e ta'riz ve
tahrik maksad~na mübteni oldu~u pek d~ikdrd~r.
Fakat bu sözler hizb-i di~eri müddfa'a-i nefs ifün fi'liyata sevk ve tahrik
edebilir. ~imdiye kadar mükerreren ve müdellelen arz ve fzah etti~im vechile
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sulh olsun, harb devam etsin elimizde istinad edebilece~imiz kuvve-i yegane
bu ordudur. Bundan böyle Müdafa'a-i Miii ye cem'iyât~n~n himemat~~ ile
isticlâb ve istihsâli ümid edilebilen kâffe-i kuvân~n te~ekkülürze de ancak bu
ordu bir esâs ve temel te~kil edecektir. Evham ve hayâlâta, bir tak~m f~rka
mün4fesât~na ve ihtirâsat ve agraz-~~ ~ahsiyeye kap~larak elde kalan bu orduyu
da tehlikeye düçâr etmek vatan~~mevt-i muhakkaka sürümek demektir. Fethi
ve Kemal Beylerin isti'fâs~n~ n vüs'ati bilinemez ise de, bunlar~ n ve Fahri Pa~a'
n~n oradan kald~r~lmas~~ile de ~imdiye kadar müttehaz tertibat~~bozmak, böyle
mühim bir zamanda or[du] ahvâline vak~f olmayanlara kumanday~~tevdi'etmek
gibi ciddi mahzarlara meydan verilmi~~olur. Di~er cihetden, bunlar~n ba~~-bo~~
b~rak~lmalar~~ile de istedikleri gibi tehyic-i ezhân etmeleri teshil edilmi~~olur.
Cidden dünyada hiç bir ordu mes'uliyet-i resmiyeyi der-uhde etmeyen ~abban
ile idare edilmemi~tir ve içerisinde bu kadar anar~i ve nifak ve fitne hüküm
süren bir ordunun muhârebe meydan~nda dü~manlar~na galebe etti~i tarihde
görülmemi~tir. E~er vatan~n rnukadderât~~ile bu derece laübâliyâne oynayan bu
zevât-~~gayr-i mes'ulenin kanânen ita'at-~~askeriyeye al~nmalar~~hükametce
kat'iyen mümkün de~ilse, hiç olmazsa bunlar üzerinde hâiz-i nrifaz ve te'sir
olan dostlar~n~~tavsit ederek, nefisleri içün biraz fedakârl~~a ve ~u zavall~~vatan
içün biraz insaf ve merhamete, hülâsa kavânin ve nizâmata riayet ve ita'ate
da'vet olunmalar~~münasib olur i'tikad~~ile keyfiyyeti makam-t sanziy-iasaf-~~
efhamilerine ruk'a-i müsâra'at ediyorum. Ol-babda emr ü ferman hazret-i
v el iyü' l-emrindir
Fi.~6.Rebi'ül-evvel. Sene 1331
Fi. 9. ~ubat. Sene 1328
[23.~ubat. Sene 1913]

Orday-~~hiimay~ln
Ba~-kumandan Vekili
Ahmed ~zzet

Devrin Sadrazam~~Mahmut ~evket Pa~a ise, Gelibolu ve Bolay~r'
da bulunan ordu mensuplar~~aras~ndaki bu olaylar~, Günlük Not
Defteri'ne ~u ~ekilde kaydetmi~tir:
"6 ~ubat 1328 Çar~amba:
. . . Ba~kumandan Vekili ~zzet Pa~a'dan bir telgraf geldi. ~zzet
Pa~a, Fahri Pa~a ile Fethi ve Mustafa Kemal beylerin istifa etmek
istediklerini söylüyordu. Sebep, Gelibolu umum kuvvetlerine kumandan tayin olunan Hur~id Pa~a ile onun Erkân~~ Harbiye reisi olan
Enver Bey'in aralar~n~n aç~lmas~~idi.
Fethi Bey, namuslu ve metin bir zabitti. Müfrit de de~ildi.
Mustafa Kemal Bey'in Trablusgarb'da Enver Bey ile iyi geçineme-
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di~ini haber alm~~t~ m. Fethi Bey ise iyi niyet sahibi olmakla beraber,
biraz k~skançt~ . Gazeteler Enver Bey'i daha fazla tutuyorlard~. Ittihat ve Terakki de daha fazla Enver'i istiyordu 56. Fahri Pa~a muktedir bir kumandan idi. Son muharebede de yararl~k göstermi~ti.
