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Anzavur'un
Ahmet Anzavur, 1864 y~l~ ndaki büyük Çerkes sürgününde Kafkasya'dan
Marmara bölgesine gelen Ançok isimli bir Adige ailesine mensup olup Bigal~d~r I. Okuma yazma bilmedi~i halde 2, k~zkarde~inin II. Abdülhamit'in saray~ nda cariye olmas~ndan dolay~~ jandarma zabitli~ine tayin edilerek Makriköy
(Bak~ rköy/~stanbul) Jandarma Karakolu Kumandanl~~~'na getirildi. VazifeBu çal~~mada kullan~lan k~ saltmalar a~a~~da gösterildi~i gibidir:
a.b.: Ayn~~ belge
a.e.: Ayn~~ eser
a.ya.: Ayn~~yazar
a.yer.: Ayn~~ yer
BOA.: Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi
BEO.: Bâblâti Evrak Odas~~
bk.: Balun~z
c.: Cilt
D.: Dosya
F.: Fih~rist
G.G.D.: Gelen-Giden Defteri
GKA.: Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Ba~kanl~~~~Ar~ivi
K.: Klasör
nu.: Numara
s.: Sayfa
vd.: Ve devam~~
yay.: Yay~nlayan
' Sefer E. Berzeg,

Turlaye Kurtulu~~Sava~~ 'nda Çerkes Göçmenler:, c. II, Istanbul 1990, s.

15.
2

Vakit,

2 Kânün-~~ evvel 1335/1919, s. 3.

848

ÖZCAN

MERT

sinde birtak~ m suistimallere kar~~~ nca Konya'ya sürüldü. Bir ara da Kütahya'da tabur kumandanl~~~ nda bulundu'.
Anzavur, ~ go8 y~l~ nda ilan edilen II. Me~rutiyet döneminde, geçmi~~devrin mazlumlan aras~nda görünerek çevresinde hürriyet kahraman~~ olarak tan~ nd~. ~ ki sene sonra binba~~~rütbesi ile "Ayd~n Kuvve-i Ta1cibiye ve Çalc~rcah
Tenkiline Kumandan" olarak ~zmir dolaylar~ndaki Çalurcal~~ Mehmet Efe'nin
takibinde ve ortadan kald~nlmas~nda görev ald~ '. Bu vazifesindeki ba~ar~s~ ndan ötürü V. Mehmet Re~at taraf~ndan bir k~l~ç ile taltif edildi 5.
Istanbul'daki Çerkes Kulübü'nün tan~nm~~~isimlerinden Yusuf ~zzet Pa~a ve Muallim Üzeyir Bey'in yard~mlar~yla, Te~kilat-1 Mahstisa'ya girdi~i öne
sürülen Anzavur6, mektepli de~il de alayl~~ bir subay olarak yükseldi~i jandarma binba~~l~~~~rütbesindeyken emekli oldu. Birinci Dünya Harbi y~llar~nda (1914-1918) Biga'da oturdu. Me~hur olmamakla birlikte itibarl~~bir kimse
olarak tan~nd~ '. Ko~u at~~ yeti~tirerek ve at ko~ulanna kat~larak geçimini sa~lad~~8.
Büyük harp bitince Anzavur, 1918 y~l~n~n sonlar~na do~ru Hudavendigar
(Bursa), Kal`a-i Sultaniye (Çanakkale) ve Karesi (Bal~ kesir) Bölge Jandarma
Kumandanl~~~'na tayin edilmi~~olan Miralay ve Müfetti~~Hilmi Bey'in yard~ mc~l~~~na, binba~~~rütbesiyle getirilerek bölgede asayi~in sa~lanmas~~ çal~~malar~na kat~ld~ '. Daha sonra 23 Nisan 1919 tarihinde üçüncü s~n~f maa~la
Izmit Sanca~~~Mutasarnfl~~~'na tayin edildi").
17 Haziran 1919 günü Izmit Sanca~~~Mustasarnf~~ Anzavur Ahmet
Bey'in ikinci dereceden maa~la ve Karesi Sanca~~~Mutasarnf~~Hilmi Bey'in
Zühtü Güven, Anzavur Isyan~, istiklal Harbi Hat~ralanndan Aa Bir Safha, Ankara
1965, S. 41-42; Ulu~~~~demir, Biga Ayaklanmas~~ ve Anzavur Glaylan (Günlük An~lar), Ankara
1973, s. 91.
BOA., Y~ld~z Esas Evrak~ , Sadrazam M. Kâmil Pa~a Evrak~, D.86-41, nu. 4.105. Bu
vesikan~ n fotokopisi ve sureti için makalenin sonundaki BELGELER bölümü s~ ra nu. 1,2 ve
2-A'ya bk.
5

~~demir, a. yer.

Kemal Özer, Kurtulu~~Sava~~nda Gönen, Bal~ kesir 1964, s• 1 39Güven, a.e., s. 18.
~~demir, a.e., s. 91. Anzavur'un Birinci Dünya Harbi içinde gönderildi~i do~u cephesinde görev yapt~~~ na dair bk. Özer, a.e., s. 139.
9 Ses, 7 Te~rin-i sâni 1334/1918, s. s; 14 Te~rin-i sâtii 1334/1918, s. 1.
1 ° BOA., BEO., GGD., nu. 86, s~ ra nu. 728; Belgeler, s~ ra nu. 3; Sina Ak~in, ~stanbul
Hükümetleri ve Milli Miicadek, Istanbul 1983, s. 385.

ANZAVUR'UN ~LK AYAKLANMASI

849

de kendi maa~~~ile becayi~~ve nakilleri kararla~t~nld~~ ". Lakin 7 Temmuzda
bundan vazgeçilip adlar~~ geçen kimselerin yerlerinde kalmalar~~ uygun bulundu '2. Anzavur'un Izmit Mutasarrill~~~~1919 y~l~n~n A~ustos ay~nda bu
göreve Ali Suat Bey'in getirilmesine kadar devam etti 13.
Anzavur, 1919 y~l~n~ n Ekim ay~ndan itibaren 1920 y~l~~ ortalar~na kadar
geçen sürede Bal~ kesir ve çevresi ile Adapazar~~ dolaylannda milli harekete
kar~~~çe~itli isyan hareketleri ve tertiplerin içine girdi ise de Kuvay-~~ Milliye
taraf~ndan yenilgiye u~rat~ld~ . Son olarak Anzavur, daha önceki mutasarnfl~k
tayininde oldu~u gibi yine Damat Ferit Pa~a'n~n sadâretinde mutasarnfl~~a
tarihinde mirmiranl~ k rütbesiyle Karesi Sanca~~~Mutagetirildi. 8 Nisan 1920
'na
tayin
edildi"
sarr~fl~~~
Anzavur 15 Nisan 1921 tarihinde, Karabiga yak~ nlanndaki Adliye köyü
civar~ nda, Çiftlikköylü Mehmet Efe taraf~ndan öldürüldü ve ba~~~kesildi. Ba~s~z vücudu Biga'n~n Buza~~l~k (di~er ad~~ Cihadiye) köyü mezarl~~~na
gömüldü'.
Anzavur'un mezanna bir mezarta~~~konmu~tu. Mezar kitabesi ~öyleydi:
"Din, millet ve memleket u~runda cansiperane çal~~~ rken, Kuvayi Milliye taraf~ndan, bir sureti gaddaranede, ~ehit edilerek milletin kalbinde unutulmaz bir yara b~ rakan
Kuvay: Muhammediye kumandan~~ ~zzetlii Anzavur pa~a r~~huna elfatiha..."
1922 y~l~ nda mahalli yönetim, çevredeki Çerkes köylerinin Anzavur'un
mezar~n~~bir tekke haline getirmeye kalk~~ malan üzerine, mezarta~~~kitâbesini
kaz~tarak bunu engelleme yoluna gitmi~tir16.
Ayaklanma Bölgesinin Durumu
Anzavur ayaklanmas~ na sahne olan ve bu isyandan en çok etkilenen yerler Karesi ve Kal'a-i Sultaniye ba~~ms~z livalan ile Hudavendigar vilayetidir.
Il BOA., BEO., nu• 343.378; Belgeler, s~ra nu. 5; BEO., GGD., nu. 86, s~ra nu.
1.044; Belgeler, s~ra nu. 412 BOA., BEO., GGD., nu. 86, s~ ra nu. 1.181; Belgeler, s~ra nu. 6.
"Bal~kesir mulasarr~ fl~~~na nakledilen Izmit mulasamf~~ Ahmet Anzavur Bey'in, güya e~kiya
tenkilinde gösterdi~i faaliyetten dolay~~ ve mahallinden gelen bir heyetin ricas~~üzerine vazifesinde ibka
edildi~i görüldü." Bk. M.Tayyib Gökbilgin, Afilli Mücadele Ba~larken, c.II, Ankara 1965, s.
1 42-43.
'3 BOA., BEO., GGD., nu. 86, s~ra nu. 1.317.
14 BOA., BEO., nu. 346.879; Ali Fuad Türkgeldi, Görüp ~~ittiklerim, Ankara 1984, s.
263.
IS Güven, a.e., S. 97-98, 112.
a.e., S. 112.
Belleten C.LVI, 54
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Ayaklanman~ n merkezi durumundaki Karesi livas~ na Band~rma, Erdek,
Gönen, Balya, Edremit, Burhaniye, S~nd~rg~~ve Ayval~k kazalar~~ ba~l~~ bulunmaktayd~. Kal'a-i Sultâniye ise Biga, Ayvac~ k, Ezine ve Bayramiç kazalar~ ndan ibaretti 17 . Buralar ile çevre vilâyetlerde isyan öncesindeki ve s~ ras~ ndaki
durumu de~erlendirmek ayaklanman~ n mahiyetinin daha iyi anla~~lmas~ na
imkan sa~layacakt~ r.
Osmanl~~ Devleti, 191 o'lu y~ llarda art arda girdi~i sava~lar~~ yenilgilerle
kapatm~~t~ . Bundan dolay~ , sava~lar~ n yükünü omuzlam~~~olan Türk halk~~
yorgun, yoksul ve karamsar bir durumdayd~ . Sava~ tan dönenlerin bir k~ sm~~
sakatt~. Ayr~ca bölgede salg~n hastal~k, k~tl~k, yokluk, açl~k ve bunun tabii bir
sonucu olarak da e~kiyal~ k çok yayg~nd~ "
Tam bir asayi~in sa~lanmad~~~~güney Marmara bölgesinde, her~eyden
önce etnik yap~~ son derece ilgi çekicidir. Yörede Türk, Çerkes, Arnavut, Pomak, Bo~nak, Çeçen ve Kumuk gibi müslümanlar ile az say~da da olsa Rum
ve Ermeni gibi gayr-~~ müslim unsurlar mevcuttu 19.
Yukar~da adlar~~yaz~l~~ unsurlar aras~ nda özellikle Çerkeslerin öteki unsurlardan hemen hemen hepsiyle anla~mazl~ldan ve çat~~malar~~ mevcuttu.
Mesela 1919 Haziran~ nda Gönen'de Türklerle 20, ayn~~ y~l~n Eylül ve Ekiminde Karacabey ve Kirmasti'de (Mustafakemalpa~a/Bursa) Arnavutlarla 21 ve
yine Eylül ay~nda Burhaniye'de Bo~naklarla 22 anla~mazl~~a dü~tükleri ya da
çarp~~t~klar~~görüldü.
Daha Birinci Dünya Sava~~~y~llar~ nda Ezine, Biga, Lapselci, Bayramiç,
Gönen, Manyas ve civar~nda tam bir asayi~sizlik mevcuttu. Buralarda bazdan da etnik unsurlara dayal~~ olarak kurulmu~~çok say~da çete bulunmaktayd~.
Bu çeteler, zenginleri haraca ba~lamak, insan ve hayvan kaç~rmak, yol kes17 Sdniime-i Devlet-i` Aliyye-i Osm"niyye, sene: 68; Dersacâdet 1334, s. 780-88.
Izmir'e Do~ru, 27 Kânün-~~ evvel 1335, s. 2; Sabahattin Özel, Kocaeli ve Sakarya illerinde Milli Mücadele (1919-1922), ~stanbul 1987, s. VIII.
19 Güven, a.e., s. 16. Karesi sancag~ n~ n 1917 y~ l~~ nüfusu 368.404'ü Türk ve müslüman
85.547's1 gayr-~~ müslim olmak üzere toplam 453.951 idi. Bk. Salâhi R.Sonyel, Tiirk Kurtulu~~
Sava~: ve D~~~Politika, c.I, Ankara 1973, S. 37. Sancag~ n birkaç y~l sonraki nüfusunun
374,518'i müslüman ve 88.493'ü h~ ristiyan olmak üzere toplam 463.011 'e ula~t~~~ na dair bk.
Ses, 13Mart 1335/ 1919, S. 2.
18

