MONDROS MÜTAREKESI ERTESINDE
MUSTAFA KEMAL'IN ORDUYA, SIYASETE VE
INGILIZLERIN TUTUMUNA ILI ~KIN
DÜ~ÜNCELERI
~ ERAFETTIN TURAN
30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nin uygulanmas~~
konusunda Osmanl~~ Hükümeti ile anla~mazl~~a dü~en Mustafa Kemal'in,
Y~ld~ r~ m Ordular~~ Grubu Karargah~ n~ n da~~ t~lmas~~ve kendisinin Harbiye
Nezareti emrine verilmesi üzerine, 13 Kas~ m 1918'de Istanbul'a döndü~ü
bilinmektedir. O'nun ba~ kente var~~~ ndan '3' gün sonra, 17 Kas~ m 1918
günkü Minber gazetesinde Mustafa Kemal Pa~a ile Mülakat ba~l~~~~alt~ nda
kendisiyle yap~lan bir görü~menin yay~ mland~~~ m görüyoruz. ~imdiye de~in
derlenmi~~olan Atatürk'ün Söylev ve Demeçler?' aras~ nda yer almayan bu
görü~ me, Mustafa Kemal'in, Mondros Mütarekesi'nden k ~sa bir süre sonra
dü~üncelerini kamuoyuna aç~ klay~~~ n~ n ilk örne~i olarak dikkat çekici
olmas~ n~ n d~~~ nda, içeri~i yönünden de büyük önem ta~~ maktad~ r. Çünkü
M. Kemal bu demecinde özellikle ordu - siyaset ili~kileri ile kuvvetli ordu ulusal güç kavramlar~~ üzerinde durmakta ve ayr~ ca Ingilizlerin Osmanl~~
Imparatorlu~u'na kar~~~izledikleri siyasaya ili~ kin kanaat~ n~, daha do~rusu
dile~ini aç~ klamaktad~ r.
Öte yandan bu görü~menin Minber gazetesinde yay~ mlanmas~~ da ayr~~
bir özellik ta~~ maktad~ r. Çünkü sözkonusu gazete, Mustafa Kemal'in iste~i
üzerine yay~ n hayat~ na girdi~i gibi Minber ad~ n~~ da o koymu~~ve üstelik
gazeteye ortak olmu~tu.
M. Kemal, 1926'da yay~ mlanan amlar~ nda bu gazeteden ~öyle söz
ediyor:
"Fethi Bey Istanbul'da Minber isimli bir gazete ç~ kard~, belki
hat~ rlars~ mz. Sahibi ve ba~yazar~~ o idi. Dü~üncelerimizi birlikte yay~ mlamak
üzere ben de kendisi ile ortak olmu~ tum. Gazetenin ne derece ba~ar~ l~~
oldu~ unu bilmem. Herhalde benim bu ilk ve son gazetecili~im ba~ar~ l~~
olmam~~ t~ r."
Gazeteyi ç~ kartan Fethi Okyar ise bu konuda daha ayr~ nt~l~~ bilgiler
veriyor. O'nun anlatt~~~ na göre, "Harbiye Nezareti emrinde müstafi Ordu
1 Falih R~ fk~~ Atay, Atatürk'ün Hat~ ra/ar~, 1914-1919, Ankara, 1965, s 89
Belleten C. XLVI,
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Kumandan~" durumunda bulunan Mustafa Kemal kendisine, ülkenin
içinde bulundu~u durum ve gittikçe artan particilik mücadeleleri konusunda "milleti uyand~rmak" ve gerçekleri "halka, hatta dü~manlar~ m~za
anlatabilmek için", birlikte bir gazete ç~karmay~~önermi~~ve maa~lar~ ndan
biriktirdi~i bir miktar paray~~da vererek, gazeteye "kürsü" anlam~na gelen
bir de isim bulmu~tu: Minber. 2 Bunun üzerine sahipli~ini Istanbul mebusu
s~fatiyle Ali Fethi Bey'in (Okyar) üstlendi~i, Sorumlu Müdürlü~üne de Dr.
Rasim Ferit (Talay)'in getirildi~i gazetenin yay~ m~na ba~lanm~~t~.