Ancak son defa Bolay~r yak~nlar~nda atakl~~~ndan dolay~~dü~mana
yenilmi~ti. Fakat Fahri Pa~a ve maiyeti", bu ma~lubiyetin sebebini
~arköy'e vaktiyle ç~karma yapmad~~~~için Hur~id Pa~a'ya yüklüyorlard~~58. Gerçekten ~arköy ç~ kartmas~n~n hesab~~ yanl~~~ yap~lm~~~ve
hareket zaman~ nda tatbik mevkiine konulamam~~t~. Ancak Bolay~r
kuvvetlerine kumanda eden Fahri Pa~a'n~n, ~arköy ç~kartmas~~olmadan taarruza geçmesi yanl~~t~. I~te bu mesele, Fahri ve Hur~id
Pa~alar aras~nda anla~mazli~a sebep olmu~tu...
Iki kumanda heyeti aras~ndaki anla~mazl~ k o dereceyi bulmu~tu ki, derhal Gelibolu'ya gitmek karar~n~~verdim. Ba~ka vapur
bulamad~~~mdan, Padi~ah yat~~olan Ertu~rul ile gitmeye müsaade
etmesi için zât-~~ ~âhâneye haber yollad~ m; müsaade buyruldu. Gece
vapurla hareket ettim... Ertesi sabah erkenden Ertu~rul vapuru
Gelibolu'ya vard~.
7 ~ubat, sene 1328, Per~embe günü, Hur~id Pa~a ile Enver
Bey beni kar~~ lamaya geldiler. Gelibolu'ya ç~kt~ m. Askeri tefti~~
ettim; sonra atlara binip Bolay~r'a geldik... Yolda, yan~mda
Fahri Pa~a ile Hur~id Pa~a, biribirleriyle ~iddetli münaka~aya tutu~tular. Bu kavgaya Fahri Pa~a sebebiyet verdi. Her ikisini de susturdum. Fakat Kolordu karargâh binas~ na gelince, yine münaka~aya
ba~lad~lar. Hur~id Pa~a, kavgay~~önlemek için yumu~ak cevaplar
veriyordu. Buna ra~men Fahri Pa~a, Hur~id Pa~a'ya: "Sizin namuslu
bir zat oldu~unuzu teslim ederim. Size hürmetim vard~r. Fakat
namuslu olmak ba~ka, kumandanl~k ba~kad~r" diyordu... Fahri
Pa~a'ya dedim ki: "Bizden millet hizmet bekledi~i bir zamanda, ancak
dü~manlar~m~z~ n faydalanaca~~~davran~~larda bulundu~unuz için
size teessüf ederim!"
55 Bu cümleler, ba~tan beri anlatmaya çal~~t~~~m~z ayr~l~~~n, bu devirde dahi
devam etti~ini ve nedenlerini sarih ~ekilde göstermektedir.
57 Bu kolordunun kurmay heyetini Fethi Bey ile Mustafa Kemal Bey te~kil
ediyordu.
58 Bu kolordunun kurmay ba~kan~~Enver Bey idi.
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Kolordu kumandanlanna izin verdim. Fethi Bey'i ça~~rd~m.
Fethi Bey: "Bab~ali bask~m ile hükümet ç~kmaz bir soka~a sokulmu~ tur" dedi. Cevaben dedim ki: "Ben Bab~ali bask~n~nda Ittihat
ve Terakki ile ayn~~fikirde de~ilim. Fakat Ittihat ve Terakki beni
emrivaki' kar~~s~nda b~rakt~. O gün sadrazaml~~-~~kabul etmese
idim, çok teessüfe ~ayan karga~al~klar ç~kard~~ ..." 59
Fethi Bey'den sonra Enver Bey'i ça~~ rd~m. Enver Bey dedi ki:
"Meselenin halli için beni Istanbul'a, Harbiye Nezareti'nde Harekat-1
Askeriye ~ubesine al~n~z. Fethi Bey'e Erkan~~Harbiyye Reisli~ini
veriniz. Mustafa Kemal Bey'i de Bolay~r Kolordusu Erkan~~Harbiyye
Reisli~ine tayin ediniz" °. Enver Bey'in teklifi ho~uma gitti. Ondan
sonra, hat~rlan kalmamas~~için Mustafa Kemal Bey'i ve Erkarnharp
Binba~~s~~Sabih beyleri ça~~rd~ m. Sonra kolordu ve f~rka kumandanlar~m ça~~rd~ m ve dedim ki: "Harbin ba~~ ndan beri talih bize yar olmad~. Her hususta dü~manlanm~za yard~m etti. Daima ma~lup olduk;
tabii bu ma~lubiyetlerin sebepleri çe~itlidir. Fakat en büyük sebep,
bizim büyük kuvvetleri bir arada sevk ve idare edebilmekteki iktidars~zl~~-'~m~zd~ r... Her cihetten sulha mecburiyet görüyorum.