20 Hacim Muhittin Çankl~ , Baltkesir ve Ala~ehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çankh'n~n
Kuvayt Milliye Hattralart (1919-1920), yay.~erafettin Turan, Ankara 1967, s. 18.
21 a.e., s. 6o. Ayr~ca bk.not 4143.
22

Çankl~ , a.e. s. 77.
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mek, çe~itli soygun, gasp, darp ve katl olaylar~ na sebebiyet vermek suretiyle
asayi~i bozmaktayd~ lar. Halk bazan bir e~kiya çetesine kar~~~di~er bir e~kiya
grubundan yard~ m görmekteydi". Ço~u Çerkes ve Arnavut olan bu e~loyay~,
Bab~ali, 1918 y~ l~n~ n sonlar~~ ile 1919 senesinin ba~lar~nda affetti. Aralar~nda
gayr-~~ müslimlerin de bulundu~u birçok e~kiya, bundan yararlanarak "dehlikt ve istimiin" ettiler. Bunlardan biri olan Kara Hasan çetesi, mahalli otoritenin zay~flamas~ ndan istifade ederek, Biga ve köylerinde vergi, zab~ta ve adalet i~lerini ele ald~ ".
Bölgede silâh" ve tütün kaçakç~ l~~~~gibi zab~ ta olaylar~na da rastlan~yordu 26. Bütün bunlar~ n yan~nda asker kaçaklar~, bölgenin huzurunu bozan bir
ba~ka unsuru te~kil etmekteydilerr. Kazda~~~e~k~yan~ n yan~s~ra asker kaçaklarm~ n da sakland~~~~bir yer olmu~tu 28. Hükümet, asker kaçaldarm~~ 1918 y~l~n~ n Kas~ m ay~nda affetti".
Bâblâti, Mondoros Mütarekesi'nin imzaland~~~~(30 Ekim 1918) s~ralarda,
Karesi Livas~'ndaki asayi~~i~ini ciddiyetle ele al~ r gibi oldu. önce Umum Jandarma Kumandan~~ Refet Bey, Bal~ kesir'e gelerek bölgede e~kiya takibine giri~ti'. Ard~ndan da Miralay ve Müfetti~~Hilmi Bey; Hudâvendigâr, Kal'a-i
Sultaniye ve Karesi'ye Umum Jandarma M~ nt~ ka Kumandan~~ olarak tayin
edilirken yard~ mc~ l~~~ na Binba~~~Anzavur Ahmet Bey getirildi'. Bunu Karesi
Mutasamfl~~~'na Hâcim Muhittin (Çar~ kl~) Bey'in tayini takip etti. Mutasarr~f, yeni jandarma kumandanlar~~ ile i~e ciddi bir biçimde ba~lad~. öncelikle
e~k~yan~ n istiman~ n~~ sa~lamaya çal~~t~. Nitekim onun 24 ~ubat 1919 tarihine
kadar devam eden hizmet döneminde aralar~ nda Rumlar~n da bulundu~u
I .000- .5oo e~kiya aman diledi 32.

23

Güven, a.e., S. 21-22.

24

BOA., BEO., nu. 342.811, 343-87 1, 345.428, 345.561; GKA., K.44, D.110-173, F. 6;
Rahmi Apak, Istikla'l Sava~~nda Garp Cephesi Nas~l Kuruldu.), ~ stanbul 1942, S. 95; Güven,
a.e., S. 24-2 5.
Ses, 31 Te~rin-i evvel 1334/1018, S. I.
26

Güven, a.e., S. 5-6,7.

22

a.e., S. 5, 7, 16; Özer, a.e., s. 42.

24 Güven, a.~., S. 4.
2"

Ses, 7 Te~rin-i sâni 1334/1918, S. 1; Güven, a.e., s. 23.
Ses, 31 Te~rin-i evvel 1334/1918, s. 1.
Bk. not 9.

Ses, 14 Te~rin-i evvel 1334/1918, S. 1; 28 Te~rin-i sâni 1334/1918, s. 1; 12 Kâill-111-1
evvel 1334/1918, S. 2; 20 ~ubat 1335/1919, S. 2; 27 ~ubat 1335/1919, S. 1,2.
32
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Al~ nan bütün tedbirlere ra~men, ülkenin pek çok yöresinde oldu~u gibi
Marmara bölgesinde de asayi~sizlik devam etti. Bu arada affedildikleri halde
yeniden soygunculu~a ba~layan e~kiyaya rastlan~yordu 33. Hatta gayr-~~
müslim çete ve i~birlikçilerin de kat~lmas~yla asayi~sizlik daha da artt~~34. Karesi livas~~ "Anadolu'nun Makedonya's:» haline geldi 35. 17 Ekim 1918-13 Mart 1919
tarihlerinde iki sayfa halinde Bal~kesir'de yay~nlanan bir mahalli gazete olan
Ses'in hemen her nüshas~ nda e~kiyal~k ve asayi~sizlikle ilgili haberlere rastlanmaktayd~. Gazetenin alt~ nc~~ say~s~ ndaki "Ald~~~ m~z ~akâvet ve ~enâ'at haberleri o
kadar çok ve o kadar fazla, ki bunlar: yazmaya -ki:bil de~il- gazetemiz yeti~emiyor.
Hattâ her gün bu haamda bir gazete akarsak ve ba~ka hiçbir haber ve makale yazmasak yine yap~lan fecâyi`i tasar edebilmemize imkan yoktur." ifadesi 36 durumu

bütün ç~plakl~~~~ile gözler önüne sermektedir. Köylüler, e~kiya bask~nlar~~ yan~s~ra gayr-~~ müslimler ve i~birlikçilerden korkmakta ve çekinmekte
Çünkü bu tür olaylarda, en fazla zarar~~ köylüler görmekteydiler". Bu i~birlikçiler aras~nda bazan Türk ve müslüman e~kiyaya da rastlanmaktayd~~39.
Anzavur isyan~n~n patlak verdi~i 1919 y~l~nda ayaklanma bölgesi ve çevresinde tam bir karga~a hüküm sürmekteydi. Mesela Nisan ay~nda Karacabey'de asayi~~bir türlü sa~lanam~yordu. Yöneticilerin acz içinde bulunmalar~~
ve nüfuzlann~~ kötüye kullanmalar~~ kar~~s~ nda halk adeta kaderine raz~~ olmu~~
bir biçimde e~kiyaya müsamaha ile davranmaktayd~~443. Eylül ay~nda Karacabey'de Çerkes ve Arnavutlar aras~ nda günlerce süren çarp~~malar oldu. Çerkesler, Arnavut çiftlik ve köylerini ya~malad~lar". Ekim ay~na gelindi~inde
dü~manla i~birli~i yapan kimselerin de k~~k~rtmalan 42 ile asayi~sizlik olaylar~~
yayg~ nla~t~~ ve ~iddetlendi. Karacabey'in Samand~ra Çiftli~i'nde kötü idare sonucu ç~kan olaylar kom~u çiftlik ve köyler yan~nda kasabaya da yans~d~.
Olaylarda iki~er Çerkes ve Arnavut öldü. Her iki unsura mensup e~kiya çeteleri can ve mal güvenli~ini ortadan kald~rd~lar. Bunun üzerine çiftlik ve
köylerden kaçan halk kaza merkezine gelerek can güvenliklerini sa~lamaya
" Ses, 9 frânün-1 sâni 1335/1919, S. 2.
" Özel, a.e., s. ~~ o-15.
35 Ses, 24 Te~rin-i evvel 1334/1918, s. 1.
36 Ses, 21 Te~rin-i sâni 1334/1918, S. 2.
37 Yunus Nadi, Ankarantn ~lk Günleri, ~stanbul 1955, s. 50.
38 Ses, 17 Te~rin-i evvel 1334/1918, s. 1.
~ brahim Ethem Ak~ nc~, Demirci Ak~nctlan, Ankara 1978, S. 185.
" BOA., BEO., nu. 342.786.
41 GKA., K.I85, D.20-90, F. 14o; Çar~ kl~, a.e., s. 6o.
42 Bk. not 94.
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çal~~t~lar. Kaymakaml~k ise izdiham~~ ve kar~~~kl~~~~önleyebilmek için kasabaya s~~~ nm~~~olanlar~ n köy ve çiftliklerine dönmelerini istedi. Di~er yandan bu
Arnavut-Çerkes çat~~mas~~ Kirmasti'ye de s~çram~~t~. Bir Çerkesi kurtarmak
için Çerkes reisleri kasabay~~ bast~lar. Maa~lar~~ zaman~nda ödenmeyen ve bir
i~e yaramaz hale gelmi~~veya getirilmi~~olan jandarma kuvvetleri olaylar~~ bast~ramad~. Hatta olaylar~~ soru~turmakla vazifelendirilmi~~olan mülkiye müfetti~i, Bab~ali'ye, kendini emniyette görmedi~ini bildirdi. Bir yandan da kasaba
d~~~na ç~km~~~olan Amavutlann sald~ns~ ndan korkulmaktayd~ ".
Yine 1919 Ekim ay~~ civar~nda, Laz k~yafetindelci baz~~ ki~ilerin takalarla
gelip Üsküdar ve Çatalca kazalar~~ile Edirne vilayetinin Karadeniz k~y~ lar~na
ve hatta Bo~aziçi'ne sald~rd~klar~~görüldü. Bu kimseler, "Mustafa Kernf~l Pa~a 'm~; bo4evik yetesinden olduklar~n~ " söyleyerek kendilerine Kuvay-~~ Milliye
süsü vermekteydiler". Kuvay-~~ Milliye taklitçisi e~ kiyaya Bursa ve çevresinde
de rastlanmaktayd~ ". Bunlardan ba~ ka çevrelerinde terör havas~~ estiren,
Band~rma dolay~ nda 30 kadar Rum'un olu~turdu~u K~rman çetesi ile Gemlik civar~ nda Laz, Gürcü ve Ermenilerin meydana getirdi~i 96 ki~ilik bir e~kiya çetesi mevcuttu'''.
Asayi~sizli~in bir sebebi de halk~~ sefalete dü~üren göç hareketleriydi.
Bölgede görülen muhaceret olaylar~~ ba~l~ca üç sebepten kaynaklanmaktayd~.
Birincisi Yunan i~galine u~rayan yerlerden halk~n gelmesiyle olmaktayd~~47.
Ikincisi e~k~yan~ n can, namus ve mal güvenli~ini ortadan kald~rd~~~~k~r kesiminden kasabalara kaçan halk~ n s~~~nmas~yla meydana gelmekteydi".
Üçüncüsü ise bir k~s~m Kuvay-~~ Milliyecilerin a~~r vergilerinden baz~~kimselerin kom~u kasabalara ve Istanbul'a kaçmas~yla ortaya glur~aktaycl~~49. Bu
sonunculan genellikle çok zengin olup da milli harekete fazla katk~da bulunmak istemeyen e~i-aftan kimseler te~kil etmekteydi 5°. Bal~kesir ve çevresinde
" BOA., BEO., nu. 344.480.
" BOA., BEO., nu. 345.088.
45
46

Vakit, 31 Te~rin-i evvel 1335/1919, s. 3; 3o Te~rin-i sâni 1335/1919, S. 3.
Vakti, 1 K;ini~n-~~ evvel 1335/ 1919, s. 3; 16 Krinün-~~ evvel 1335/1919, S. 2.

BOA., BEO., nu. 343.348; 343.431, 343.922; Ses, 6 Mart 1335, S. 2; Çankl~, a.e., S.
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, c. III,
nu.15 (1968), S. 15.
47

21; Hamdi Baytulluo~lu, "Milli Mücadele Ba~l~yor",
48

Ses, 21 Te~rin-i sâni 1334/1918, S. 2.