Siyasal, bilimsel, yaz~ nsal, teknik ve ekonomik konulara yer vermesi
öngörülen Minber günlük bir gazete idi. Mustafa Kemal Pa~a ile Mülakat'~n
yay~ mland~~~~ ~~ 2 Safer 1337 ( 7 Kas~m 1918) günkü nüshas~nda henüz 16.
gününü dolduran gazete, 2 Kas~m 1918'de ç~kmaya ba~lam~~t~. Böyle.
olunca, Minber'in yay~m~na ba~land~~~ nda M. Kemal'in henüz Istanbul'a
gelmedi~i, VII. Ordu ve Y~ld~ r~m Ordular~~ Grubu Komutan~~ olarak
Adana'da bulundu~u anla~~l~yor. Dolay~s~yla Fethi Okyar'~ n ayr~nt~da
yan~lm~~~olmas~~ve gazete ad~n~ n M. Kemal'in ba~kente dönü~ünden önce
saptanm~~~olmas~~gerekir. Rauf Orbay'~ n an~lar~ndan da anla~~ld~~~ na göre
Mustafa Kemal, Istanbul'a geldikten ve Sadaretten istifa eden Ahmet Izzet
Pa~a ile görü~tükten sonra, yeni kurulan Tevfik Pa~a kabinesini dü~ürmek
amac~yla Fethi Bey'in ç~kard~~~~ Minber'e ortak olmu~tu 3. Buna göre
Mustafa Kemal'in sözkonusu demeci, kendisinin orta~~~bulundu~u ve ad~n~~
koydu~u gazetede, halk~~ ayd~ nlatmak amac~yla ç~k~yor demekti.
Mustafa Kemal Pa~a ile Mülakat ba~l~~~yla yay~mlanan görü~me,
"Yüksek bir Ya~amöyküsü - M.Kemal Pa~a'n~ n Askeri Hizmetleri - Siyasal
Kanaatleri - Kuvvetli Ordu Hakk~ ndaki Dü~üncesi - Ingilizlere Kar~~~
Duygular~~ - Memleketteki Dü~ün Ak~ mlar~" diye '6' alt ba~l~ k ta~~ makla
birlikte, ba~l~ca `2' bölümden olu~maktad~ r. M. Kemal'in ya~amöyküsü ve
askeri hizmetleri hakk~ nda bilgi veren birinci bölüm, gazete ad~ na kaleme
al~nm~~t~ r. Ikinci bölümde ise Mustafa Kemal'le görü~mede kendisine
yöneltilen sorular ve O'nun bunlara verdi~i yan~ tlar yer almaktad~ r.
Minber gazetesince görü~menin ba~~k~sm~na eklenen ve M. Kemal'in
ya~amöyküsünü içeren bölümde, O'nun özgürlükçü dü~üncelerinden ötürü
~am'a sürülmesinden ba~layarak Trablusgarp ve Birinci Dünya
Sava~lar~ nda yapt~~~~hizmetler s~ ralanmaktad~ r. M. Kemal'in "Ar~ burnu ve

2 47

s.
2 Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Yay~ ma haz~ rlayan: Cemal Kutay, Istanbul, 1980,
vd.
3 F.Kandemir, Halzralarz ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay, Istanbul, 1965, S. 31
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Anafartalar'daki büyük sava~lar~n biricik kahraman~~s~fatiyle ba~kenti istila
edilmekten korudu~u" belirtilen bu tan~ t~c~~bölümün sonunda, kendisinin
Mondros Mütarekesi hükümlerinin "suver-i tatbikiyesi" yani uygulama
biçimi hakk~ nda merkezle görü~melerde bulunmak amac~yla Istanbul'a
geldi~i, ancak Y~ld~ r~ m Ordular~~ Grubu'nun da~~ t~lmas~~ nedeniyle "görevine son verildi~i" söylenmektedir. Bundan O'nun Istanbul'a döndükten
sonra Y~ld~ r~ m Ordular~~ Grubu Komutanl~~~ ndan al~ nd~~~~gibi bir anlam
ç~ k~yorsa da, Grubun daha önce da~~ t~ld~~~~ve M. Kemal'in komutanl~~~~
b~ rakarak ba~kente gitti~i bilindi~ine göre, bu sat~ rlarda bir anlat~m
aksakl~~~~olsa gerektir. Kald~~ ki gazetenin bu sunu~unun ba~~da, M.
Kemal'in "Bundan '3' gün evvel son memuriyeti olan Y~ld~r~ m Ordular~~
Grubu Kumandanl~~~ n~~ terk ile" Istanbul'a geldi~i belirtilmektedir ki,
O'nun ba~kente döndükten sonra görevden al~ nd~~~~sözkonusu olamaz.
