HAVZA'DA MUSTAFA KEMAL PA~A
GOTTHARD JASCHKE
Küçük Havza kasabas~~1 Mustafa Kemal'in orada isyan bayra~~n~~
açm~~~olmas~~gibi bir ~erefe sahiptir. ~u var ki, onun 1927 y~ l~~Nutkunda
söylemi~~oldu~u ~u sözler de dikkate al~nmak laz~md~r. 2 "Çarei halis
ararken iki ~ey mevzuubahs olm~ yacakt~ . Bir defa itilâf Devletlerine kar~~~
vaz'~~husumet al~nm~ yacakt~~ve padi~ ah ve halifeye canla ba~ la merbut ve
sad~k kalmak ~art~~esasi olacakt~ ." Demek ki, Mustafa Kemal yaln~z bir
inkdapç~~ de~il, ayn~~ zamanda mükemmel bir diplomatt~. Fikirlerini
maharetle saklamas~n~~biliyordu. 3
/6 May~s /9/94
Vahidettin'e veda ederken M. Kemal'in son sözü bu oldu: "Merak
buyurmay~ n efendimiz, noktai nazar~~ ~ahanenizi anlad~ m... Bana emir
buyurduklar~n~z~~bir an unutm~yaca~~m."
21 May~s
Samsun'a ç~kt~ ktan sonra ~ngiliz Yüzba~~s~~ Hurst onu ziyaret etti.
Raporunda yaz~ yordu: "Kiamal (sic!) Pa~a ~~9 May~ s'ta buraya geldi. Tefti~~
seyahati ifa etmek ve sükünu muhafaza eylemek maksadiyle dahile
gidecektir. Sancak içindeki umumi durumu kendisiyle görü~tüm."
23 May~s
M. Kemal, böbreklerinin rahats~zl~~~~için Havza kapl~calar~ ndan
faydalanmak üzere iki gün sonra oraya gelece~ini Kaymakam Fahri'ye
bildirdi 6 .
I ~~919'da Amasya vilâyetine merbut bir kaza idi. (Salnamei Devleti Aliyei Osmaniye,
cilt 68, 1334)
2 Nutuk, I, sf. 8.
3 V. Türk Tarih Kongresi (1965), sf. 14.
4 F.R. Atay, Atatürk'ün Hât~ralar~~ (1965), sf. 123.
B.N. ~im~ir, Ingiliz Belgelerinde Atatürk I (1973), no 2.
Zübeyro~lu Mehmet Fuat, Yurdumuz Havza (1341), sf. 36.—K~sa özeti: Tarih Dünyas~,
24.IX.1951 (Tarhan Toker).
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24 May~s
M. Kemal'in Harbiye Nezaretine telgraf1 7: "Baz~~vilâyetleri yerinde
tetkik ve tedbir almak üzere yar~n karargah~m~~ muvakkaten Havza'ya
nakledece~im."
25 May~s
M~ntaka Palas kap~s~ nda duran otomobiller M. Kemal ile arkada~lar~n~~ alarak sessiz ve sadas~ z Samsun'u terkettiler 8. Çaml~bel yan~ nda onlar
bir az yayan gidip ~u türküyü okudular 9 :
~ .Da~~ba~~ n~~ duman alm~~—Gümü~~dere durmaz akar,
Güne~~ufuktan ~imdi do~ar!—Yürüyelim arkada~ lar!
Sesimizi yer, gök, su dinlesin!— Sert ad~mlarla her yer inlesin!
2.Bu gök, deniz nerede var—Nerede bu da~lar, ta~lar?
Bu a~açlar, güzel ku~lar—Yürüyelim arkada~lar!
Sesimizi yer, gök, su dinlesin!—Sert ad~mlarla her yer inlesin!
3.Her geceyi güne~~bo~ar—Ülkemizin günü do~ar,
Yol uzun da olsa ne var?—Yürüyelim arkada~lar!
Sesimizi yer, gök, su dinlesin!—Sert ad~mlarla her yer inlesin!