Fakat, sulh vaktine kadar olsun müessif bir hadise ç~kartmaktan
kaçm~n~z. Vazifenizi iyi yapmak için gayret gösteriniz". Fahri Pa~a
kumandanlar nam~na te~ ekkür etti ve söz verdi. Gelibolu'ya geldim...
Buradan telgraf çektim. Ba~ kumandan Vekili Izzet Pa~a'ya, Fahri
Pa~a'n~n yerine Mehmed Ali Pa~a'n~ n tayin edilmesini emrettim.
8 ~ubat, sene 1328, Cuma günü: Fethi ve Mustafa Kemal beylerden birer mektup ald~ m. Fethi ve Mustafa Kemal beyler, mektuplannda ayn~~dili kullan~ yorlar ve Enver Bey'i Istanbul'a almam~~
istemiyorlar. Aksi halde zabitler aras~ nda rekabet do~aca~~m yaz~yorlard~. En iyi çare olarak, hem Fahri Pa~a'n~n, hem de Enver
Bey'in ~imdiki vazifelerinden al~nmalar~n~~gösteriyordu. Izzet Pa~a'
dan gelen telgrafta ise, meselenin sand~~~m kadar basit olmad~~~,
Istanbul'a geldi~im zaman bu mevzuu benimle görü~ece~i yaz~hyd~.
Neticede, X. Kolordunun Istanbul'a getirilmesine, Hur~id Pa~a ile
Enver Bey'in Gelibolu'dan al~ nmalanna karar verdim. Aksi takdirde
Fahri Pa~a ile Fethi ve Mustafa Kemal beyler, Istanbul'a geldikleri
Bu hususla ilgili durum yukar~da aç~klanm~~t~r.
Bu ifade, üç sah~s aras~ndaki münasebetleri göstermesi bak~m~ndan önemli
görülmü~tür.
59

1°

288

MCNIR AKTEPE

zaman muhalif bir tav~r takmacaklard~. Bu kumandanlarm böyle bir
tav~r tak~nmalar~~da muhaliflerin yarar~na olurdu... Fethi Bey'i
arkada~lar~ndan ay~rmak suretiyle zay~f durumda b~rakabilirsem,
ç~kmas~~muhtemel bir gailenin önü al~nm~~~olurdu" 61.
Mahmut ~evket Pa~a, nihayet dü~üncelerini uygulad~~ve ilk i~~
olarak X. Kolordu ile birlikte Hur~id Pa~a'y~~ve Ittihatç~lar~n el
üstünde tuttuklar~~Enver Bey'i Istanbul'a, Ye~ilköy ile Çekmece
havalisine ald~rd~. Ba~kumandan Vekili Ahmed Izzet Pa~a, sadece
Enver Bey'in, Istanbul'a umumi karargâha al~nmas~na ~iddetle
muhalefet etti~i için, X. Kolordu da, beraberce Ye~ilköy'e gelecekti.
Izzet Pa~a, ~ayet Enver Bey Istanbul'a umumi karargâha gelirse
burada dahi siyasetle me~gul olacakt~r diye korkuyordu. Fethi Bey
ile Mustafa Kemal Bey'in dahi münasip görmedikleri bu i~i, Mahmut ~evket Pa~a fiilen yapm~~~ve böylece Edirne'nin kurtar~lmas~na
hizmet edecek kuvvetlerden bir k~sm~n~, Istanbul civar~na alm~~t~ ;
yani Edirne'nin yard~m~na gidilmesi ihtimali çok daha azalm~~t~.