Gerçekten de Y~ld~ r~ m Ordular~~ Grubu ile Ikinci Ordu karargâhlar~~ 4
Kas~ m 19 ~~ 8'de kald~r~lm~~~ve VII. Ordu Komutan~~Mustafa Kemal Pa~a da
Harbiye Nezareti emrine verilmi~, buna ili~kin padi~ah onay~~ (irade-i
seniyye) ise ~~ o Kas~ m'da Grup Komutanl~~~ na bildirilmi~ ti. 4 öte yandan,
mütareke maddelerinin yanl~~~yorumlan~ p uyguland~~~ n~~ öne süren ve
Iskenderun'un Ingilizlerce i~gal edilmesi konusunda Hükümetle
anla~mazl~~a dü~en M. Kemal, daha 6 Kas~ m'da Grup Komutanl~~~ n~~ bir
ba~kas~ na devre haz~ r oldu~unu Genel Kurmay Ba~kanl~~~'na bildirmi~ti.
M. Kemal'in sonradan Mahmut ve Falih R~fk~ 'ya anlatt~ klar~ na göre,
Sadrazam Izzet Pa~a, bir gün kendisini makina ba~~ na ça~~rtarak kabinenin
istifa etti~ini bildirmi~~ve Istanbul'a gelmesinin "münasip" olaca~~n~~
eklemi~ ti. I~te bunun üzerine Mustafa Kemal, asl~ nda komuta etti~i grup
da~~~t~lm~~~oldu~u için, ~~ o Kas~ m 1918 ak~am~~ Adana'dan trenle ba~kente
hareket etmi~ti.
Mustafa Kemarle görü~meyi içeren Minber'deki as~l bölüme gelince,
gazete muhabirinin yöneltti~i '3' soru ile O'nun bunlara verdi~i yan~ tlardan
olu~maktad~ r. Gazete ad~na M. Kemal'den ~u konularda görü~leri
sorulmu~ tur:
~~ )linparatorlu~un siyasal durumu hakk~ ndaki dü~ ünceleri,
2) Ingilizlere kar~~~besledi~i duygular,
3)Ülkede görülen son dü~ünce ak~ mlar~ m nas~ l buldu~u.
4 Tevfik B~ y~ kl~o~lu, Türk ~stikldl Harbi, 1, Mondros Mütarekesi ve Tatbikat!, Gnkur. yay,
Ankara, 1962, s. 63
5 F. R~ fk~~ Atay, Atatürk'ün Hat ~ralar~, s. 81
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O'nun bu sorulardan birincisine, kendi ana dü~üncelerini de yans~ tan
oldukça geni~~yan~ t verdi~ini, Ingilizler hakk~ ndaki görü~lerini k~saca
aç~klad~~~ n~, dü~ün ak~mlanyla ilgili son soruya ise, ba~kentten uzak kald~~~~
için bu konuda ~imdilik bir ~ey söyleyemeyece~ini belirtmekle yetindi~ini
görüyoruz.
M. Kemal Pa~a'n~ n, Mondros Mütarekesi'nin uygulanmas~ na geçildi~i
ve bir Itilaffilosunun ba~kente geldi~i, yer yer i~gal hareketlerine giri~ildi~i o
bunal~ ml~~ günlerde genel siyasal durum ve Ingilizlerin tutumu hakk~ nda
kamuoyuna aç~klad~~~~görü~leri büyük bir önem ta~~maktad~ r. Bu önemli
noktalar~, kendi sözlerine dayanarak ~öyle s~ ralayabiliriz:
a-Ordu ve Siyaset
Mustafa Kemal, bir asker olarak siyasetle u~ra~mad~~~ n~, siyaseti
askerli~in ve ordunun u~ra~~alan~~d~~~ nda gördü~ünü ~srarla belirtmektedir.
Kendi deyimiyle, siyasetle, Sofya, Belgrad ve Çetine Ata~emiliterliklerinde
bulundu~u 1913-1914 y~llar~ nda ilgilenmi~tir. Üstelik bu ilgilenme ya da
u~ra~~yaln~zca "siyasal" olmay~ p, görevinin gere~i "askeri - siyasal bir
u~ra~" idi. Ömrü sava~~alanlar~ nda geçen M. Kemal, kendisini, ordu, sava~~
ve askeri kanaatler konusunda çok yetkili görmekte, ancak, "siyasetten
sözetmeyi, siyaseti meslek olarak seçmi~~olanlara b~ rakmay~~ uygun"
bulmaktad~ r.