Ö~leden sonra Havza'ya geldiler. Mes'udiye oteli civar~nda kasaban~n
münevveran ve muteberan~~ ile k~t'a~~askeriye kar~~lad~.
26 May~s
(Yazan~ n lisan~~ ile) E~ raftan mürekkep bir heyet kabulünde maiyeti
haz~ ran~n ta~~d~~~~fevkaladeli~i izah ederken Pa~an~ n parlak ve nafiz
gözlerinden ümit nuru dökülüyor: "Hiç bir zaman ümitsiz olm~yaca~~z,
çal~~aca~~ z, memleketi kurtaraca~~z.... ~imdi çukurun kenar~ nday~z. Son bir
cür'et belki bizi kurtarabilir, zaten ba~ka türlü de avdet imkan~~ yoktur...
Sizinle her vakit temas edece~im, dairelerim Havzal~ lara her gün, her saat
aç~ kt~ r" buyurmu~lard~.
28 May~s
Havzal~lar mektep binas~ nda umumi fevkalade bir içtima yaparak
memleket için ilk endi~ e ve heyecanlar~~ ya~ad~ lar... Esnaf, tüccarlar, halk
mektebe birikiyor, te~ kilat yapmak, silâhlanmak mecburiyetini burada
ö~reniyorlard~ . içtimadan sonra ümitle parlayan her gözde: "Biz de bir ~ey
yapma~a muktediriz" diyen bir mana okunuyordu... Bir gece Belediye Reisi
7 Harb Tarihi Vesikalar~~ (=H.T.V.),no.
8 Yak~ n Tarihimiz, Y~ l I (1962), sf. 357.
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9 Muzaffer Gökman, 50 Y~ l~n Tutana~~~(1973), sf. 23.-Kr~. VII. Tarih Kongresi, e. II
(1973)st. 855 not. 3.
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~ brahim Efendi'nin evinde toplanarak bir Müdafaai Hukuk Cemiyeti te~kil
ettiler 1°.
28-29 May~s gecesi taazzuv eden cemiyetin ertesi günü Pa~a Hazretleri
haberdar edildi. Memnuniyetini ~ zhar ederek bunun uzak, yak~n her yere
tamim edilmesi ve bu hususta belediyelerin tavsit edilmesini tavsiye etmi~ti.
29-30 May~ s gecesi birkaç arkada~~sabaha kadar birçok yerlere
Havza'daki te~ekkülü tamim eden birer mektup yazm~~lard~. Pa~a Hz.,
Kaymakam Arif Bey garp cephesine ait bir harita üzerinde tetkikat
yaparlarken mektuplar~~ görmü~, mes'udini takdir etmi~ ti. Belediye riyasetlerine hitap eden zarfiar taahhütlü olarak mahallerine gönderildi... Uzak,
yak~ ndan birçok yerler, mektubumuza müsbet cevap verirlerken baz~~
mahaller, ne kadar yaz~ k ki, belki de alt~ nda istihfaf gizlenmi~~bir sükütle
mukabele etmi~ lerdi. Gelen cevaplardan mütehassis olan M. Kemal Pa~a,
halk~ n ink~ lâp ve istiklâl yolunda ilk ad~ m~ n~~ ataca~~na kani olmu~ tu. Bu
s~rada Pa~adan mülhem olarak umum kur'a halk~ n~ n i~tirakiyle dini bir
merasim yap~lmas~~ve bu vesile ile de halka silâhlanmak lüzumunun ihsas
edilmesi tensip edilerek köylere haberler gönderildi. Filhahika ~zmir facias~~
meydanda iken bunun kurbanlar~n~n ervah~ na ithaf edilecek bir mevl~:~ t
merasimine çok lüzum vard~~ ve belki bu içtimada dahildeki mikroplar~ n
nazar~~dikkatlerini celbetmeyebilirdi.