" BOA., BEO., nu. 345.791; Güven, a.e., s• 4 1 , 45.
50
E~lif, ço~unlukla milli mukayemete katk~da bulunmu~tur. Az say~da da olsa Kuvay-I Milliyeciler taraf~ndan bask~ ya u~ray~p yerlerini terkeden e~raf vard~r. Bir misal olmak
üzere Ankara, Bolu, Beypazan ve Safranbolu e~râfindan olup da Istanbul'a kaçanlar için
bk. BOA., BEO., nu 349.710. Beni bu belgeden haberdar eden Zekeriya Türkmen'e te~ekkür
ederim. Ö.M.
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say~lan on bini a~an di~er göçmenlerin durumlan hiç iyi de~ildi 51 . Bütün bu
nüfus hareketlerine Midilli gibi adalardan Karesi Livas~'na gelen Rumlar ile
tehcirden dönen Ermenileri de dahil etmek yerinde olur".
Asayi~sizli~in bir ba~ka sebebini, maliyenin memur ve jandarma maa~lann~~ vaktinde ödeyememesi te~kil etmekteydi. Çünkü ayl~klar~~ geciken bu
kimseler, vazifelerini yava~latarak yerine getirmekte veya hiç yapmamaktayd~lar".
Netice itibariyle Bursa'daki bir yetkilinin de belirtti~i üzere asayi~sizli~in
sebepleri ~öyle özetlenebilir':
al. Jandarma kuvveti ~âycin-~~i`timâ~l de~ildir. ...
Memleket s~kenesinin her cins insândan miir~kkeb bir Bâbil Kulesi'ni and~r~r
~ekilde bulunmas~.
El-yevm devâm edegelen seyl-i muld~cer~tle birçok insânlann yersiz yurtsuz aç
ya~amak mecbüriyetinde bulunmalar~.
En f~nâ olarak da birtak~m bedmâyelerin paral~~ i~vâât~na kap~larak miiddhale-i l~ ~f ridyeyi te'mfn kasdlanna ma`tiif ~~k~yiihklan.
Harb-i `Örfi a`zidan~imdiye kadar irCide-i seniyesi istihsâl
n~n gelmemesinden ve 'ibret-i mü'essire olacak icrid~tte bulunulmamas~.
F~rkan~n ikmdli seftilet-i mutlaka içinde oktrz zdbitâna ta`kib husüsunda daha
mükemmel bir surette cereyd~uni te'min edecektir".
Yönetim, Milli Te~kilâtlanma ve Kongreler
Osmanl~~ Devleti, Mondros Mütarekesi ile Birinci Dünya Harbi'nden
ma~liip olarak aynlm~~t~. Harbin galipleri olan bil& Devletleri, mütarekenin
Vakit, 9 Te~rin-i sâni 1335/1919, S. 3; Izmir'e Do~ru, Ii Kânün-~~ evvel 1335, S. 2; 27
Kânün-~~ evvel 1335, S. 2.
'2 Ses, 2 ~~ Te~rin-i sârü 1334/1918, S. 2; 13 Mart 1335/1919, S. 4.
BOA., BEO., nu. 344.480. Karesi livas~nda 1918 y~l~~ sonunda dört be~~ayd~r maa~~
alamayan ö~retmen, memur ve i~çilerin bu durumlar~n~n hemen hemen hiç de~i~meden bir
müddet devam etti~ine ve bu arada baz~~ memur ile i~çilerin i~lerini b~rakt~klarma dair bk.
Ses, 5 Kânün-~~ evvel 1334/1918, S. 1; ~znur'e Do~ru, 28 Te~rin-i sâni 1335, s. 2; 4 Kânün-~~
evvel 1335, S. 2; 11 Kânün-~~ evvel 1335, s. 2. Ayr~ca 1919 y~l~n~n Ekim ay~nda, üç aydan
beri maa~~alamam~~~olan K~rkkilise (K~rklareli) telgraf memurlar~n~n görevlerini terk ettiklerine dair bk. BOA., BEO., nu. 345.088.
BOA., BEO., nu. 344.480.
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yedinci maddesine dayanarak i~gal hareketlerine giri~tiler. Bu durum memlekette çe~itli tepkilere yolaçt~. Bu tepkiler, zararl~~ ve yararl~~ olarak nitelenen
demeklerin kurulmas~ na sebebiyet verdi.
Mütarekeden sonra bir k~ta Frans~z askeri, Balya maden bölgesi ve Bal~kesir istasyonu kontrol alt~na ald~~55. Zararl~~ dernelderden biri olan Türkiye'de ~ngiliz Muhibleri Cemiyeti (The Association of the Friends of England
in Turkey), Bal~kesir'de bir ~ube açt~~56. Ayn~~ dernek, bir ba~ka ~ubesini de
Band~rma'da faaliyete sokmak isteyince bu giri~im 61. F~rka Kumandan~~Miralay Kâz~m (Özalp) taraf~ndan engellendi ".
Milli mücadeledeki yararl~~ demeklerden biri olarak ~zmir Müdafaa-i
Hukuk-~~Osmaniye Cemiyeti dikkati çeker. Wilson Prensipleri'ni esas alarak
Türklerin haklar~n~~ savunan bu derne~in 17-19 Mart 1919 tarihlerinde izmir'de düzenledi~i kongreye Ayd~n ve Mente~e yan~s~ra Karesi vilâyetinden
gelmi~~olan delegeler kat~ld~~58. Daha sonra Bal~kesir ve çevresinde milli direni~~ve te~kilâtlanman~n h~zla geli~ip yayg~nla~mas~nda, yurdun pek çok
yöresinde görüldü~ü gibi, 15 May~s 1919 günü Izmir'in Yunanl~lar taraf~ndan i~gal edilmesinin rolü büyük oldu.
Bölgedeki Yunan i~galinin yay~lmas~n~~ durdurmak üzere 29 May~s günü
Kaymakam (Yarbay) Ali (Çetinkaya) Ayval~k'ta ve 9 Haziran tarihinde
Yüzba~~~Kemal (Bal~kesirli) Soma'da birer cephe kurdular. Bu cephelerdeki
kuvvetler daha sonra 23 Haziran günü te~kil edilen Akhisar cephesiyle ~imal
Cephesi ad~~ alt~nda birle~tiler".
Askeri tedbirler yan~nda, Izmir'in i~galinin hemen ertesi günü, milli
duygular~~kabarm~~~olan, aralar~nda Maarif Müdürü Sabri Bey ve Vehbi (Bolak) Bey gibi vatanperverlerin bulundu~u Bal~kesir'in önde gelen kimseleri saat
kulesi biti~i~indeki Okuma Yurdu'nda yapt~klar~~ bir toplant~~ sonunda izmir'in i~galini tan~mamak ve i~gali protesto etmek üzere yedi ki~ilik bir komi" Ayd~n Ayhan, "Izmir'in i~gali S~ ras~nda Bal~ kesir", Milli Miicâdele'de Bal~kesir, ~stanbul 1986, s. 31.
56 Özer, a.e., S. 24. Türkiye'de ~ngiliz Muhibleri Cemiyeti hakk~nda fazla bilgi için bk.
Fethi Teveto~lu, Milli Mdaidele r~llanndaki Kurulu~lar, Ankara 1988, S. 51-1 43.
5-1 Kâz~ m Özalp, Milli Miicadele 1919-1922, Ankara 1985-1989, C. I, s. so; Teveto~lu,
a.e., S. 71-72.
58
~erafettin Turan, "Kurtulu~~Sava~~nda Kongreler", Cumhun:yetin 50. r~ldn~nim~i Seminen; Ankara 1975, S. 150.
" Mustafa Salman, Bal~kesir Tarihi, Co~rahan, Bal~ kesir ~~ 957, s. 48.
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te seçtiler'. 18 May~s günü de Alaca Mescit'te okunan mevlit sonunda bir
önceki gün al~nan kararlar do~rultusunda k~rkbir ki~ilik yeni bir heyet seçilmesi yoluna gidildi 61.
Bal~kesir'deki milli duygu ve tepkiler artarak al~nan askeri tedbirler yayg~nla~t~~~~gibi halk~~ dü~mana kar~~~mukavemete haz~ rlamak ve yönlendirmek
için ak~lc~~ bir biçimde mahalli te~kilatlanmaya da geçildi. Bu i~te Bal~kesir'deki memur, subay ve e~raf yan~s~ ra kom~u vilayetlerden, mesela izmir'den gelen Vas~ f, Esat ve Mustafa Necati Beyler gibi vatanseverler de
görev ald~lar". Bal~ kesir'de Redd-i ilhak ad~yla bir cemiyet kuruldu. Bu derne~in ismi daha sonra 26-31 Temmuz 1919 tarihli toplant~larda Hareket-i
Milliye Redd-i ilhak Heyeti olarak de~i~tirildi'.
Bal~ kesir'deki milli cemiyet, sadece bölge halk~~üzerinde de~il, buralardan çok uzaklarda bulunan milli hareketin lideri Mustafa Kemal Pa~a üzerinde de olumlu etki yaratarak ba~~ms~zl~ k yolunda büyük ümitler verdi".
Nitekim onun bu tarihlerde gönderdi~i bir ~ifre telgraf~ndaki ifadesi dikkat
çekicidir. Pa~a, ülkenin bu s~ralardaki kötü durumunu anlatt~ktan sonra
~öyle demekteydi:
"Bununla beraber bütün umudlar kaybolmu~~de~ildir. Bu durumda memleketi ancak Türk milletinin ba~~ms~z ya~amak ~uuru ve mukavemet azmi kurtarabilecektir. Bu
~uur ve azim de birçok yerlerde kurulmu~~olan müdafaa-i hulcuklarda kendini göstermektedir. Ben durumu buradan izlemekte ve bu kurulu~lar~n iki ilimizde kuvvetli oldu~unu görmekteyim. Bunlardan biri Bal~kesir'deki Redd-i ilhak Cemiyeti öteki de Erzurum Müdafaa-i Hukuk'tur".
Bal~kesir'deki cemiyet giderek geli~ti. Bu geli~me sonucu bir ara ad~ , Karesi ve Saruhan ve Civar~~ Hareket-i Milliye Redd-i ilhak Heyet-i Merkeziyesi
oldu 65 . Sözkonusu derne~in çabalar~yla ve çevre vilayetlerin kazalar~ndan geSalman, a.e., s. 48; Ayhan, a.e., s• 34-39Özer, a.e., s. 23-24; Salman, a.e., 5. 47; Ayhan, a.e., S. 41-42; M.Vehbi Solak, "Milli Mücadelede Bal~ kesir. Kuvâ-yi Milliye Hareketi Nas~l Do~du? Nas~l Büyüdü ve Kuvâ-yi
Milliyyeciler Nas~l Çal~~t~?",
Allididele'de Bal~kesir, s. 160-67.
62 Ak~nc~, a.e., s. 3.
Mücteba ilgürel, "Bal~kesir Kongrelerinin Milli Mücadele'deki Hizmetleri", Mila
M~icadele'de Bal~kesir, s. 18o, 181-82; Turgut Çankl~, "Bal~kesir Harekât-~~ Milliye Redd-i ilhak Hey'etince Tertip Edilen Kongrelerde Al~nan Kararlann Yeni Türk Devletinin Kurulu~undaki Etkileri", Milli Mi~~lideleVe Bal~kesir, s. 188-89.
" Cevat Dursuno~lu, "Erzurum Kongresi S~ras~nda Atatürk'ün Dü~ünceleri", Belleien,

c. XXVII, nu. 1°8 ( ~ g63), S. 634-35.
Hacim Çankl~, a.e., s. 33.
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ten murahhaslann da kat~l~ m~ yla s~ ras~yla 26-31 Temmuz 1919'da Birinci Bal~ kesir, 18-30 A~ustos 1919'da Ala~ehir, 16-22 Eylül 1919'da ~kinci Bal~kesir,
19-21 Kas~ m 1919'da Üçüncü Bal~ kesir ve io-23 Mart 192o'de Dördüncü Bal~kesir Kongreleri topland~ ".
io Eylül 1919 günü Gönen ve Biga'da ard~ndan da Gönen'e ba~l~~ olan
Sanköy'de üç ayr~~ Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu'. Bu cemiyetler ile
Karesi Livas~'ndaki di~er milli dernekler, Bal~kesir'deki Müdâfa'a-i Hukuk
Hey'et-i Merkeziyesi ile temas halindeydiler". Bal~kesir'deki merkez de milli
mücadelenin önderi Mustafa Kemal Pa~a ile muhabere halinde bulunuyordu.
Bu arada A~ustos ay~nda, daha önce Karesi Mutasamfl~~~'na getirilmesi
kararla~t~r~ld~~~~halde bundan vazgeçilen Anzavur, ayn~~ vazifeye tayin edilmesi halinde Bal~kesir ve çevresindeki milli hareketi basuraca~~na dair konu~malar yapmaktayd~ ". Fakat Bâb~âli, 20 Eylül ~ 919'da Karesi Mutasamfl~~~'na Anzavur'u de~il de Ali R~za Bey'i getirdi". Yeni mutasarr~f, Kuvây-~~
Milliye'nin daha düzenli olmas~~ bahanesiyle onu jandarma kuvveti haline
dönü~türmek istedi'. Ancak Kuvây-~~ Milliye erkan~~ buna müsaade etmedi.
Bölge e~raf~ndan ço~u milli hareketi desteklerken pek ar~~ buna kar~~yd~ 72. Di~er yandan yörede Amerikan ve Frans~z yanl~lan ile i~galci Yunanl~larla i~birli~i yapanlara da tesadüf edilmekteydi