Bununla birlikte bir komutan olarak, kendisinin de içinde bulundu~u
devrin çe~itli dönemlerinde devletin genel siyasetin ak~~~ na ne yolda
kat~ld~~~n~, "kutsal vatan~ m~z~ n ve bahts~z ulusumuzun kurtulu~unu ve
yarar~n~~ilgilendirdi~i" için, dü~ünmekten geri kalmad~~~ n~~da aç~ klamaktad~ r. Yani günlük siyasetle u~ra~ma de~il de, ülkenin ve ulusun gelece~i
aç~s~ndan genel siyasetle ilgilenme, bir de~erlendirme yapma.. Bu dü~ünce
biçimi, M. Kemal'in daha Selanik'ten ba~layarak ordunun siyasetle
u~ra~mamas~~ gerekti~i yolundaki kanaat ve davran~~lar~ n~ n do~al bir
uzant~s~~ve bundan sonra da izleyece~i ilkenin bir halkas~~olarak görülmektedir.
b-Ordu - Siyasal iktidar
Bu görü~mede dikkati çeken bir ba~ka nokta, Mustafa Kemal'in siyaset
d~~~ nda kal~ p vatan savunmas~~ile u~ra~mas~n~~istedi~i ordunun, gerekti~inde, ülke siyasetini yönetenlerin, bir ba~ka deyimle siyasal iktidarlar~n
verecekleri karara göre harekete geçti~ini belirtmesidir. O bu konuda
bugünkü anlat~mla ~öyle demektedir:
"~üphe yok ki biricik amac~, görevi, dü~üncesi ve haz~ rl~~~~yurt
savunmas~yla s~n~ rlanm~~~olan bu topluluk (ordu), memleketin siyasetini
yönetenlerin en sonunda verecekleri kararla harekete geçer."
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c-Kuvvetli Ordu - Ulusal Güç
M. Kemal, ülkenin genel siyasal durumuna ili~ kin ana dü~üncesini,
"her türlü siyasetin her türlü anlam~ yla, en çok kuvvetli olmak" biçiminde
özetlemektedir. Ancak O'nun "en çok kuvvetli olmak"tan anlad~~~,
yaln~ zca silah kuvveti yani ordunun güçlü olmas~~ de~ildir. Kendisi asker
oldu~u halde, "silah kuvveti"ni, gerçek kuvvet bile~kesini olu~turan
etkenlerin sonuncusu olarak de~erlendirmektedir. Dolay~s~ yla, "kuvvetli
olmak" deyimiyle, "manen, bilimde, teknikte ve ahlak yönünden kuvvetli
olmak"' kastetmektedir. Bu inanc~n~~ve anlay~~~n~~ aç~klamak için de M.
Kemal, "bugünkü insan toplumlar~~aras~nda yer alabilmek için, silah elde"
beklemenin yeterli olmad~~~n~ , bilimde ve teknikte geri kalm~~ , manen
güçsüz, ahlak yönünden zay~flam~~~olan bir ulusun tüm bireyleri en modern
silahlarla donat~lm~~~olsalar bile, o ulusu "kuvvetli" diye kabul etmenin
do~ru olamayaca~~n~~vurgulamaktad~ r. Ve sonuç olarak Mustafa Kemal,
kuvvetli ordu denince, her bireyi ve özellikle subay~, komutan~ , uygarl~~~n ve
teknolojinin gereklerini yerine getiren, dü~ ünce ve hareketlerini ona göre
düzenleyen yüksek ahlakl~~ bir toplulu~u anlad~~~n~~ belirtmektedir.
d-Özgürlük ve Ba~~ms~zl~k - Bar~~~içinde lierlemek Için Çal~~mak
Mütareke döneminde en önemli sorun, sava~tan yenik ç~k~lm~~~da olsa,
ülkenin ba~~ms~zl~~~n~ n ve ulusun özgürlü~ünün korunmas~~oldu~u için, M.
Kemal siyasal durum hakk~ ndaki görü~lerini aç~klarken kendi dü~ üncesinin
mayas~n~~olu~ turan bu kavramlara da de~inmektedir. Ülkenin muhtaç
oldu~u ileri düzeye ula~abilmesi için, özgürlük ve ba~~ms~zl~~~n korundu~u
bir bar~~~ve huzur dönemine kavu~ulmas~n~~ve ilerleme yolunda sürekli
çal~~ma evresine girilmesini zorunlu görmektedir. Bu nedenle, böyle bir
bar~~, huzur ve çal~~ ma dönemini açacak olan siyasal dostluklardan yana
oldu~unu eklemekten de geri kalmamaktad~r.
e-Ingilizler Hakk~ndaki Dü~ünceleri
Minber muhabirinin, Ingilizlere ili~kin olarak yöneltti~i soruya Mustafa
Kemal'in verdi~i yan~t, gerek içeri~i gerekse amac~~ yönünden ayr~~bir önem
ta~~maktad~r.