30. May~s ~ °
Havza'da müstesna ve çok cajibi dikkat bir kalabal~ k dalgalan~yor,
havan~ n biraz muhalif olmas~ na ra~men her taraftan ak~n ak~n gelen
köylülerimizi camii ~erifin içi, d~~~~alam~ yor. Namazda, Mevli~ tta bulunamamak teessürünü gösteren halk, caddeleri, mahalle aralar~n~~dolduruyordu. Maiyeti erkâniyle M. Kemal , Pa~a camie geldiler, Cuma namaz~~ hiç
görülmemi~~bir cemaatle k~l~nd~~ve bir hu~ u ve huzuu dini ile Cenab~~ Haktan
istimdat edildi. Müteakiben Menkibei Cenab~~Risaletpenahi okunarak son
bir tuhfei vedai olmak üzere halka ~eker yerine ~zmir üzümü da~~t~ld~.
Mevliittan sonra bir hocan~ n dini bir hitabede bulunmas~~ve bu vesile
ile halka silâhlanmak lüzumu ve mecburiyetinin izah edilmesi program~m~z
iktizas~ ndan iken me~ kük bir sebeple hoca o gün camie gelmemi~ ti. As~l
içtimadaki maksad~ n de~i~ ti~ini gören Pa~a, bu vaziyetten müteessir olmu~~
olacak ki, bunu Pa~an~ n yüzünde okuyanlardan bir zat, haniya vâ'iz? diye
keskin ve askerce bir hitapta bulundu. Vâzedecek hocan~ n belki rahats~ zl~~~~
yüzünden bozulan program~ n tashihi kabil oldu~ u temin edilmekle beraber
1° 18 May~stan beri Hayza'da bir de Reddi Ilhak Cemiyeti vard~.
Yazan~n kitab~nda yanl~~l~ kla 3 Haziran (cuma de~ildi!).

350

GOTTHARD JASCHKE

Belediye önünde birikmeleri de halka ilan edildi. Herkesin bekledi~i bir
yaz~ n icras~ na imkân vermeyen sebep acaba söylendi~i gibi bir korkunun,
bir vehmin mahsulü mü idi, yoksa i~ e bir topal ~eytan baca~~~m~~ kar~~m~~t~?
Her halde arkada~ lar hitabe vazifesini bana tevdi ettiler. ~imdiye kadar
böyle bir ~ey yapm~~~olmamakla beraber deruhte etti~im ~u vazifeyi
tamamiyle ifa etti~imi bilmiyorum. Bilâhare ~undan bundan toplad~~~ m
k~ r~ k dökük cümlelere göre hitabem, her Müslüman~ n her ne mukabilinde
olursa olsun silahlanmaya mecbur oldu~unu ve memleketin tehlikeli günler
geçirdi~ini buna mukabele etmek dü~ man çizmeleri alt~ nda ölmemek laz~ m
geldi~ini, Izmir'den sonra Samsun ve Havza'n~ n da bu felakete u~ramas~~
muhtemel oldu~unu bildiren heyecanl~~sözlerden ibaretti. Hitabeyi müteakip haz~ runa din ve namus ve nikahlar' üzerine bir ahd~~ misak~~yapt~ r~ld~~ 12.
Bütün bunlar dahildeki mikroplardan saklanmaks~z~n, endi~e edilmeksizin yap~lm~~t~ . Bundan sonra idi ki, büyük fedakarl~ klar mukabilinde
silahlar tedarik edilmi~~ve köyleri haraca ba~layan (Pontos) fedaileri
ihtiyatl~~ve basiretli hareket etmek zaruretini hissetmi~lerdi... Gün geçtikçe
hassas olan efkar~~ milliyeyi bo~mak imkân dahilinde de~ildi. Ekdi~i ink~lap
ve istiklal tohumunun böyle birden bire filizlenmeye ba~lad~~~ n~~ gören Pa~a,
vaziyet hakk~ nda bizi her gün haberdar etmekte ve bilhassa Istihbarat
Müdüriyetini bu i~le alâkadar tutmakta idi.
30 May~s
M. Kemal'in Harbiye Nezaretine telgraf~ ~ 3: I tilaf Devletlerinin Türk
izzeti nefsii millisine tecavüzlerinden dolay~~ tezahürat me~ru ve heyecan
umumidir. Istanbul'a çekilen telgraflar~n tamamen sinei milletten feveran
eden teessürat~ n birer makesi oldu.