Bu keyfiyet kar~~s~nda, eski Dahiliye naz~rlar~ndan ve Ittihat
ve Terakki'nin liderlerinden Talat Bey dokuz ~ubat Cumartesi günü,
yani Orduy-~~Hümayûn Ba~kumandan Vekili Ahmed Izzet Pa~a'n~n,
burada yarmlad~~~m~z mektubu, Sadrazam Mahmut ~evket Pa~a'ya
yazd~~~~gün, Harbiye Nezaretine gelerek, Gelibolu'daki durum
dolars~yle, endi~elerini Mahmut ~evket Pa~a'ya aç~klad~. Fakat
sadrazam el'an fikrinde ~srar ediyor ve Talat Bey'i teskine çal~~~yordu 62. Ayn~~gün yap~lan hükümet toplant~s~nda, Londra'dan, eski
sadrazamlardan Hakk~~ Pa~a'dan gelen bir telgraf dahi okunmu~~
ve Ingiltere Hariciye Naz~r~~Sir Edward Gray'in, Devlet-i aliyye'ye,
Edirne'nin dü~mesini beklemeden sulh yap~lmas~n~~teklif etti~i hususu
ö~renilmi~ti. Bu toplant~da Bahriye Naz~r~~Çürüksulu Mahmut
Pa~a, Ba~kumandan Vekili Ahmed Izzet Pa~a ve Alman uzman~~
Luson'dan, Edirne sava~lar~~ve müdafaas~~hakk~nda hükümete gelen
raporlar da incelenmi~~ve her üçünde, Osmanl~~ordusunun taarruz
gücü kalmad~~~ndan bahsedildi~i görülmü~tü 63. Hatta Ahmed Izzet
Pa~a, ayr~ca, bar~~~olmad~~~~takdirde, Ba~kumandan vekilli~i makain Mahmut ~evket Pa~a, Günlük Not Defteri (Hayat), Istanbul 1965, Say~ :
3, sh. 14-15.
62 Mahmud ~evket Pa~a, a. g. e., say~ : 3, S. 15 ve say~: 4, s. 16.
83 Celâ1 Bayar, Ben de yazd~m, Istanbul 1967, c. IV, s. 1205.
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m~ndan dahi çekilece~ini yaz~yordu. Fakat bu keyfiyet, kabinede
mevcut ikili~i daha bal-iz bir ~ekilde ortaya ç~kard~. Yine Dahiliye
Naz~r~~Hac~~Adil Bey ile Maarif Naz~r~~ ~ükrü Bey gibi Ittihatç~lar
ve bu cemiyetin Talat Bey gibi liderleri, Edirne verilmek suretiyle,
asla ban~a taraftar olmad~klar~n~ , bir kere daha aç~kça bildirmi~lerdi. Buna ra~men, Sadrazam Mahmut ~evket Pa~a, sava~~n aleyhinde bulunuyor ve Edirne'siz sulh yap~lmas~~fikrini müdafaa ediyordu. Mahmut ~evket Pa~a'ya nazaran, esas~ nda Edirne'nin dü~mesini, dü~ man eline geçmesini bekleyenler sulhu istemeyenlerdi.
Bunlar umumi efkâra kar~~, sonunda: "Ne yapal~m, biz vermek istemedik, fakat ~ehir dü~ tü" diyeceklerdi. Böylece, direnen bir ~ehri,
dü~mana b~rakt~n~z itham~ndan ve Kamil Pa~a hükümeti durumuna
dü~mü~~olmaktan kurtulacaklard~. Halbuki, sulhu bu derece geciktirmek, Ittihat ve Terakki için daha fazla itham~~mucip oluyordu.
I~te bu nedenle, bir defa da k~~ rmaylar~n fikrini alal~m diyen, Maarif
Naz~r' ~ükrü Bey'e kar~~ : "Bana ve Ba~ kumandan Vekili Ahmed Izzet
Fa~a'ya itimadm~z yok mudur?" diyerek, kabinede sulh yap~lmas~~
hususunda ço~unlu~u sa~lad~~( ~~o ~ubat 1328) 64. Al~nan karara göre:
Edirne'de muhasara alt~ nda bulunan Osmanl~~kuvvetleri, silahlar~~ile
birlikte, ~ehri terk edeceklerdi; Osmanl~lar~ n b~rakt~klar~~yerlerdeki
Müslüman halk~n mal ve hukuku korunacakt~~; buna kar~~l~k, Edirne
ve K~rklareli Bulgaristan'da, Babaeski ile Lüleburgaz da Osmanl~larda
kalacakt~~65.