Birinci Dünya Sava~~~süresince, Anburnu, Anafartalar ve Filistin
cephelerinde "vatan savunmas~" amac~yla ingilizlerle sava~t~~~na i~aret
eden M. Kemal Pa~a, askerli~in gere~i olan bu hizmetleri bir yana
b~rakt~~~n~~ve kalbinde "kin ve dü~manl~ k duygular~n~n yer bulmad~~~n~"
belirttikten sonra sözlerini ~öyle sürdürmektedir:
"Ingilizlerin, Osmanl~~ ulusunun özgürlü~ünü ve devletimizin ba~~ms~zl~~~n~~gözetmede gösterdikleri sayg~~ve insanca davran~~~kar~~s~nda yaln~z
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benim de~il, bütün Osmanl~~ ulusunun Ingilizlerden daha hay~ rl~~ bir dost
olamayaca~~~kan~slyla duygulanmalar~~ pek do~ald~ r."
Asker olmas~ na kar~~ n daima bar~~tan yana olan ve ulusal yönden
ya~amsal ve zorunlu olmad~kça sava~tan kaçm~lmas~~gerekti~ine inanm~~~
bulunan M. Kemal'in, bar~~a yönelindi~inde sava~anlar~ n eski
dü~manl~ klar' unutup dost olmalar~~ için ilk ad~ m~~ atmaktan çekinmedi~i
gözönüne al~ nacak olursa, Ingilizlere kar~~~dü~manca duygular ta~~mad~~~~
yolundaki aç~klamas~ nda içtenlikle konu~ tu~u kolayl~ kla kabul edilir.
Ancak, O'nun, Ingilizleri Osmanl~~ ulusunun özgürlü~üne ve ülkenin
ba~~ms~zl~~~ na sayg~~ gösteren ve Imparatorluk hakk~ nda en güzel duygular
besleyen en iyi dost diye kabul etti~ini belirten sözlerinde, o günlerin siyasal
ortam~ nda bir yönüyle dile getirilmek istenmeyen, di~er yönüyle de biraz
abart~lmas~ nda yarar görülen dü~üncelerin etkili oldu~unu san~yoruz.
Bilindi~i gibi, Mondros Mütarekesi hükümleri ordulara duyuruldu~unda, bunun uygulamada do~uraca~~~sak~ncalara dikkati çekerek tepki
gösteren komutanlar~n ba~~ nda M. Kemal yer alm~~t~. Hele Ingilizlerin
mütareke hükümlerini a~an isteklerde bulunarak Musul'dan sonra Iskenderun'u da i~ gal etmek istemeleri, onu adeta isyana ve Istanbul hükümeti ile
anla~mazl~~a sürüklemi~ti.
Örne~in M. Kemal, 6 Kas~m ~~ ~~ 8'de Genel Kurmay Ba~kanl~~~'na
gönderdi~i telgrafta, Ingilizlerin centilmen görünü~lü aldat~c~~
davran~~lar~na güvenilmemesi gerekti~ini, onlar~n emellerinin Iskenderun'u
i~gal ve VII. Ordunun geri çekilme yollar~n~~ keserek teslim olmaya zorlamak
oldu~unu belirtmi~, ayr~ ca bu amaçla Islahiye'de Ermeni çetelerini harekete
geçirdiklerine dikkati çekerek - bugünkü anlat~ mla - ~öyle devam etmi~ti:
"..Ingiliz temsilcisinin centilmenli~ini ve buna kar~~l~ k bu biçimde
onlar~n gönüllerini ho~~edecek davran~~ta bulunulmas~ n~~anlamak ve do~ru
saymak inceli~inden yoksun bulundu~umu arzederim. Yunanistan'~n
hareket alan~na ç~kar~lmamas~n~~sa~lamak ile Ingilizlerin Iskenderun'da ve
Iskenderun - Halep yolu üzerinde yerle~ melerindeki mant~ksal ili~kiyi
anlayamad~~~ m gibi, bu konudaki ho~ görüyü de aksine çok zararl~~
görüyorum. Bu nedenle, durumun yüce tarafin~zdan Ingiliz Suriye Ordusu
Komutanl~~~na duyurulmas~na arac~~ olmada ba~~~lanmam~~dilerim.