Bal~ kesir Kongreleri hakk~ nda ayr~ nt~ l~~ bilgi için bk. Hacim Çar~ kl~, a.e.; Turan,
a.e.; Mücteba ~ lgürel, "Bal~ kesir Redd-i ilhak Cemiyeti ve Kongreleri", Cumhun:yetin 50. ni~na Arma~an, ~stanbul 1973, s. 35-56; Milli Miicadele'de Bal~kesir; Fuat Özer, Hareket-i Milüye
Redd-i ~ lhâk Heyeti ve Bal~ kesir Kongreleri, Ankara Üniversitesi Türk ~ nk~lâp Tarihi Enstitüsü, bas~lmam~~~yüksek lisans tezi, Ankara 1988, VII+153 s. Mücteba ~lgürel, Bal~ kesir
Kongrelerinin Türk ~stiklâl Harbinde yeri ve önemi konusunda geni~~ve kapsaml~~ bir proje
üzerinde çal~~malar~ n~~ devam ettirmektedir. Birinci Bal~ kesir Kongresi'nin tarihinin tart~~~lmas~~ için bk. Turan, a.e., s. 151.
"7 Özer, a.e., s. 41-42, 47; Güven, a.e., S. 29; Yücel Özkaya, Türk ~stiklal Sava~~~ ve
Cumhuriyet Tarih:, Ankara 1981, s. 25.
" Özer, a.e., s. 43.
" çar~ kl~, a.e., s. 37.
BOA., BEO., nu. 344.337; Çar~ kl~ , a.e., s. 32,68.
71 Ça~-~ kl~, a.e., s. 75,76. Ayn~~ konuda ayr~ca bk. Celâl Bayar, Ben de razdz~n, ~stanbul
1969-1972, C. VIII, S. 2.515.
72
Çar~ kl~, a.e., S. 35-38, 40.
a.e., s. 31,37,4°,58.
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Bu arada Kuvây-~~ Milliye erkân~~aras~ nda zaman zaman anla~mazl~k ve
hattâ darg~nl~klar oldu' ise de milli hareket giderek kuvvedendi ve yayg~nla~t~. Bunda bölgedeki vatanseverler ve milliyetçilerin cami, kahvehane ve çar~~larda yapt~klar~~ konu~malarla halk~~ ayd~nlatma ve bilinçlendirmelerinin's
rolü büyüktür.
Gittikçe güçlenen Kuvây-~~ Milliye'yi ~ngiliz ve Frans~z casus ve subaylar~~
yak~ndan tan~mak istiyorlard~~76 . Nitekim Eylül ay~nda bu amaçla Bal~kesir'e
gelen bir Frans~z istihbarat eleman~ , e~râf ve Kuvây-~~ Milliye reisleri ile yapt~~~~görü~meler esnas~nda milli mücadelenin Avrupa'da iyi etkiler yapt~~~n~~
söyledi 77.
Ayaldanmazun Sebepleri
Birinci Anzavur ayaklanmas~n~n belli ba~l~~sebeplerini dört madde halinde göstermek mümkündür. ~lk üçü birbiriyle iç içe ve yak~ndan ilgili olan bu
maddeler ~unlard~r:

~ . Bo~azlar'dalci üstünlü~ünü korumak isteyen ve Anadolu ile Trakya'daki Kuvây-~~ Milliyecilerin birle~mesine kar~~~olan ~ngiltere'nin lu~lartmalan,
~ngiltere'nin güdümündeki Damat Ferit Pa~a'n~n yeniden sadrazam
olmak ve Kuvây-~~ Milliyecilerden intikam almak istemesi,
~ngiltere'nin ayaldanman~n i~galci Yunanl~lara kar~~~direnen milli
kuvvetleri zay~f dü~ürece~ini ümit etmesi,
Baz~~Kuvây-~~ Milliyecilerin yapt~~~~bir k~s~m hatalar.
Birinci Anzavur isyan~n~n ba~l~ca sebepleri aras~nda ~ngiltere'nin gayret
ve tahrilderinin rolü önde gelir. Çünkü bu devlet, Mondros Mütarekesi'nden
sonra hakim vaziyete geldi~i Bo~azlar ve Marmara Denizi'ndeki mevcut durumunu korumak ve devam ettirmek arzusundayd~ . Bunun için önce, ad~~ geçen suyollar~ndan sava~~ve ticaret gemilerini serbestçe ve güvenlikte geçirebilmesi ve loy~lanndaki depo ve cephanelik gibi yerlerin emniyetini sa~layabilmesi gerekmekteydi. Sözkonusu güvenlik ortam~n~~ temin edebilmesi de Kuvây-~~Milliye'yi buralardan uzak tutmalda mümkündü.
a.e., S.

75 Özer,

29-31,35.
a.e., S.

Çankl~,

a. ~.,

43-44.
S. 58-59.

— BOA., BEO., GGD., nu. 242, 27 Z 1337/23 Eylül ~~ 335 tarihli kay~ t.
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~ngiltere, Bo~azlar ile Marmara Denizi'nde istedi~i güvenlik ortam~n~~ kurabilmek ve Kuvây-~~ Milliye'yi buralara yakla~t~rmamak amac~yla tampon
bölgeler olu~turmaya çal~~t~. ~stanbul Bo~az~~ için Düzce ve Hendek havalisini
ve Çanakkale Bo~az~~ için de Biga ve Gönen dolaylann~~ birer tampon bölge
olarak dü~ündü'''.
~ngiltere, tampon bölgeler için bir tehlike olarak gördü~ü Kuvay-~~ Milliye ile onu yönlendiren Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti ve
Heyet-i Temsiliye'nin ba~~nda bulunan Mustafa Kemal Pa~a'n~n, ayn~~ zamanda ~stanbul hükümetinin de muhalifleri oldu~unu bilmekteydi. Nitekim
bununla ilgili olarak Kuvây-~~ Milliyecileri ~ttihatç~~ olmakla suçlad~ ". Ard~ndan da tampon bölgeler olu~turabilmek üzere i~birlikçisi olan baz~~ hükümet
üyeleri yan~s~ra bir k~s~m parti, dernek ve ki~ilerden yararlanma yoluna gitti.
~ ngiltere'nin yararland~~~~ve i~birli~i yapt~~~~siyasi ki~ilerden biri sadrazam Damat Ferit Pa~a'd~r. O, ~ngilizlerle iyi geçinmekten yana olan Hürriyet
ve ~tilâf F~rkas~'n~n ilk ba~kan~~ ve Türkiye'de ~ngiliz Muhibleri Cemiyeti'nin de
bir sempatizan~~ olarak hükümet politikas~n~~ ço~u kere ~ngiltere'nin istekleri
do~rultusunda belirlemekteydi. Bu bak~mdan milli harekete kar~~~ ~ngiliz
Hükümeti ile sadrazam~n politika ve yakla~~mlar~~ benzerlik göstermekteydi.
Damat Ferit Pa~a, üçüncü sadâret döneminde (21 Temmuz - ~~Ekim
1919), iç politikada birtak~m ba~ans~zl~klarla kar~~la~m~~t~. Bunlardan ikisi
konuyla yak~ndan ilgilidir. Birincisi, Bal~kesir Redd-i ilhak Cemiyeti'nin 2631 Temmuz 1919 tarihinde düzenledi~i kongrenin toplanmas~na engel olamamas~yd~~80. Kontrolü d~~~ndaki bu derne~in asker ile vergi toplamas~~ ve
benzeri faaliyetleri, Bâblâlrnin ta~radaki otoritesini zaafa u~rat~rken Kuvây-~~
Milliye'nin prestijini artt~rd~. ~kincisi ise, kar~~~koymas~na ra~men Sivas Kongresi'nin toplanmas~~ ve Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti'nin
kurulmas~yd~. özellikle bu son ba~ans~zl~k yüzünden sadrazam istifa etmek
zorunda kald~. Pa~a, bu geli~melere sebebiyet veren adlar~~ geçen cemiyetler
ile Kuvây-~~Milliyecilerden intikam almak ve kaybetti~i iktidar~~ yeniden elegeçirmek istiyordu. Bunun için de, mebus seçimlerinin yap~lmas~n~, meclisin
toplanmas~n~~ ve milli hakimiyetin kurulmas~n~~ engellemek üzere harekete
geçti "1 . Amac~na ula~mak için de Kuvây-~~ Milliye'ye dü~man ki~i ve kurum" Rahmi Apak, Türk Ishkidl Harb:, c. VI, Ankara 1964, s.
" Özalp, a.e., c..I, s. 69.
80 GKA., K. 28, D. 20A-113, F. 48, 48-1, 48-3; Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. 38
(1962), Vesika nu. 919.
~zmir'e Do~ru, 16 Tesrin-i sâni 1335, S. 2.
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larla i~birli~ine giri~ti 82. Anzavur isyan~~ gibi hareketleri destekleyerek, Kuvay-~~
Milliye'yi zaafa u~ratmak istedi". Bu davran~~~ yla Bal~ kesir'deki derne~in
Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti ile birle~mesini önlemeye
çal~~t~.
Damat Ferit Pa~a'n~ n ba~kanl~~~ ndaki Bab~ali de, ~ngiltere gibi, uygulad~~~~politikaya kar~~~duran ve direnen milli hareketin geli~mesini ve geni~lemesini önleyip onu ba~ar~s~zl~~a u~ratmak istiyordu. iste~ine ula~mak için yurt
çap~nda yay~nlad~~~~beyannamelerle ingilizleri ~eriat~n koruyucusu olarak
gösterdi 84 . Buna kar~~l~ k Kuvay-~~ Milliyecileri önce soygunculuk ve ittihatç~l~kla ihtam eden Damat Ferit Pa~a ve yanda~lan", daha sonraki tarihlerde
ise onlar~~ âsilik ve hatta dinsizlikle suçlad~ lar". Suçlaman~n yetmedi~ini
görünce de i~i iç sava~a kadar götürdüler.
~ngiltere'nin etkisi alt~ nda bulunan &ablan, güney Marmara bölgesinde
milli harekete kar~~~propaganda yaparken yörede önemli bir unsur olan Çerkeslerden ve ba~ta Anzavur olmak üzere onlar~ n baz~~ liderlerinden yararlanmay~~ da ihmal etmedi 87. Çerkesler, Osmanl~~ Saray~~ ile kurduklar~~ yak~nl~k se'Efendiler, Amasya 'da müzlikereye ba~lad~~~m ~z 20 Te~rin-i evvel gününde, vtinid eden ma'himit huliisast ~u idi: Istanbul'da Hürriyet zx l'tikif F~ rkas~, 'Askeri Nigehbizn Cem'iyeti ve Muhibler
Cemiyeti bir blok te~ kil ettiler. Bu blok ve 'Ali Kern& ve Sa`id Molla gibi e~hiis, 'ands~ r-~~ gayr-i
mtislimeyi, mutemdd~yen Kuvily-i Maliye 'aleyhine tahrike ba~lad~lar." Bk. Mustafa Kemal, Nutuk,
Ankara 1927, S. 190.
83 Izmir'e Do~ru, 20 Te~rin-i sani 1335, s. 1.
Tevfik B~ y~ ko~lu, 1919-1921 Atatürk Anadolu'da, Kent Bas~mevi 1981, s. 47.
85 Vehbi Cem A~kun, Sivas Kongresi, ~stanbul 1963, s. 169-70.
" Mehmed 'Arif, Anadolu ink~l~ib~~ -Mticiihedât-~~ Maliye Hât~rdt~~ (1335-1339), [~stanbul]
1 340, S. 41. Bu eserin sadele~tirilmi~~biçimi için bk. Anadolu ~nk~l~ibt. Milli M~icadek Andan
(1919-1923), yay. Bülent Demirba~, ~stanbul 1987, s. 38. Baz~~ yabanc~~ diplomatlann Kuvay-~~ Milliye'yi terörist çete, milli çete, ~ttihatç~~ ve e~kiya olarak niteledikleri bilinmektedir.
Mesela bk. Zeynep Kerman, Belçika Temsilcili~i Vesikalanna Göre Milli Mücadele, ~stanbul
1982, s. 11 vd.
87
Birinci ayaklanmas~~ esnas~ nda Anzavur'un baz~~ yak~ n adamlar~na "Ben ~ngilizlerden
birçok mu'avenetler görerek bu i~e giri~eim. Daha birkaç r~nisademe yapaca~~m. Ondan sonra memleketi
ecnebilere i~gid ettirece~im. Bunun için de bana verilen paran~n kuvvettyle
kiifi kuvvet elde
edece~im." biçimindeki sözleri için bk. Izmir'e Do~ru, 13 Kanün-~~ evvel 1335, s. 2.
Di~er yandan Hüseyin Rauf (Orbay) Bey, Recep (Peker) Bey, Deli Halit Pa~a, Yusuf
~zzet Pa~a, Albay Bekir Sami Bey, ~brahim Süreyya (Yi~it) Bey ve Çerkes Ethem Bey gibi
dönemin önde gelen Çerkes liderlerinin ço~unun Kuvay-~~ Milliye'yi destekledi~ini belirtmek
gerekir. Bunlar aras~ nda isyan bölgesinde Anzavur'a kar~~~mücadele etmi~~olanlar da vard~ r.
~stiklal Harbi'nde Kuvay-~~ Milliye'nin yan~ nda ve kar~~s~ nda bulunan Çerkesler hakk~ nda
toplu bilgi için bk. Berzeg, a.e.
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bebiyle çe~itli menfaat ve mevkileri kolayl~kla elde etmi~lerdi". Bu durum,
onlar~n geleneksel otorite olan Osmanl~~ saltanat ve hilafeti ile hükümetine
olan ba~l~l~klar~n~~ artt~rm~~t~r. Bunun tabii bir sonucu olarak da bir k~s~m
Çerkeslerin, Osmanl~~ yönetimine ters dü~en Kuvây-~~ Milliye'ye cephe almalanndan etkili olmu~tur". Bu Çerkeslerin milli kuvvetlere kar~~~k~~iurt~lmas~nda Bâblâti kadar ingilizleri.1 de rolü olmu~tur'. Bu bir yerde emperyalizmin böl ve yönet uygulamas~n~n canl~~bir misalidir.
~ngiltere, Bo~azlar'~n güvenli~ini sa~lamak ve plânlam~~~oldu~u tampon
bölgeleri olu~turabilmek üzere hemen hemen ayn~~ s~ralarda harekete geçti.
Bu amaca ula~mak için Sait Molla gibi i~birlikçi ve ~ngiliz Rahibi Dr. Robert
Frew gibi de casuslan vard~ ". Hürriyet ve ~tilâf F~rkas~ , Askeri Nigehbân ve
Türkiye'de ~ngiliz Muhibleri Cemiyetleri ile s~k~~ ili~ki içinde olan Sait Molla,
~ g~ g y~l~n~n Ekim ay~nda Kuvây-~~ Milliye aleyhinde karga~a ç~karmas~~ için
Adapazan'ndaki adam~na para gönderdi'. Molla, Bozk~r'daki iki isyanla (27
Eylül-4 Ekim ve 20 Ekim-4 Kas~m ~ g~ g) ve eleba~lanndan Zeynelabidin Efendi ile ili~ki içinde bulunuyordu". Bu kimsenin ayn~~ günlerde Karacabey'de
de kar~~~kl~k ç~karmak ve seçimleri engellemek gayesiyle faaliyet göstermesi
tesadüf de~ildir 94 .
Karacabey ve çevresinde Sait Molla'n~n amaçlar~n~~ payla~an Anzavur'un
çal~~malar~~ da ilgi çekicidir. Anzavur'un daha ~ g~ o y~l~nda Çak~rcal~~ Mehmet
Efe'nin takibi s~ras~nda, ~ngiliz elçisine foto~raf verme giri~iminde bulunacak
kadar yak~nl~k kurmu~~ve ingilizlerin güvenini kazanm~~~oldu~u malüm-