Tabii bu ~artlar alt~nda Edirne'ye yard~m edilemedi~inden
dolay~~ ~ehrin durumu günden güne fenala~~yordu. ~uray~devlet
Reisi Said Pa~a ile Dahiliye Naz~r~~Hac~~Adil Bey, al~nan sulh karar~na
kar~~, bir tepki göstermi~~olmak için ancak, kabineden istifa edeceklerini söylüyorlard~. 13 ~ubat 1328 Çar~amba günü, bizzat padi~ah~n
kendisi dahi Edirne'nin terk edilmemesini söylemi~ti. Halbuki bu
esnada Avrupa'da, Osmanl~lar~n, bar~~~meselesinde, kay~ts~z, ~arts~z
büyük devletlerin arac~l~~~n~~kabul etti~i hususu ~ayi olmu~tu. Di~er
taraftan, Istanbul Muhaf~z~~Albay Cemal (Pa~a) ile Istanbul Polis
Müdürü Azmi Bey, Edirne'nin terk edilece~i haberinin halk aras~na
yay~lm~~~olmas~ ndan faydalanarak, bilhassa Istanbul'a gelen Rumeli
muhacirlerinin bir kar~~~kl~k ç~karmaya haz~r bulunduklar~n~~sadra64
65

Mahmut ~evket Pa~a, a. g. e., sa}~ : 4, s. 16/17.
Mahmut ~evket Pa~a, a. g. e., say~ : 4, S. 17.
Belleten C. XXXVIII, ~g
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zama anlat~yorlard~. Bu tarihlerde, Hindistan Müslümanlann~~temsilen Istanbul'a gelen ~eyh Abdülaziz de, Edirne'yi Bulgarlara terk
etmemizden çok üzüntü duyacaklanm bildiriyordu 68 . Mahmut
~evket Pa~a hükümetinin bu ~ekilde günden güne zaaf alâmetleri
göstermesi, muhaliflerinin i~ine daha çok yanyordu. Mahmut ~evket
Pa~a hat~rat~n~n bir yerinde ise ~öyle demektedir :
"17 ~ubat Pazar günü sabah erkenden otomobil ile Ayastafanos
(Ye~ilköy)'a gittim. Maksad~m Enver Bey'i görmekti. Görü~tüm.
Kendisine dedim ki: "Prens Sabahaddin Bey aleyhimizde faaliyettedir.
Ne~retmek üzere bast~rd~klan beyannamelere el koyduk. Bunlar~n
rahat durmad~klan anla~~l~yor. Tedbir almam~z icap eder. Ben f~rkan~z~~Ayastafanos'tan Istanbul'a ald~raca~~m..."
18 ~ubat 1328 Pazartesi :
Enver Bey ile görü~ürken, Istanbul Muhaf~z~~Erkân~harp Miralay~~Cemal Bey (Pa~a) de geldi. Prens Sabahaddin'den ba~ka, daha
iki grubun aleyhimize çal~~t~~~n~~söyledi. Bu gruplardan birinin
ba~~nda, Ikinci Veliahd ~ehzade Vahldüddin Efendi'nin; di~erinin
ba~~na da Damad Salih Pa~a'n~n bulundu~unu anlatt~ ..." 81
Burada aç~k olarak görülüyor ki, Mahmut ~evket Pa~a, ~ahs~na
ve kabinesine kar~~~tehlike artt~kça, X. Kolordu ile birlikte Hur~id
Pa~a'y~~ve Ittihatç~lann çok tuttu~u Enver Bey'i merkeze, yani
Istanbul'a almaya muvaffak olmu~tur. Sonunda Enver Bey Istanbul'a
gelmi~, onun merkeze gelmesine muhalefet edenlerden Mustafa
Kemal Bey ise, yine Gelibolu-Bolay~r havalisinde görevi ba~~nda
kalm~~t~r. Ancak bu keyfiyet ne Edirne'yi ve ne de Mahmut ~evket
Pa~a'y~~tehlikeden kurtarabilmi~ti. 13/14 Mart ~~328 günlerinde
Edirne tabyalan Bulgarlann eline dü~tü~ü gibi°8; ~ l Haziran 1913
Çar~amba günü Mahmut ~evket Pa~a dahi vurularak, hayat~na ve
hükümetine son verilmi~ti". Fakat, Edirne'nin kurtar~lmas~~hususunda, ilk olarak Mustafa Kemal Bey'in ele ald~~~~te~ebbüsler, bir
k~s~m Ittihat ve Terakki mensuplar~~ tarafindan el'an devam ettiriliyordu.