2 Haziran
Hurst'ün raporu 14: General M. Kemal'i ziyaret ettim. Beni dürüstle
kabul etti. Memuriyeti hakk~nda ~üphe besledi~ime dair hiç bir belirti
vermedim. Umumi durumun ve asayi~in yeniden iadesi için al~ nacak
tedbirler hakk~nda konu~tuk. 30 May~s mitinginde haz~ r bulunmas~~ bile
kendisinin geri ça~r~lmas~ na kafi gelecekti. Kemal'den sonra Kaymakam
Fahri Bey'i ziyaret ettim ve hapishaneye gittim. Dokuz Rum birkaç günden
12 Yazan~ n notu. Mezkür hitabe o gün Havza'dan geçmekte olan Merzifon ~ ngiliz
Mümessil vekili Mr. Getchell'e bir tak~ m ilâvelerle jurnal edilmi~~ve Müslümanlar~,
H~ ristiyanlar aleyhine katl~âma te~vik etti~im söylenmi~ . Oda tetkik etmeyerek meseleyi (Capt.
Levren'in yard~miyle) Samsun Mümessili Mr. Salter'e ibla~~etmi~tir. (Bu yolda General Milne
de bildirildi.)
13 H. T. V., ves. 92
14 12 Haziran tarihli raporundad~ r (~im~ir, no. 6, enclosure).
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beri tutaklanm~~lard~ . Kar~~~ kl~k ayaklanm~~~oldu~u duygum içinde ö~leden
sonra Merzifon'a gittim.
3 Haziran
M. Kemal'in telgrafi 15: Izmir havalisinde görülmekte olan fiiliyat~ n
zuhurat~~mümasiline kar~~~ve milletin heyecan ve teessürat~~vicdaniyesini ve
ne de buna müstenit tezahürat~~milliyeyi men ve tevkif için nefsimde ve hiç
kimsede kudret ve takat görmeyece~im gibi bu yüzde tahaddüs edecek
vakayi ve hadisat~ n kar~~s~ nda da mes'uliyet kabul edebilecek ne kumandan
ve ne de mülkiye memuru ve ne de hükümet tasavvur ederim.
6 Haziran
General Milne'in M. Kemal'in Istanbul'a derhal dönmesi için emri 16 .
7 Haziran
Diyarbekir ve havalisindeki k~ taat~ m~z'dan Ingilizlerin cebren ald~~~~ve
Samsun'a sevketti~i on binlerce mekanizmay~~ ta~~yan mekkâreler Pa~an~n
emriyle Havza'da tevkif olunmu~, bilâhare sat~lm~~ t~ r 7 .
9 Haziran
Merzifon'da Izmir için protesto mitingini Hurst men etmek istedi, fakat
sonradan mitingin sakin ve muntazam geçmesinden dolay~~ kaymakam
Ahmed'e samimi bir surette te~ekkür etti 18 .
12 Haziran
Bir taraftan Havza'n~ n sahile olan münasebeti kurbiyesi, di~er taraftan
Merzifon'da epeyce bir Ingiliz kuvvetinin mevcut bulunmas~, Pa~an~ n
Havza'daki vaziyetini belki tehlikeye dü~ürebilirdi 19 . O gün nezdine son
defa dahil olan baz~~ zevatla Pa~a uzun ve samimi bir hasbihalde
bulunduktan sonra ertesi günü Amasya'ya gideceklerinden bahsederek son
sözü oldu ki: "Bugün art~ k bir üniforma sahibi de~ilim. Size evvelce de
bildirdi~im gibi sadece bir millet adam~y~m." 20
13 Haziran
Sabahleyin milletin ikbali gibi yeni aç~lma~a ba~layan güne~, da~lar~,
ufuklar~~ yald~ zlarken, muhterem misafirimiz... gayet samimi ve sade bir
18 Nutuk, I, sf. 19; H.T.V., ves. 95, 1054. —Kr~. Damat Ferid'in 23. VI. tarihli notas~. "Hiç
bir hükömet halk~ n iradesine kar~~~hareket edemez." (Notes de la Delegation Ottomane, 14)
16 H.T.V., ves. 494: ~ ngiliz metni.—Tashih: Die Welt des Istams, XVI (1975), sf. 213:
Lord Milne `Governor of Ireland' de~il, fakat 1926-1933 'Chief of the Imperial General StafF
oldu. 1948'de öldü.