"Iskenderun'a her ne neden ve bahane ile asker ç~karmaya giri~ecek
Ingilizlere ate~le kar~~~konulmas~n~ .. emrettim. Ingilizlerin aldat~c~~ tutum,
öneri ve hareketlerini Ingilizlerden fazla hakl~~ve nazik gösterecek ve buna
kar~~l~k onlar~n ho~una gidecek davran~~lar~~içerecek emirleri isteyerekten
uygulamaya yarad~l~~~ m elveri~li olmad~~~ ndan ve halbuki Ba~ komutanl~k
Genel Kurmay Ba~kanl~~~ n~n anlay~~~ na uygun hareket edemedi~im
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durumda birçok suçlamalar alt~nda kalmakl~~~m do~al bulundu~undan,
komutay~~hemen teslim etmek üzere yerime atayaca~~n~ z kimsenin ivedilikle
bildirilmesini özellikle dilerim." 6
Mustafa Kemal'in, Ingilizlerin davran~~lar~~ hakk~ndaki görü~lerini
hiçbir yoruma yer b~ rakmayacak biçimde sergileyen ve Istanbul hükümetini
Ingilizlere kar~~~zay~ f davranmakla suçlayan bu telgraftaki dü~ünceleri,
Minber'de ç~ kan demeçteki sözlerle ba~da~t~ rmak kolay olmasa gerektir.
Öyle anla~~l~ yor ki Istanbul'a gelir gelmez Perapalas'ta Rauf Orbay'la
bulu~an ve Mondros Mütarekesinin uygulanmas~, Ingilizlerin davran~~ lar~~
hakk~ nda ondan ayr~nt~l~~ bilgiler alan Mustafa Kemal, 7 o dönemde
Ingilizleri hemen kar~~ ya almamamn daha yararl~~olaca~~ n~~ dü~ünmü~~ve
belki de Tevfik Pa~a hükümetini dü~ ürüp A. Izzet Pa~ a kabinesini yeniden
i~ba~~ na getirmeyi sa~lamak amac~ yla, Ingilizleri Osmanl~~ Imparatorlu~unun en hay~ rl~~dostu diye nitelemeyi uygun bulmu~tur.
De~i~ ik yönlerden önemli oldu~una inand~~~= Miaber'deki Mustafa
Kemal Pa~a ile Mülakat'l aynen yay~ ml~yoruz.

MUSTAFA KEMAL PA~A ~ LE MÜLAKAT
YÜKSEK BIR TERCÜME-I HAL - MUSTAFA KEMAL
A'NIN
HIDEMAT-I ASKERIYESI - SIYASI KANAATLERI PA~
KUVVETLI BIR ORDU HAKKINDAKI FIKRI - INGILIZLERE
KAR~ I HISSIYATI - MEMLEKETTEKI FIKIR CEREYANLARI
Bundan üç gün evvel son memuriyeti olan Y~ld~ r~m Ordular~~ Grubu
Kumandanl~~~ n~~ terk ile, Dersaadete gelen Fahri Yaver-i Hazret-i ~ehriyari
Mustafa Kemal Pa~a hazretleriyle mülakat etmek üzere muharrirlerimizden birini mü~ ârünileyh nezdine izâm eyledik.
Mustafa Kemal Pa~ a hazretleri, son harbin, nam ve ~öhretini pek
ziyade i'la eyledi~i müstesna bir kumandan~ m~zd~ r. Mü~arünileyh Mekteb-i
Harbiye'den erkan-~~ harbiye yüzba~~l~~ iyle ne~et eyledi~i gün, efkar-~~
ahrarânesinden dolay~~ tevkif ve ba'de ~am'a nefy edilmi~ti. Be~inci Ordu
mint~ kas~nda efkar-~~ ahrarâneyi telkin ve te~kilat-1 hürriyet-perverâne icra
eylemi~dir. Me~ rutiyetin istihsali yolunda sarf eyledi~i mesai ve himemat~n
tafsilat~ na ba~ ka bir vesile ile tekrar avdet edece~iz.
31 Mart Vak'as~n~~müteakip Istanbul'a gelmi~~olan Hareket Ordusunun
erkan-~~ harbiyesini idare etmi~~ve Trablus-garb muharebesinde Bingazi'ye
6
7
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azimet ve Deme kuvvetlerinin kumandas~ m der-uhde eylemi~ ti. Balkan
Muharebesinde Gelibolu'daki kuva-yi mürettebe erkân-~~ harbiyesinde
bulunmu~~ve bilâhare ordumuzun tekrar ileri hareketine ibtidar eyledi~i
zaman Trakya'n~ n, bilhassa Meriç'in sa~~sahilindeki aksam~ n~~ istirdad
hususunda pek mühim bir âmil olmu~ tu. Harekât-~~ harbiyenin ink~ ta~~
üzerine Sofya Ata~emiliterli~ine ve Harb-i Umuminin bidayetinde gönüllü
olarak bir F~ rka kumandanl~~~ na tayin edilmi~~ve f~ rkasiyle Çanakkale
muharebat~ n~ n ilk gününden son gününe kadar I tilâf kuvvetleriyle mütemadiyen dö~ü~erek Arzburnu ve Anafartalar muharebat-~~ azimesinin ye~âne
kahraman~~ s~fatiyle paytaht~~pây-i istiladan muhafaza eylemi~ tir.