Mahmut ~evket Pa~a., a.g.e., say~: 5, s. 14.
67 Mahmut ~evket Pa~a, a. g. e., say~ : 5, s. 14; Cemal Pa~a, 1-td~trat 1913-1922,
Istanbul 1922, S. 13 vd. ve 17 vd.
48 Mahmut ~evket Pa~a, a. g. e., say~ : 8, s. 14/15.
88 Ismail Hami Dani~mend, izahlt Osmanl~~Tarihi Kronolojisi, c. IV, s. 402 vd.
68
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Edirne'nin sukutundan sonra Türk-Bulgar çarp~~malar', Çatalca
cephesinde yine devam ediyordu. Enver Bey, ilk olarak 16 Mart 1328
Cumartesi günü, X. Kolorduya ba~l~~bir firka ile Büyük Çekmece
havalisinde küçük bir ba~ar~~elde etmi~ti. Böylece genç zabitlerin
taaruz istekleri tatmin olunmak isteniyordu ". Fakat, Ba~kumandan
Vekili Ahmed ~zzet Pa~a'n~n yine devaml~~muhalefetine ra~men,
Mahmut ~evket Pa~a'n~n ölümünden sonra, Talât Bey'in ~srar~~ve
Ittihatglar~n tuttu~u Enver Bey'in desteklemesi üzerine, Milli
kuvvetlerin ba~~nda bulunan E~ref Ku~cuba~~'n~n harekat~~ ba~ar~l~~
olunca, birçok kimselerin kendisini, Edirne'yi kurtarma hususunda
te~ci etti~i görüldü.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, vaktiyle ~arköy üzerinden yap~lmas~n~~uygun buldu~u ve uygulamas~nda ~srar etti~i, planlamaya,
harekâta mü~âbih olarak, bu defa E~ref Ku~cuba~~'mn Tekirda~~~
havalisine yapm~~~oldu~u ç~kartma, Bulgarlara kar~~~ba~ar~l~~olmu~tu.
Maamafih Balkan sava~~n~n bu ikinci devresinde, Balkan milletleri,
biribirleri ile de mücadele ettiklerinden, Türklerin mukabelesi daha
olumlu sonuçlar veriyordu. Enver Bey, geri planda olmakla beraber,
E~ref Ku~cuba~~'y~, Ahmed ~zzet Pa~a kar~~s~nda müdafaa ediyor ve
~ttihatglar ile birlikte, bunun Edirne'yi kurtarmas~~hususunda yard~mc~~oluyordu. Ahmed ~zzet Pa~a ise, Osmanl~~devletinin Bulgarlar
ile bir mütareke ve Avrupa devletleriyle Londra sulhunu imzalam~~~
7° Mahmut ~evket Pa~a, Ach geçen hat~rat, say~ : 9, s. 18. Mahmut ~evket Pa~a,
Edirne'nin kurtar~labilece~ine bir türlü inanam~yardu. Hât~rat~'mn bir yerinde,
bu hususla alakal~~ olarak ~öyle demektedir :
"... Kal'an~n sonuna kadar müdafaas~n~n, padi~ah~m~z~n kafi emirleri cümlesinden oldu~unu bildirdim. Padi~ah, ~imdiye kadar takat~n üzerinde gayret
gösteren Edirne müdafilerinin cesaretlerini art~r~c~~bir emir göndermemi irade buyurmu~lard~. Hatta daha önce gönderdi~im emirlerde kulland~~~m sert lisan~~be~enmemi~ti. Size teessüf ederim demi~ti. Bu derece gayretli ve cesur bir kumandan~~ve
askerle~~ini h~rpalam~~s~n~z. Daha yumu~ak bir lisan kullan~n~z.
... Said Pa~a'dan sonra Talat Bey geldi. Said Pa~a'y~~zorla istifadan vazgeçirdi~ini anlatt~. Benim ile görü~mesi bitince, Dahiliye Naz~r~~Hac~~Adil Bey'i ziyarete
gitti. Haber ald~~~ma göre, bu ak~ls~z adamlar, Edirne dü~tükten sonra da harbe
devam etmek istiyorlarm~~. Hükümeti toplad~m. Edirne'nin dü~mesinin, art~k gün
de~il, saat meselesi oldu~unu anlatt~m. Bütün naz~rlar~n ne~esi kaçt~. Yeis içinde
da~~ld~lar..." Bkz. a. g. e., Say~~8, s. 14.