" MeseU Anzavur'un jandarma subayl~~~ na tayin edilmesi için bk. not 2-3.
89 Do~u Ergil, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, Ankara 1981, S. 256-58; Cemal ~ener,
Çerkes Ethem Olay~, ~stanbul 1986, s. 2 I -22.
9" Ahmet Ozgiray, "~ngiliz Yüksek Komiseri Horace Rumbold'a Göre 1918-1920 Y~llar~nda Türkiye", Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, nu. 2 (~zmir 1981), s. 127; Enver Konukçu, "Mustafa Kemalci Mücadeleye Kar~~~Yunan Güdümündeki ~ark-~~ Karib Gerkesleri Tcmin-i Hukuk Cemiyeti (24 Ekim 1920", Türk-runan ili~kileri Sempozyumu Bildirilen" 21-22
May~s 1M86, Erzurum 1988, s. 82-83.
91 Orhan Duru, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kurtulu~~T:ilan, ~stanbul 1978, S.
54-57; Berthe Georges-Gaulis, Kurtulu~~Sava~~~ S~ras~nda Türk Milliyetçili~i, çev.Cenap Yazansoy, ~stanbul 1981, s. 47-48.
" Mustafa KemM, a.e., S. 214; Selüladdin Güngör, Atatürk'e Kafa Tuianlar, c. I, ~stanbul 1955, s. 99; Özel, a.e., s. 38,39; Konukçu, a.e., s. 82.
" Mustafa KemM, a.e., s. 215, 218-19, Apak, a.e., s. 9-17.
94 Mustafa Kernül, a.e., S. 2 ~~ 4- ~~ 5; Özalp, a.e., c. I, s. 6g.
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dur". Onun ~ngiliz siyaseti do~rultusunda hareket eden Damat Ferit Pa~a
hükümetleri zaman~nda, 1919 y~l~n~n Nisan ay~nda binba~~l~ktan Izmit Mutasarnfl~~~'na tam bir sene sonra da Karesi Mutasarnfl~~~'na getirildi~i bilinmektedir. Bütün bunlar, Anzavur'un ~ ngilizler ile Damat Ferit Pa~a'n~n en
güvenilir adamlar~ndan biri oldu~unu göstermektedir.
isyan~n önemli sebeplerinden biri de baz~~ Kuvây-~~ Milliyecilerin hatal~~
tutumland~r. Bununla alâkal~~ olarak bölgenin önde gelen vatanperverlerinden biri olan Köprülülü Hamdi Bey'in Kuvây-~~ Milliye için halka ödeyemeyece~i kadar vergi salmas~n~ n isyan hareketindeki tesiri unutulmamal~d~r". Ayr~ca nizamiye çavu~lann~n, sahiplerine birer kâ~~t vermek suretiyle ho~lanna
giden atlar~~kendilerine almalar~= ve Çerkes Ethem Bey'in adamlar~n~n da
tahsilât bahanesiyle köyleri dola~malann~n köylüye büyük zararlar verdiklerini hat~rlamak gerekir". Bütün bunlara adi e~k~yalardan soygun hareketlerine
Kuvây-~~Milliye süsü verenlerin ç~kt~~~~da eklenmelidir". Neticede bütün bu
hareketleri, Istanbul hükümeti, Kuvây-~~ Milliye aleyhinde birer propaganda
vas~tas~~olarak kullanm~~~ve bunu bir çete hareketi gibi görmü~~ve göstermi~tir. Milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal Pa~a ise, yay~nlad~~~~bir genelge
ile bu gibi durumlar~n önlenmesini ilgililerden istemi~tir".

" BOA., Y~ld~z Esas Evrak~ , Sadrazam M. Kknil Pa~a Evrak~, D. 86-41, nu. 4.105;
Belgeler, s~ra nu. 1, 2, 2-A.
"'" Güven, a.e., S. 45.
Çankl~, a.e., S. 34.
Bk. not 44, 45.

"Ves~ka, 175.
TAMIM
S~vas, 31/10/1919

Tel
Izmit, Adapazar~, Bursa, Konya, Bal~kesir Heyet-i Merkeziyelerine

Kuva-y~~
mensubiyetlerini iddi~~~eden baz~~ eshas~n menafi-i zatiyelerini temin maksa~hyle hareket ve tahakk~im etmek tesebbiisat~nda bulunduklar~~ isit~ldi. Gayr-i me~ru ve gayr-i kanuni harekiit~n
milliyede yeri yoktur. Bu gibiler hakk~nda hükümetin kanunu tatbik eyleyecegi muhakkakttr.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliye nam :na
Mustafa Kemal"
Bk. Mustafa Kemal (Atatürk), Nutuk-Söylev, yay. ~ smail Arar-Ulu~~i~demir-Sami N.
~~zerdim, c. III, Ankara 1989, 5. 1.624.
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Anzavur'un Çevresi
isyan hareketinde Anzavueu istekleriyle veya zoraki bir biçimde destekleyen köyler olmu~tur. Bunlar; Band~rma, Biga, Gönen, Karacabey, Kirmasti, Manyas ve Sus~~~rl~k (Susurluk/Bal~kesir) kazalar~n~n ço~u Çerkes olan
köyleriydi. Mesela Gönen'in köylerinden Muratlar, Keçeler, Bayramiç, üçp~nar, Karalar Çiftli~i, Çerkes Keçidere, Karaa~açalan~, Ayval~dere, Hac~~Mente~, S~z~~ Hasanbey (k~sa ad~yla S~z~), Çalloba ve Asmal~dere say~labilir 1°°.
Anzavur'un çevresine toplad~~~~kimseler genellikle kendisi gibi Çerkes
as~ll~~ olanlard~. Bunlar~n önemli bir bölümünü ise bir zamanlar bölgede soygun ve cinayet olaylanna kan~m~~~ve sonradan hükümet taraf~ndan affedilmi~~ki~iler te~kil etmekteydi.
Anzavur'a kat~lan belli ba~la e~kiya aras~nda akrabas~~Haydar köyün) Nuri 102, Cambazl~~
den Kaz~m 1°1 , Çerkes ~ah ~smail, Elkesenin (
Hakk~, Sülüklülü Davut 103, Çolak Ahmet ve dört adam~~", Sagir çetesi 1°5,
Dama köylü Hasan, Kürt Tahir, Anzavur'un o~lu Kadir 106, Hac~yakup
köylü Kadir 1137 ve Kirmastili Zafer ile adamlan bulunmaktayd~~108. Bunlardan Hac~yakup köylü Kadir" ile Çerkes ~ah ~smail'in H° aftan yararlanm~~~olduklar~~ bilinmektetir.