Bundan sonra Mustafa Kemal Pa~a Kafkas cebhesine azimetle Mu~,
Bitlis havalisinin istirdad~ na muvaffak olarak ikinci Ordu kumandas~ n~~
alm~~~ve müteakiben Hicaz Ordusu Kumandanl~~~ n~~ deruhde eylemek
üzere ~am'a kadar gelmi~ken kendisi taraf~ ndan serd edilen baz~~ mülâhazata
binaen mezki~ r vazifeyi kabul etmiyerek tekrar ikinci Orduya avdet ve
bilahare Yedinci Ordu Kumandanl~~~ na nakletmi~ tir.
Mustafa Kemal Pa~a, Yedinci Ordu Kumandanl~~~ nda bulundu~u
s~ rada Grup Kumandan~~ Falkenhayn Pa~a'n~ n hükümet-i Osmaniyeye
mazarrat iras edebilecek bir mahiyette olan siyasetine ve Karargâh-~~
Umumi'nin bu mes'eledeki nokta-i nazar~na i~tiraki arzu eylemedi~inden,
menafi'-i vataniyeye tamamen muvafik olan kanaatine istinaden memuriyet-i mezld~ reden istifa ~~eylemi~tir. Hadisat, mü~ arünileyhe kanaati ne kadar
muvaf~ k oldu~ unu isbat eylemi§ ve son dakikalarda Karargâh-~~ Umumi
kendi nokta-i nazar~n~~ kabule mütemayil görünmü~~oldu~undan ve
Ba~kumandanl~ k umuru da bizzat taraf-~~ Hümayundan deruhde edilmi~~
bulundu~undan iradat-~~ seniyye-i hazret-i Padi~ahiye imtisalen tekrar
Yedinci Ordu Kumandanl~~~ n~~ kabul etmi~~ve bu vazife ile son Suriye
hezimetlerinde orduyu, cenahlar~ nda bulunan kuvvetlerden hiçbir
muâvenet görmedi~i halde kat'i bir izmihlâlden kurtararak Haleb'e kadar
çekme~e muvaffak~ yet gösterdikten sonra bilâhare Y~ld~ r~ m Ordular~~ Grubu
Kumandal~~~ na tayin edilmi~tir.
Devlet-i aliyyece mütareke akd edilmesi üzerine mütareke ~eraitinin
suver-i tatbikiyesi hakk~ nda merkezle müzakere etmek üzere Dersaadet'e
gelmi~~ise de Grubun ilgas~ na binen vazifesine hitam verilmi~tir.
Mü~arünileyhin muharririmize vaki' olan k~ ymetdar beyanat~ n~~ bervech-i âti derc ediyoruz:

Gazetede "istifade" biçiminde ise de "istifa"olmas~~ gerekir.
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- Vaziyet-i siyasiyemiz hakk~ ndaki mü tala'a-i devletlerini ö~renebilir
miyim?