Bu dü~üncede olan sadrazam, hiç ~üphe yok ki, genç zabitleri, oyalamak, kendi
inanmad~~~~birtak~m hareketlerle onlar~~tatmin etmek istiyordu.
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olmas~ndan dolay~, yap~lan askeri hareketlerin, anla~malara ayk~r~~
bulundu~unu gözönünde tutarak, sulh ~artlar~na uyulmas~n~~istiyordu 71. Nihayet Istanbul'da, yabanc~~devletlerin temsilcileriyle yap~lan
tart~~malar sonunda, Osmanl~~ordusunun Edirne'ye kadar yürümesi
ve buray~~almas~~kararla~t~r~ld~. Neticede Ittihatç~lar tarafindan, bilahara Istanbul'a ve Çatalca cephesine al~nan Fethi Bey (Okyar),
bu esnada komutas~~alt~ndaki kuvvetlerle, K~rklarelrni kurtarmaya
çal~~~rken; Enver Bey de 21 Temmuz 1913'te Edirne'ye girmek
suretiyle bu ~ehri Bulgarlardan geri alm~~t~~72. Fakat Mustafa Kemal
Bey, bu te~ebbüsün esas öncüsü oldu~u halde, yine Ittihatç~lar tarafindan geri mevkide b~rak~lm~~t~. Yarmlad~~~m~z vesikada dahi
görüldü~ü üzre, Edirne yüzünden, türlü ithamlara maruz kalmas~na
ra~men, neticede, onun dü~ünce ve görü~leri tahakkuk etmi~; lakin
Edirne'ye girme ~erefi ba~kas~na, ittihat ve Terakki'nin daima ona
tercih etti~i bir ba~ka kumandana, Enver Bey'e ait olmu~tu.
Böylece, Ittihatç~lann el üstünde tuttuklar~~Enver Bey, Edime'nin
~iddetle geri ahnmas~m, dü~mana b~rak~lmamas~m isteyen Mustafa Kemal Bey'e nazaran bu meselede dahi, ön plana al~nm~~~ve
Edirne'ye ilk girme ~erefi ona bah~~edilmi~ti. öyle anla~~l~yor ki,
sonradan Fethi Bey (Okyar) dahi, Mustafa Kemal Bey'den ayr~larak
Trakya'da görevlendirilmi~, aym zamanda Mahmut ~evket Pa~a'mn
yukar~da gördü~ümüz veçhile bunlar~~ay~rma plan~~uygulanm~~t~r.
Mamafih bir müddet sonra, gerek Fethi Bey (Okyar)'in, gerek
Mustafa Kemal Bey (Atatürk)'in orduda, faal hizmette kalamayarak,
Ittihatç~lar taraf~ndan ba~ka vazifelerde görevlendirilmi~~olduklanm
görmekteyiz. Fethi Bey, evvela ~ttihat ve Terakki'nin Genel sekreterli~i ile ordudan ayr~lm~~ ; daha sonra da yan~nda ata~emiliter
olarak, Mustafa Kemal Bey bulundu~u halde, her ikisi beraber Sofya
elçili~ine vazifefi olarak gönderilmi~ti. ~evket Süreyya Aydemir,
Mustafa Kemal'in bu devre tesadüf eden hayat hikayesi hakk~nda
~unlar~~yazmaktad~r :
"Istanbul'a dönünce, delikanhhktan beri arkada~~, fakat mizaçlar~~pek ayr~~olan dostu Fethi Bey (Okyar)'~n evine yerle~ti. Fethi
71 Celâ1 Bayar, a. g. e., c. IV, s. 1256/58; Behçet Cemal, Platzralar (Bahriye
Ndmrt ve 4. Ordu Kurnamiam Cemal Pa~a) Ist. 1959, s. 57/60.
7* Ce1,91 Bayar, a. g. e., c. IV, s. 1259/68; ~evket Süreyya Aydemir, Alakadonya'dan Orta Asya'ya Enver Pa~a, Istanbul 1971, c. II, s. 400.