17 Ke~ . 25 Temmuz'da Erzurum hâdisesi (A. Rawlinson, Adventures in the Near East
(1923), sf. 217.
18 Merzifon hâdiselerine dair M. Kemal'in telgraflar~ : H.T.V., ves. 64, 101-103, 107.
18 Ke~. Yak~n Tarihimiz, III, sf. 19.
20 Mehmet Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri (1975), sf. 44 (foto).
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merasimle te~yi olundu. Daima ciddi ve mültefit bir çehresiyle halk~~ve askeri
selâmlayan ve "Allaha ~smarlad~k, daha çok görü~ece~iz" cümlelerini s~k s~k
söyleyen bu tarihi kumandan~n herkese ilkay~~emniyet ve itimat eden necibi
mevcudiyeti önünde her kalp hürmetle titriyor, gayri ihtiyari hareket eden
eller bu büyük adam~~selâml~yordu.—Yirmi günlük misafirimizi Memduhiye
önüne kadar te~yi ettik... Burada tekrar veda ederken Belediye Reisine
tamim edilecek baz~~notlar kaydettiriyordu. Bu esnada Merzifon'dan gelen
iki otomobilde baz~~Amerikal~lar ile tercümanlar', Pa~an~n yüksek bir sesle
kaydettirdi~i bu notlar~~ i~itmek ihtimaliyle bu aral~k Pa~aya e~ilerek hafif
söylemesini rica etmi~lerken, Pa~a: "Sakl~, gizli bir ~eyimiz yok, hepsi
i~itsinler, zaten i~~i~ten geçti" demi~lerdi.
~cadiye camii önünde tekbir ve tehlillerle de yeni bir gösteriye halk
iltihak ediyordu. Ulemadan Hac~~Bayramzade S~dk~~Efendi müessir ve beli~~
bir ifadesiyle uzun bir hitabede bulundu. Meserretli, heyecanl~~göz ya~lar~~
aras~nda dinlenen bu hazin sadalar, co~kun kalplerden ç~kan medit
h~çk~nklarla birle~iyor basübadelmevt s~rr~~tecelli ediyordu. Bütün bu
hareketlerden ç~kan netice ~u idi: "Türk ölmemi~~ve ölmeyecek." ~~te
Anadolu ink~lab~~millisinin ilk temeli Havza'da bu suretle at~ld~.
24 Eylül 1340
Gazi Hazretleri "Ya~a, varol!" sadalar~~aras~nda Lâtife Han~mefendi
ile otomobilden indiler... Arz~~tazimat eden Zübeyrzade Nafiz 25 May~s
1335'i hat~rlatt~. Müteakiben Gazi muharriri acizinezdlerine celbederek ~u
naçiz eserin kendilerine ve ink~laba taalluk eden k~s~mlann~~ alenen
okumakl~~~m~~talep ettiler... Veda ederken dedi ki: "Havza'ya ve Havza'lllara çok borçluyum. Kalbi rab~tam~~ ebediyen saklayacak ve sizi hiç
unutmayaca~~m. Muhterem Havzal~lar, ilk cür'eti, ilk cesareti gösteren, ilk
te~kilat~~yapan sizlersiniz. Ink~lap ve Cumhuriyet tarihinde kahraman
Havza'n~n ve Havzag~lann büyük bir yeri vard~r."
Pa~a Hz. binlerce halk~n tezahürat~~ve kad~nlar taraf~ndan at~lan çiçek
demetleri aras~nda... Amasya'ya hareket etmi~lerdir 21 .

21

Anadolu Ajans~, no. 9181, 25. IX. 134.0. ~~zeti: A.S.D. II, sf..~ gg.