- Ben siyasetle yaln~ z 329 senesinde 2 Sofya ve ayn~~ zamanda Belgrad ve
Çetine Ate~ emiliterlikleri uhdemde bulundu~u bir sene zarf~nda i~tigal ettim
ve tarz-i i~tigalim de s~ rf siyasi olmayub askeri - siyasi bir i~tigal idi. Bu
memuriyetim müddeti istisna edilirse, bütün hayat~ m Trablus-garb'te,
Balkan Muharebesinin safha-i âhiresinde ve harb-i haz~ rda muharebe
meydanlar~ nda umur-~~ askeriye ile i~ tigalde geçmi~ tir. Binaen-aleyh
kendirnde ordulardan ve muharebelerden ve askeri kanaatlerden bahs
etmek için pek vâsi' selâhiyet görüyorsam da, siyasetten bahs etmek cihetini
müntesibine terk etme~i muvaf~ k bulurum. Ma'a-mafih bu ifademle aziz
vatan~m~z~ n ve bedbaht milletimizin selâmet ve menfaatine taalluku
itibariyle, devletimizin benim de içinde ya~amakta bulundu~um devrin
safahat-~~ muhtelifesinde siyaset-i umumiye âhengine reng-i i~ tirakini
dü~ünmemi~~oldu~umu söylemek istemiyorum. Bu hususda muhtelif
zamanlara âid arnik dü~üncelerimin ve bu dü~üncelerin icab ettirdi~i
tetkikat~ n hülasas~ m ve neticesini ifade etmek laz~m gelirse diyebilirim ki,
ben, "Her türlü siyasetin her türlü manasiyle en çok kuvvetli olmakta
bulundu~ unu" kabul ederim. "En çok kuvvetli olmak" ta'birinden
maksad~m, yaln~z silah kuvveti oldu~unu zan etmeyiniz. Bilakis, asker
oldu~uma ra~men bu, bence kuvvet muhassalas~ n~~ vücude getiren âvâmilin
sonuncusudur. Benim murad etti~im, "ma'nen, ilmen, fennen, ahlaken
kuvvetli olmakt~r". Çünkü bu sayd~~~ m hasâilden mahrum olan bir milletin,
bütün efrad~n~ n en son silahlarla techliz olundu~unu farz etsek bile, kuvvetli
oldu~unu kabul etmek do~ru olamaz. Bugünkü cemiyet-i be~eriye içinde
insan olarak ahz-i mevki edebilmek için, elbette silah be-dest olmak kafi
de~ildir. Benim telakk~ me göre, kuvvetli bir ordu denildi~i zaman
anla~~lmas~~laz~ m gelen ma'na, her ferdi, bilhassa zabiti, kumandan~~icabat-~~
medeniyye ve fenniyeyi ve ona nazaran er al ve harekat~n' tatbik eder,
yüksek ahlâkda bir hey'ettir. ~üphe yok ki yegane gâyesi, vazifesi, dü~üncesi
ve haz~ rl~~~ , müdafaa-i vatana münhas~ r kalan bu hey'et, memleketin
siyasetini idare edenlerin en nihayet verecekleri kararla hal-i fa'âliyete
geçer.
~~te ben, orduya ve ordulara kumanda etmi~~bir asker s~fatiyle bu
nokta-i nazardan siyasetle temas etmi~~olabilirim. Memleketimi ve milletimi
pek iyi tan~d~~~m ve muhtaç oldu~u terakk~ye mazhariyet için huzur ve
sulam ile, fakat herhalde hürriyet ve istiklali masûn olarak çok devaml~~
2
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çal~~mak lüzumuna kani bulundu~um cihetle, bu kanaatimi tatmin edecek,
yani bize huzur ve süldin ve zaman-~~ mesâ'i bah~edecek münasebetlere
iktiran eden dostluklara cidden taraftar~ m.
- ~ ngilizlere kar~~~perverde eyledi~iniz hissiyat hakk~ nda baz~~ mali~ mat
verir misiniz?
- Bu harpte Ingilizlerle Ar~burnu, Anafarta ve Filistin cebhelerinde kar~~~
kar~~ ya birçok muharebeler verdim. Ben, bu muharebelere ve suret-i
umumiyede bu sayd~~~ m cebhelerden ba~ ka cebhelerde, ba~ka m~ nt~kalarda
di~er milletlerle dahi verdi~im muharebelere, daima vatan~ n müdafaas~ ndan ibaret olan bir vazife-i asliye ifa ve bunun için askerlik hizmetini
tahattur etmiyorum. Binaen-aleyh kalbimde bu~z ve a'dâvet hissiyat~~ yer
bulmam~~t~ r.
Ingilizlerin, Osmanl~~milletinin hürriyetine ve devletimizin istiklâline
riâyetde gösterdikleri hürmet ve insaniyet kar~~s~ nda yaln~z benim de~il,
bütün Osmanl~~milletinin Ingilizlerden daha hay~ rhah bir dost olam~yaca~~~
kanaatiyle mütehassis olmalar~~ pek tabiidir.
- Memlekette en son cereyan eden efkâr~~ nas~l buluyorsunuz?
- Cebhe-i harpten Istanbul'a avdet edeli iki gündür. Karargâh~ m~ n
bulundu~u Adana'da fikir cereyanlar~ n~~ his etme~e vakit bulamad~ m.
Binen-aleyh henüz bu bâbda bir~ ey söyliyemem.
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"Mustafa Kemal ile Mülakat"~ n yay~ nland~~~~

Minber gazetesi.