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Bey, Ittihat ve Terakki merkezinin mühim bir üyesi ve umumi
kâtiplerden biri olmu~ tu. Daha Bab~ali bask~n~ ndan önce ve her
ikisi de Bolay~ r Kolordusu kurmay heyetinde iken, Talat Bey, adeta
gizlice Gelibolu'ya gelmi~~ve mangall~~bir odada her ikisiyle de görü~mü~ tü. Talat Bey, bu her iki arkada~~ n da partiyi gittikçe yad~rgad~klar~~ görü~ ünde idi. Istanbul'a dönünce ve Bab~ali bask~n'
yap~l~p iktidar da al~n~ nca, Fethi Bey Istanbul'a al~nd~ . Parti genel
merkezine girdi. Ondan sonra da ordudan ayr~l~p politika ve diplomasi yollar~n~~seçti.
Mustafa Kemal, kendi lâtifeli tabiriyle, Fethi Bey'in evine "istenmedi~i halde" yerle~mi~ ti. Bu istenmemek sezisinin bir gerçek
cephesi olsa gerektir. Çünkü Mustafa Kemal partice istenmeyenlerden
biriydi. Fethi Bey ise, ~imdi f~ rkamn güven isteyen bir mevkiinde
bulunuyordu. Fakat Fethi Bey'e kar~~~da f~rkamn görü~ü çabuk de~i~ti. F~rkamn itimad~~tavsad~ . Nitekim bir umumi katip olarak, f~ rka
toplant~s~ nda okunmak üzere ve el alt~ ndan Mustafa Kemal ile haz~rlad~~~~bir nutku, vakti gelip de tam okumak üzere kalkaca~~~s~rada,
f~rkamn az~l~~idarecilerinden ~ükrü Bey, hemen yerinden f~rlam~~~
ve merkez heyeti 'tam~ na kendisi ba~ka bir nutuk okumu~tu...
I~te bu s~ralardaki Fethi'ye ittihatç~ lar Sofya sefirli~ini teklif ettiler.
Mustafa Kemal bu olay~~ ~öyle anlat~r:
Bir gün ben ve Fethi evde oturuyorduk. Talat Bey'in geldi~ini
haber verdiler. Talat Bey: "Sana birkaç kelime söyleyece~im" diyerek
Fethi'yi ald~, bir ba~ ka odaya çekildiler. Bir müddet sonra, Fethi
benim bulundu~um odaya yaln~ z döndü. Talat Bey gitmi~ti '3. Fethi:
"Bana Sofya Sefaretini teklif ettiler" dedi. "Kabul ettin mi?" dedim.
"Evet, vaziyet mühimmi~. Cemal Pa~a ile de görü~mü~ler. Bilirsin, o
beni sever" dedi.
Mustafa Kemal devam ederek: "Fethi'yi atlatm~~lard~. Kalkt~k,
Cemal Pa~a'n~ n evine gittik. "Talat Bey ile görü~tü~ünüz do~ru
mudur?" diye sorduk. "Evet, vaziyet hakikaten pek mühim. Hatta,
Kemal, sen de oraya ata~ emiliter gitmelisin" dedi".
Falih R~fk~~Atay, bu olay~~incelerken ~unlan yazar: "Gitmeyip
de ne yapacakt~ ? Orduda kalsa bir türlü idi. Ordudan ayr~lmak ve
politikaya at~lmak sonu gelmez bir sergüze~ tçilik olacakt~. Ne orduda
7 3 Bu olay dahi, Mustafa Kemal Bey (Atatürk) ile ~ttihatç~lar~n ba~ta gelenteri aras~ nda mevcut münasebeti göstermesi bak~ m~ndan dikkati çekicidir.
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kalarak Enver ile uyu~mas~na veya çarp~~mas~na, ne de politikac~~
olarak ~ttihatç~lar ile uzla~mas~na imkan vard~" ".
Evet, ortada fiilen bir parti kalm~~t~ . O da Ittihat ve Terakki
Cemiyeti idi. Bu cemiyet de daima Mustafa Kemal'in yollar~n~~
kesiyordu.
Nihayet Fethi Bey ile Mustafa Kemal Bey, Sofya Sefareti ve
Ata~eli~i teklifini kabul ettiler. Fethi Bey sefir, Mustafa Kemal Bey
de Bükre~, Belgrad ve Çetine üzerinde olmak ~artayle, 27 Ekim 1913'te
Sofya Ata~erniliteri tayin edildiler.

Bkz. Tek Adam Mustafa Kemal, C. I, S. 197/98; Falih R~fk~~ Atay, Çankaya,
S. 72173.
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