Özer, a.e., S. 50, 72.
GKA., K. 186, D. 26-94, F. 88.
102 BOA., BEO., nu. 345.166, ler: 12/1; Belgeler s~ra nu. 35. Bu kimsenin lâkab~~
ozalp'in eserinde (c. I, s. 65) Aleksili ve Vakit gazetesinde (24 Te~rin-i safi 1335, s. 2) ise
Aksekili (
) olarak geçmektedir.
~03 BOA., BEO., nu. 345.166, ler: 12/1; Belgeler, s~ra nu. 35; Selâhattin Tansel, Mondros'lan Mudanya'ya Kadar, c. II, Ankara 1973, s. 157; Özalp, a.e., c. I, s. 65.
~°4 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 7/1; Belgeler, s~ra. nu. 21 .
1°5 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 19/1; Belgeler, s~ra nu. 48.
106 Özer, a.e., s. 53; Kemal Özer, Bal~kesir Susurluk ilçesi, Bal~kesir 1963, s. 26.
'°' Özer, Gönen, s. 74. Hac~yakup köylü Kadir, baz~~ eserlerde hatal~~ bir biçimde "~lk:ya Kadir diye an~lan Hac~~Takup" olarak gösterilmi~tir. Meselâ bk. Apak, at., s. 18.
I" Apak, a.e., S. 20.
1 °9 Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. g (1954), Vesika nu. 219.
' '° Apak, Garp Cephesi Nas~l..., s. 95.
1°°
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Anzavur' un Ayaklanmas~~1 "
Birinci Anzavur isyan~n~n ba~lang~ç tarihi, baz~~ hat~ ra ve tarih kitaplarmda 2 I Eylül ~ gig olarak gösterilmektedir'''. Mevcut bas~ lm~~~ve bas~lmam~~~
belgelerde ise bu tarih, Ekim ay~~ ~eklinde geçmektedir.
Sadrazam Damat Ferit Pa~a'n~n, Anadolu'da her geçen gün güçlenen
Kuvây-~~ Milliye'ye kar~~~Eylül ay~~ ortalar~ nda kuvvet kullanmak istedi~i bilinmektedir '1 '. Bu yolla Bal~kesir ve çevresindeki milli direni~~ve te~kilâtlanmay~~
da~~tmak üzere Anzavur'u Manyas ve Gönen taraf~na göndermeyi kararla~t~rm~~~olmal~d~ r 114. Bu durum esas al~ n~ rsa, isyan~ n ba~lang~ç tarihi 2 ~~ Eylül
kabul edilmelidir.
2 Ekim tarihinde Damat Ferit Pa~a'n~ n yerine geçen Ali R~za Pa~a'n~ n
sadâretinin ilk günlerinden itibaren, Nisan ay~ nda ba~lay~ p aral~ klarla devam
eden Karacabey ve Kirmasti havalisindeki Arnavut-Çerkes çat~~mas~ nda,
önceki sadrazam~n yak~ n adam~~ olan Sait Molla'n~ n ilgisinin bulundu~u
görülmektedir. ~~birli~i yapt~~~~ ~ngiliz Rahibi Dr. Robert Frew'ya yazd~~~~
mektuplarda Sait Molla, ii Ekim günü Karacabey'den haber bekledi~ini belirtmektedir. Para mukabilinde Molla'n~ n, genelde seçimleri geciktirmek isteOnun bu isteklerini yazd~~~~Ekim ay~ nda, Anzavur da
di~i bilinmektedir
benzeri amaçlarla faaliyete geçmi~~bulunuyordu.

Anzavur, Ekim ay~n~n ikinci yar~s~nda, Istanbul'dan Gönen'e gitti. Burada iki üç gün kald~ktan sonra seçimleri engellemek ve Kuvây-~~ Milliye'ye kar~~~bir kuvvet düzenlemek için 25 Ekimde Manyas'a hareket etti '16. Anzavur
bu gezisinin sebebini, at yar~~lar~ na 117 ve Manyas halk~ n~n davetine ba~l~yorBirinci Anzavur ayaklanmas~~ ile ilgili ilk önemli çal~~malardan birini, Emekli Kurmay Albay Rahmi Apak'~ n Türk Isökldl Harbi (c. VI, Ankara 1964, s. 17-22) adl~~ eserindeki
bölüm te~kil eder. Bu bölüm, baz~~ kitaplara yazar ve eser ad~~ verilmeden hemen hemen aynen al~ nm~~~oldu~u için (Kenan Esengin, Milli MiicadeleVe Htyanet ran~z, Ankara 1969, s.
64-69; Hamdi Ertuna, Türk Istikrdl Harbi,c. VI, Ankara 1974, S. 66-71) çal~~mam~ zda sadece
Apak'~ n eserinin zikredilmesiyle yetinilecektir.
"2 Mustafa Kemal, a.e., s. 330; ~smet ~nönü, Hatzralar, yay. Sabahattin Selek, c. I,
Ankara 1985, s. 201; Mazhar Kansu, Erzurum'dan Gliimine Kadar Atatiirk'le Beraber, c.
Ankara 1988, s. 575; ~smail Hami Dani~mend, Izah!: Osmanl~~ Tanhi Kronolojisi, c. IV, ~stanbul 1972, s. 461.
'' Erol Ulubelen, Ingiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, ~stanbul 1982, s. 198.
114

Çar~ kl~ , a.e., s. 98.

H' Mustafa Kemal, a.e., S. 178,182; Güngör, a.e., c. I, s. ~ oo, 104-105.
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 2/ I-2; Belgeler, s~ ra nu. 9.
117a.b.
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du 118. Asl~ nda onun bu hareketi Manyas'ta çok say~da Çerkes ve at bulunmas~yla izah edilebilir. Çünkü buradan ihtiyac~~ olan adam ve atlar~~ sa~lamas~~
daha kolay olacakt~. Nitekim Anzavur, Manyas'ta milli harekete kar~~~koymak için affa u~ram~~~e~k~yadan olan Hac~yakup köylü Kadir ile görü~erek
yüz ki~ilik bir çete kurdu. Bu s~rada kendisine Manyas'~n Kabakl~~ köyünde
kat~lmak üzere, milli harekete kar~~~bir kurulu~~olan Askeri Nigehbân Cemiyeti taraf~ndan gönderildi~i anla~~lan 5. Kolordu Kumandan~~ Kiraz Hamdi
Pa~a'n~n yaveri Yüzba~~~Kemal Efendi ile arkada~~~Süleyman S~rr~~Efendi
Bunun üzerine milli mücadelenin önderi Mustafa KeGönen'e geldiler
mal Pa~a taraf~ ndan, Miralay Kaz~m Bey ile di~er ilgililere, Anzavur'un izalesi ve Band~rma'ya ç~kan Nigehbânc~~ subaylar hakk~nda gerekli malâmat verildi 120.
Bu hareketleri ile Anzavur'un ilk hedefi, bölgedeki Kuvây-~~ Milliye'nin
güçlü liderlerinden olan Hâcim Bey'i etkisiz duruma getirmekti. Nitekim 27
Ekim pazartesi günü Gönen Hareket-i Milliye Reisi ~evket, Anzavur'un Bal~kesir'i basaca~~n~~ ve Hâcim Bey'e suikast düzenleyece~ini Karesi Hareket-i
Milliye Riyâseti'ne telgrafia bildirdi 121. Bu durum kar~~s~nda 61. F~rka Kumandan~~ Miralay Kaz~m Bey, 14. Kolordu Kumandan~~ Yusuf ~zzet Pa~a'ya
çekti~i bir ~ifre telgrafla, Band~ rma'da oturan Çerkes reisleiinden Manyasl~~
Tahir, Tevfik Pa~a ye~eni Nuh ve K~z~lkiliseli ~brahim Beylerin Anzavur'a tesir edebileceklerini hat~rlatarak kendilerine nasihatlerde bulunulmas~~ üzerinde durdu'"
Anzavur, Gönen çevresindeki köyleri gezip dola~arak konu~malar yapt~~
ve e~kiya tak~m~ n~~ ba~~na toplad~~123 . Ayaklanma süresince, "Gö~sümde iman,
dilimde Kur'an, elimde ferman" gibi söz ve sloganlar ile din unsurunu kullan~ p
Halife ve Padi~ah ad~ na hareket etti~ini duyurmaya çal~~t~~124 . Onun milli harekete kar~~~oldu~unu aç~ klamas~~ ve adam toplamas~~ mahalli yöneticilerde
118

BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 4/1; Belgeler, s~ra nu. 16.
Harp Tarihi Vesika/ar~~Dergisi, nu. 9, Vesika nu. 21g; Özal, a.e., c. I, s. 70; c. Il, s.

16o.
12" Mustafa Kemal, a.e., s. 168.
12 ' Çar~kl~, a.e., s. 96.
122
Harp Tarihi Vesi kalan Dergisi, nu. 9, Vesika nu. 219.
23 Özer, Gimen, s. 47-48,50.
'" BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 23/1; 345.286, lef: [2], 14. Kolordu Kumandanl~~~'ndan Harbiye Nezareti'ne gönderilen 17 Tesr~n-i sani [1] 335 tarihli telgrafnamenin süretl; Belgeler, s~ra nu. 57, 65; Harp Tarihi V~sikalan Dergisi, nu. 11 (1955), Vesika nu. 272;
Özalp, a.e., c. I, s. 65.
Belleten C. L VI, 55
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endi~e, halkta ise heyecan ve korku yaratt~ . Gönen Kaymakam', yapt~rd~~~~takip ve ara~t~ rmalar sonunda Anzavur'un bölgenin emniyet ve asayi~ini tehdit
edebilecek bir idare kurma haz~rl~~~ nda bulundu~unu ö~rendi. Halk aras~ndaki söylentiler de bunu do~rular biçimdeydi".
Kazas~nda yeterli kuvvet bulunmad~~~ ndan dolay~~ Gönen Kaymakam~,
Anzavur'un bir hareket ba~latabilece~ini tahmin ediyordu. Mebus seçimlerinin sonuçlanaca~~~5 Kas~ m tarihine kadar bomba ve mitralyözlerle donat~lm~~~bir müfrezenin Gönen'e gönderilmesini Band~rma'daki f~rkadan istedi.
Bir yandan da bu geli~meleri 27 Ekimde Karesi Mutasarnfl~~~ 'na bir ~ifreli
telgrafla bildirdi 126.
28 Ekim günü Anzavur, kendisine daha Damat Ferit Pa~a sadrazarn iken
verildi~i anla~~lan bir telgraf' "Karesi livas~na merbut Manyas ve A~klar nahiyeleri
merbutan~~nam~na Izmit Mutasarr~f-~~sab~k: Ahmed Anza~n~r" imzas~yla ama kendisi d~~~ ndaki kimselerin muvafakat ve imzalar~n' alamadan Padi~ah'a çekti.
Bu telgrafta Ayd~n'~~ Yunan i~galinden kurtaraca~~n~ , Ermenistan kurulmas~n~~engelleyece~ini ve Karesi'deld halk~~aldatan Redd-i ilhak Heyet-i Milliyesi'nin Mustafa Kemal Pa~a ile haberle~ti~ini, bu kimselerin devleti ve milleti
parçalayaca~~n~ , hilâfet ve saltanat~ n bekas~~ için halk~n ve kendisinin kan~n~~
dökmeye haz~ r oldu~unu bildirdi'.
Karesi Mutasarnfl~~~, Band~rma ve Gönen Kaymakaml~ klanna Anzavur'un milli hareket aleyhindeki te~ebbüslerinin haber al~nd~~~n~ , memleketin ve milletin gelece~inin bar~~a ba~l~~ oldu~unu ve ~u nazik zamanda halk
içinde nifak ç~karman~ n büyük zararlara yolaçaca~~n~ , al~nacak önlemlerle
müslüman kan~~dökülmesine meydan verilmemesini bildirdi '28. Mutasamfl~k aynca, Gönen Kaymakaml~~~'n~n telgraf~n~~ 14. Kolordu ile Liva Jandarma
Alay Kumandanl~klanna tebli~~ve Dahiliye Nezireti'ne arz etti. Mutasamfl~k
bir yandan da nezâretten takip edilecek hareket tarz~ n~~ ö~renmek istedi
Bunun üzerine Dahiliye Nezâreti, bölgede sükün ve huzurun bozulmamas~~ için gerekli tedbirlerin al~ nmas~ n~~ Karesi Mutasarr~fl~~~'na bildirdikten
ba~ka, durumu Harbiye Nezâreti'ne haber etti ve geli~meleri de Sadâret'e
sundu 13°.
25
128
27
28
29

BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 2,2/ 1-2; Belgeler, s~ ra nu. 8,9.
a.b.
Çankl~, a.e., S. 97-98.
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 3/2; Belgeler, s~ra nu. 12.
BOA., BEO., m~. 345.166, lef: 2/1; Belgeler, s~ra nu. 9.
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 2; Belgeler, s~ra nu. 8.
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Di~er taraftan Manyas'ta bulunan Anzavur, 29 Ekim günü Karesi Mutasarnfl~~~'na çekti~i bir telgrafta; ~zmir'in i~galinden sonra halk~n silâha sanld~~~n~, f~rsattan yararlanan ~ttihat ve Terakkicilerin Kuvây-~~ Milliye kurucusu
ve müdürü s~fat~yla halk~n kan~ n~~ bo~~yere ak~t~p servet sahibi olduklar~n~~ ve
milletin bunlara tahammülü kalmad~~~n~~ duyurdu. O ayr~ca, milletin Padi~ah'~n çevresinde toplan~p yurdu kurtarmaya azmetti~ini, halk~n daveti üzerine bölgeye geldi~ini, milli te~kilât~n hesab~n~~görece~ini, malcsadm~n memleketin gelece~iyle oynanmamas~~ ve masum ahalinin hergün soyulmamas~~ ile
Ittihat ve Terakki ileri gelenlerini ~slah etmek oldu~unu ve bu durumun halka duyurulmas~ n~~ bildirdi'''.
Mutasarnfl~ k, Redd-i ilhak Heyet-i Milliyesi'ni Anzavur'un telgraf~ndan
haberdar etti. Heyet bunun üzerine, Mutasarnfl~~a verdi~i cevapta milli ba~~ms~zl~k için u~ra~t~klar~n~, çal~~ma ve hesaplar~n~n resmi bir makam taraf~ndan tetkik edilmesine kar~~~olmad~klar~n~, dü~man kar~~s~nda halk~~ birbiri
aleyhine dü~üren Anzavur'a kar~~~olduklar~n~, Anzavur'un hükümet kuvvetleri taraf~ndan tedip edilece~ini umduklar~n~~ ve gerekirse askeriyeye milli
kuvvetlerin de yard~m verebilece~ini bildirdi. Heyet ile kolordu ve firka aras~nda yap~lan görü~meler sonunda, Anzavur'un askeri kuvvetler taraf~ ndan
tedip edilmesi kararla~t~r~ld~~132.
Karesi Mutasarnfl~~~, Anzavur'un telgraf~n~n bir suretini gönderdi~i Dahiliye Nezâreti'ne kan dökülmemesi için gerekli tedbirlerin al~nd~~~n~~bildirdi. Konu hakk~nda 14. Kolordu Kumandanl~~~'na da bilgi verildi 133. Mutasamfl~k, 30 Ekim günü de Gönen ve Band~ rma Kaymalcaml~ldanna çekti~i
telgrafla Anzavur'u kimin davet etti~ini ve kimlerle temas halinde bulundu~unu ö~renmek istiyordu'''.
Anzavur'un ilk hedefi olan Hâcim Bey, onun bu hareketlerinin, inat ve
cahilli~inden kaynakland~~~n~~ileri sürmekteydi. Bu mücadelenin müslümanlar aras~ nda kan dökülmesine sebep olmas~ ndan da çekinmekteydi. Çünkü
ona göre böyle bir durumun meydana gelmesi, Çerkeslik-Türklük meselesinin ç~kmas~ na ve vilâyete Ingilizlerin gelmesine yolaçabilirdi '35. Bu bak~mdan Hâcim Bey, Anzavur'un giri~ imlerini Heyet-i Temsiliye'ye bildirdi. Hes.98-99.
131 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 3/4; Belgeler, s~ ra nu. 14; Çankl~,
s.
159-60.
a.
e.,
c.
Il,
s.
99-loo;
Tansel,
32 Çankl~, a.e. ,
" BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 3/3; Belgeler, s~ra nu. 13.
'3' BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 4/1; Belgeler, s~ra nu. 16.
133 Çankl~, a.e., s. ~ oo. Anzavur'un ~ngiliz i~gali için çal~~t~~~na dair bir ifadesi için
bk. not 87.
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yet-i Temsiliye, Ekim ay~~ sonunda 61. F~ rka Kumandan~~ Miralay Kaz~m Bey
ile Akhisar Cephesi Kumandan~~ Çerkes Ethem Bey'e daha fazla kan
dökülmemesi için gerekli tedbirleri almalar~na dair emirler gönderdi 136.
30 Ekim günü 14. Kolordu Kumandanl~~~, Anzavur hareketini bast~ rmak üzere kuvvetli bir müfrezeyi Bal~ kesir'den Gönen istikametine do~ru
sevketti 137. Kumandanl~k, bu s~rada Anzavur ile i~birli~i yapan 5. Kolordu
eski yaveri Yüzba~~~Kemal Efendi'yi sakland~~~~Band~rma yak~nlar~ndaki
Eminbey Çiftli~i'nde yakalayarak Bal~ kesir'e gönderdi 138 .
Anzavur'a gelince, Biga'dan Manyas'a geldikten sonra toplad~~~~500L000 ki~iyle Sus~~~rl~k'~n Bal~kl~ dere köyünde geçici bir karargah kurdu. Balild~dere'den Sus~~~rl~ k'taki birliklerin kumandanlan olan Yüzba~~~Süreyya ve
Mülaz~m Hilmi'ye birer mektup yazd~. Onlardan kendisine kar~~~koymamalann~~istedi. Kendilerine Sus~~~rl~ k'tan Bal~kesir'e geçece~ini bildirdi. Kumandanlann tarafs~z kalacaklar~n~~ aç~klamalar~~ üzerine derhal Sus~~~rl~k'a
geldi 139 .
Bu durum, bölgenin en önemli askeri birli~inin ba~~ nda bulunan 14.
Kolordu Kumandan~~ Yusuf ~zzet Pa~a üzerinde önemli bir etki yaratmad~.
O, Anzavur'un Manyas yönünde sevkedilen müfrezeden korktu~u için ve bunu örtmek veya Yüzba~~~Kemal Efendi'yi kurtarmak üzere Sus~~~rl~ k'a geldi~ini tahmin ederken isinin bölge halk~~üzerinde etkili olmad~~~~kanaatinde
idi 140.
Anzavur, 2 Kas~m günü adamlar~~ ile birlikte, birer Topçu ve Ula~t~rma
Taburu'nun bulundu~u Sus~~~rl~ k'a girdi. Buradaki birliklerin kar~~~koymamas~~ üzerine k~sa sürede kasabaya hakim olan Anzavur, münadiler vas~tas~yla halk~~toplay~p bir konu~ma yapt~. Konu~mas~nda askerli~in kalkt~~~n~, askerlerin aileleri yan~ na dönmesini, isteyen erlerin ve kimselerin kendisine kat~labilece~ini, hilafeti ve asayi~i koruyaca~~n~, milli te~kilat için toplanan paralar~n hesab~n~~soraca~~n~, toplann kamalann~~ alaca~~n~, subaylar~n kasabay~~
terketmelerini ve kendisinin de buradan Bal~kesir'e gidece~ini bildirdi. Bunun üzerine kasabadaki askerlerin bir k~sm~~ da~~ld~. Da~~lmayan 40-50 kada'" Bekir S~ tk~~ Baykal, Heyet-i Temsiliye Kararlar:, Ankara 1974, S. 38.
'37 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 5; Belgeler, s~ ra nu. 17.
138 a.b.; Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. 10(1954), Vesika nu. 230.
139 Özer, a.e., S. 53-54; a.ya., Susurluk, S. 26-27.
m° Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. 11, Vesika nu. 269; nu. 38, Vesika nu. 923.
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r~~ise askeriyeye ait bir mikdar silah ve 40-50 civar~ndaki hayvanla beraber
kendisine kat~ld~. Bundan sonra Anzavur, Sus~~~ rl~ k'tan ayr~ld~~141.
Bu geli~meler kar~~s~nda Bursa ve Bal~ kesir'de bulunan askeri birlikler
hem Anzavur'a ve hem de çevredeki ~ah ~smail ve Davut çeteleri gibi di~er
Kuvay-~~ Milliye dü~manlarma kar~~~harekete geçtiler
Bal~kesir Kuvvetlerinin Harekat~~
3 Kas~ m~~ 4 Kas~ma ba~layan gece, Bal~kesir'den Sus~~~rl~k'ta bulunan
Anzavur üzerine bir müfreze gönderildi. Fakat onun buradan firari kar~~s~nda, müfreze geri döndü. Anzavur ise bu s~ rada Bal~kesir'den Band~rma'ya yol
almakta olan 7 askeri arabay~~ Göbel köyü yak~nlar~nda elegeçirdi. Kendisi
Göbel'den ayr~lmadan önce o~lu Kadri'yi 20 adam~yla birlikte köyde b~rakt~~142

Di~er yandan, Anzavur üzerine gönderilen Bal~kesir Kuvay-1 Milliyesi'ne
mensup bir müfreze, onu takip etmeyip Sus~~~rl~k merkezinde kald~. Bununla beraber "Karesi Hareket-i Milliye Hey'et-i Merkeziyesi a`zlistr~dan" olan Edremit Kaymakam! Köprülülü Hamdi Bey, 5 Kas~m günü, anla~mak ve kendisini milli mücadeleye ikna etmek üzere Anzavur ile Manyas'ta bulu~tu.
Hamdi Bey, Anzavur'un kendisine "beylin-~~ emniyet ve i`timlid etmesinden dolay~ " Bal~kesir'e döndü ''. Bu arada 6 Kas~ m gecesi bu defa Bal~ kesir Ku'' Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. ii, Vesika nu. 269; nu. 38, Vesika nu. 923;
Gökbilgin, a.e., c. Il, s. 225-26; Apak, a.e., s. 18-19; Özer, Gönen s. 54. Harbiye Naz~ n Cemal Pa~a'n~ n Anzavur'a kar~~~silah ve hayvanlar~ n~~ koruyamayan kumandanlarm divan-~~
harbe verilmelerini istemesi hakk~ nda bk. GKA., K. 186, D. 25-93, F. 24.
42 Apak, a.e., S. 19.
BOA, BEO, nu. 345.166, lef: 5; Belgeler, s~ ra nu. 17.
Anzavur'un bir ara sözde milli hareket yanl~s~~ imi~~gibi görünmesine dair bk. BOA.,
BEO., nu. 345.286, lef: [2], 14. Kolordu Kumandanl~~~'ndan Harbiye Nezareti'ne çekilen
17 Te~rin-i sani sene [1] 335 tarihli telgrafnamenin süreti;Belgeler, s~ ra nu. 65; Harp Tarihi
Vesikalan Dergisi, nu. 11, Vesika nu. 272. Ayr~ca a~a~~daki al~ nt~lara bk.
"Hamdi Bey kendisiyle temas etti. Dü~man ile u~ra~ildt~~~bir zamanda boyle hareketlerin memleket için ne muz~ r te'sirler ika' edece~ini anlatarak te~ebbeisat~ndan vazgeçmesini taleb etti. Anzavur
birçok yeminler ederek zaten fena bir maksadla hareket etmedi~ini ve bir kuvvet toplayarak cebheye gitmek istedi~ini ve gösterilen bu hiisn-i niyet kar~~s~nda taleblerinden vazgeçece~ini beyan etti." Bk. Izmir'e Do~ru, 20 Te~rin-i sani 1335, s. ~~-2.
"5 Kas~ m 1919'da Bal~kesir'den Edremil Kaymakam! vatansever Köpriilii Hamdi Bey Manyas'a
giderek Ahmet Anzavur'u iknaa çal~~t~. Ahmet Anzavur, geri kafal~~olmas~na ra~men on sezisi kuvvethydi. Göninei~te ona boyun e~erek: "Beni aldatm~~lar, islândar aras~na ikilik sokan gizli
eller var, e~er isterseniz bana da cephede bir görev veriniz" ~eklinde konu~tu. Bu konu~-
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vay-~~ Milliye Reisi Hacim Bey ile Anzavur Band~ rma civar~ ndaki Kepekler
köyünde görü~me yapmak hususunda anla~m~~lard~. Bal~kesir Kuvay-~~
Milliye Reisi ad~geçen köye gitti l". Hacim Bey, Anzavur'un görü~me yeri- .
ne gelmemesi kar~~s~ nda liva merkezine dönmek zorunda kald~~
Hamdi Bey, kendisi ile anla~ma yap~lmamas~~ üzerine Anzavur'a kar~~~
kuvvet sevketti. Ma~liip olan Anzavur kaçt~~ ve adamlar~~ da da~~ld~~
Buna
ra~men Anzavur, yine de çevrede huzur ve sükûnu bozan hareketlerine devam etti. Kestel köyünün 1" a~ar anbarlar~ ndaki zahirenin Band~ rma'ya
nakledilmesini geciktirdi ve h~ ristiyan ahaliyi korkuttu. Dola~t~~~~yerlerdeki
müslüman halka "Bugün 'asker ve hükümet yoktur. KOY lerinizden ne kadar
stivürf çzkarabilirsiniz?" diyerek onlar~~ milli harekete kar~~~organize etmek istemesi üzerine takibine müfrezeler gönderildi. Ancak ~~ o Kas~ ma kadar bir
netice al~namad~~ "s.
Anzavur'un maiyetinde bulunan Çerkes ~ah ~smail Çetesi, ~~ o Kas~ m
civar~nda Karacabey'de asker ve ahaliden birer ki~iyi öldürüp iki askeri de
yaral~yarak kaçt~. Daha sonra Manyas'ta 50 kadar süvarisiyle bulu~an ~ah
~smail, burada karakol bas~p jandarmalar~ n silahlar~ n~~ ve köy halk~n~ n at
ve sairesini gaspedip ya~mac~ l~ klarm~~ artt~rd~. Di~er taraftan da g Kas~ m
günü, Kele~~149 köyünden Çolak Ahmet adl~~ biri, silahl~~ dört adam~yla
birlikte Band~ rma'n~ n Aksakal köyüne giderek Anzavur'a kat~ld~ . Anzavur ve ~ah ~smail, beraberlerindeki silahl~~ 400 adamla bir süre K~z~ lkilise'de bulundular; ard~ndan da u~ra~d~ klar~~ Aksakal ve Do~a köylerinden
e~er tak~mlanyla beraber üç beygiri zor kullanarak ald~lar. Ayr~ ca Aksakal köyü karakolunda bulunan jandarmalara yak~nda 250 ki~iyle Karamay~~ Hamdi Bey, Bal~kesir 'e dönü~ünde 61 nci Tümen Komutan~~ Albay Kdz~m (Ozalp) 'a bildirdi.
Albay rdz~m da 6/7 Kas~m 1919'da bu söze inanarak Kolorduya gönderdi~i bir telgrafta "bu mesele çözülmü~tür. Anzavur'un kovalanmasma lüzum yoktur" yolunda teklifte bulundu." Bk.
Apak, a.e., S. 19-20.
144 Köyün ad~~ belgede (
) ~eklindedir. Bk. BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 5; Belgeler, s~ ra nu. 17. Köyün isminin Kepekler
— Kepekkrc) biçiminde oldu~una dair
bk. Son Te~kiliit-~~ Mülkiyede Köylerimizin Adlan, ~stanbul 1928, s. 389. Sözkonusu köyün
günümüzdeki ad~ n~ n da Kepekler oldu~una dair bk. Köylerimiz 1981, Ankara 1982, s. 352.
' BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 6/1; Belgeler, s~ ra nu. 19.
1 " BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 5; Belgeler, s~ ra nu. 17.
'47 Buras~, Band~ rma'ya ba~l~~ bir köydür. Bk. Son Te~kilât-t Mülkiyede Köylerimizin Adlar:,
s. 380.
148 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 6,6/1; Belgeler, s~ ra nu. 18,19.
"9 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine ba~l~~ Kele~~buca~~~ve muhtarl~~~~için bk. Türkiye'de
Meskün rerler K~lavuzu, c. II, Ankara 1946, s. 668.
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cabey'i basacaklar~n~~ söylediler. Buna paralel olarak Anzavur, Uluabat
köyündeki askerleri ku~att~ ktan sonra onlardan ikisini yan~na ald~, di~erlerini ise silâhlar~ na elkoyup "terhis" etti. Bu arada Anzavur'un eline geçmi~~
olan Mülâz~ m (Te~men) Mehmet Efendi Manyas'a gönderildi. Bütün bu
geli~meler, Karesi Livas~~ Merkez Jandarma ve 61. F~rka Kumandanl~klanna bildirildi. Karesi Mutasarr~f~, önü al~nmazsa hareketin giderek büyüyece~ini belirterek, 14. Kolordu'ya gerekli tebligat~n yap~lmas~n~~ Harbiye
Nezâreti'ne arzetti. 12 Kas~mda da ~ifreli telgrafla olaylar~~Dahiliye Nezâreti'ne duyurdu 15°. 13 Kas~m günü Dahiliye Niz~n, meselenin halledilmesi için ordu ve jandarma birliklerinin gerekli önlemleri almalar~ n~~ isteyerek
konuyu Sadâret'e aksettirdi 151.
Anzavur, L000 ki~ilik kuvveti ile 12 Kas~m günü alaturka saatle ~~z'de
Sus~~~rl~k'a yeniden geldi. Hükümet binas~na girip adamlar~n~n hanlara
yerle~tirdi 152. Ard~ndan ~stanbul'a çekti~i bir telgrafta, L000 kadar “~micâhid" topland~~~n~~ ve Kuvây-~~ Milliye'yi da~~taca~~m bildirdi 153. Di~er yandan çevresindekilere ise tam aksine aç~klamalar yapt~. Hareketinin YunanMara yönelik bulundu~unu, hükümete kar~~~kötü niyeti beslemedi~ini, buradan Bal~kesir'e gidece~ini 154, Kuvay-~~ Milliye'nin bir ittihatç~~propagandas~~ oldu~unu ve onlara kar~~~harekete geçece~ini aç~klad~. Durumu Padi~ah'a bildirmesi için de Dahiliye Nâz~n Mehmet ~erif Pa~a'ya bir telgraf
çekti155.
Karesi Mutasarnfl~~~~ise, Anzavur'un bu davran~~~na inanmak istemekle birlikte ihtiyatl~~davranarak her ihtimale kar~~~gerekli tedbirlerin
al~nmas~ndan yanayd~. Bunun için bölgenin durumunu, askeriyenin Anzavur'a güvenmedi~ini, olay ç~karsa ecnebi i~galine yol açabilece~ini Dahiliye Nezâreti'ne yazd~~156.

BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 7/1; Belgeler, s~ra nu. 2 I.
'51 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 7; Belgeler s~ ra nu. 20.
52 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 8/1; Belgeler, s~ra nu. 23. Anzavur'un Sus~~~rl~k'~~
300 ki~iyle elegeçirdi~ine dair bk. Apak, a.~., S. 20. Ayn~~ yeri 200 ki~iyle zaptetti~i hakk~nda ise bk. Harp Tarihi Belgeleri Dergisi, nu. 72(1975), Belge nu. 1.554.
153 Izmir'e Do~ru, 23 Te~rin-i sâni ~~335, s. 2.
'54 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 8/1; Belgeler, s~ra nu. 23; Apak, a.e., S. 20.
'55 BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [2], 14.Kolordu Kumandanl~~~'ndan Harbiye Nezâreti'ne çekilen 17 Te~rin-i sâni sene H 335 tarihli telgrafnâmenin sketi; Belgeler, s~ra nu.
65; Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. 11, Vesika nu. 272.
'56 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 8/1; Belgeler, s~ra nu. 23.
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13 Kas~m gecesini Sus~~~rl~ k hükümet binas~ nda geçiren Anzavur, 14
Kas~m günü ö~leden sonra toplanan binlerce ki~iye vatan ve milletin kurtulu~u için dua ettirdi. Ayr~ ca saltanata olan ba~l~l~klar~n~~ kuvvetlendirmesi
için de halka üç defa "Pfidt~dhlm çok ya~a!" dedirtti. Kurbanlar~n kesilmesini takiben toplant~~ sona erdi. Ard~ ndan da Anzavur, adamlar~yla birlikte
Bal~kesir'e do~ru yola ç~kt~ 157. Anzavur, ilk karargâh~n~~ bir Çerkes köyü
olan Simav Çay~~ kenar~ndaki Aziziye'de kurdu. O~lu Kadri'yi Demirkap~~
ilerisindeki ~ose yola hakim yere gönderdi '58.
Sus~~~ rl~k'ta kald~klar~~ sürece Anzavur ve adamlar~; kasabay~~ ve k~~lay~~
ya~malam~~, askeriyenin silâh, e~ya ve hayvanlar~n~~gasp ve askerleri terhis
etmi~~idiler. Ayr~ ca iki obüs topu ile Redd-i ilhak Heyeti'nin paras~n~~ da
zor kullanarak elegeçirmi~ler ve askeri nakliyat! engellemi~lerdi 1". Bütün
bunlara ra~men, ya Anzavur'a yak~n bir kimse olmas~ndan dolay~~ ya da
ondan çekinip korktu~u için Sus~~~rl~k Nahiyesi Müdürü, F~rka Kumandanl~~~'mn Anzavur'un adamlar~n~n nahiyede h~rs~zl~k ve ya~mac~l~k yapt~~~~yolundaki telgraf~n~~ adeta tekzip etti. Müdür, Anzavur'un kald~~~~sürede
ve sonras~nda h~rs~zl~k ihbar~~olmad~~~n~~ve sadece askeriyeye ait hayvanlar
ile hafif silâhlann sonradan iade edilmek üzere al~nd~~~n~~ 15 Kas~mda
Mutasarnfl~~a bildirdi. Müdür ayr~ ca, Anzavur'un halka, Türklere sald~rmad~~~n~, sadece milli te~kilâta kar~~~oldu~unu ve buna taraftarl~k gösteren
askeriyeye sald~rd~~~n~, Bal~kesir'e üç saat mesafede iki taraf aras~nda çat~~ma ç~ karsa Türldük-Çerkeslik meselesinin bundan sonra ba~lay~p vahim
bir hal alaca~~n~~ da nakletti 16°.
14. Kolordu Kumandan~~Yusuf ~zzet Pa~a ise, Anzavur'un faaliyetlerini önemsemedi~i için Band~rma'dan ayr~l~p Salihli cephesine gitmekte bir
sak~nca görmedi. ~~te onun görev merkezinden uzakta bulunmas~n~~ f~rsat
bilen Anzavur, harekete geçti 161. Bu arada 14 Kas~m günü Band~rma'dan
Karesi'ye gitmekte olan 7 araba top mermisi ve bomba Anzavur taraf~ndan elegeçirilip Demirkap~~ köyüne götürüldü 162 .

1

67
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 8/2; Belgeler, s~ ra nu. 24.
" Özer, a.~., s. 54.

BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 12/1; Belgeler, s~ ra nu. 35; Harp Tarihi Vesikalan
Dergisi, MI. 72, Vesika nu. 1.554.
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 9/1; Belgeler, s~ ra nu. 26.
lö~~ Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. ii , Vesika nu. 271; Tansel, a.e., c. Il, s. 162-63.
162 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 9/3; Belgeler, s~ ra nu. 28.

ANZAVUR'UN ~LK AYAKLANMASI

873

Yine 14 Kas~m günü Anzavur, Çerkes Sait Bey vas~tas~~ile Miralay
Kaz~m Bey'e bir mektup gönderdi. Mektubunda, ~ttihatglar ve Yunanl~lar
ile sava~aca~~n~~ bildirerek miralaya tarafs~z kalmas~n~~ ve davranmas~n~~ hat~rlatmaktayd~~'63.
Dahiliye Naz~n, 15 Kas~m günü Sadaret'e gönderdi~i bir tezkirede,
bir çat~~man~n önlenebilmesi için mevki kumandamyla görü~ülmesini ve
Karesi Mutasarr~f~'ndan Anzavur'a süratle özel haberciler gönderilmesini
istedi 164.
Bursa Kuvvetlerinin Harekat~~
Anzavur'a kar~~~düzenlenen bir harekat da Bursa yönünden ba~lat~lm~~t~. 3 Kas~m günü 174. Alay Kumandan~~ Kaymakam Rahmi Bey, Anzavur'u takip etmek ve faaliyetlerine mani olmak üzere, müfrezesiyle beraber Bursa'dan Karacabey'e do~ru yola ç~kt~. Bir doktor, 6 subay ve 169
askerden ibaret olan müfreze, 4 Kas~m sabah~~kasabaya girdi. Bu s~rada
Anzavur'un sebep oldu~u karga~a ortam~ndan yararlanan Kirmastili Zafer,
Çerkes ~ah ~smail, Ferhat ve Davut çeteleri Karacabey'i ele geçirmi~lerdi.
Müfreze ve çete mensuplan aras~ndaki ilk çat~~ma ayn~~gün bu kasabada
vukubuldu. Bir k~s~m silah ve atlar~n' b~rakmak zorunda kalan e~luya, Karacabey'den kaçarak kendilerini kurtard~lar. Müfirezenin takip etti~i çeteciler, önce Uluabat ve Cambaz'a sonra da Deliormanlar'a do~ru firar ettiler 165. Ard~ndan da ~ah ~smail ve Kirmastili Zafer, 70 kadar adamlar~yla
beraber, Karacabey'de ellerinden al~nan hayvanlar~n~~bahane ederek Anzavur'a kat~ld~lar'. Bunun üzerine 5 Kas~m günü, ~ngiltere ile i~birli~i halinde bulunan Sait Molla, Bal~kesir havalisindeki kuvvetlerin yenilip kaçt~~~n~~ve yeni kuvvetler tertip edebilmekiçin para gerekti~ini rapor etti 167 .
5 Kas~m günü Kaymakam Rahmi Bey'in Karacabey'deki müfrezesinden bir subay ve 15 er Iss~zhan~~ ile Uluhan aras~ndaki telgraf hatlar~n~~tamir etmek maksad~yla gittiler. Bu birlik, i~ini bitirdikten sonra karargahlanna dönerken ~ah ~smail ve adamlar~n~n sald~nsma u~rad~. Subay ile baz~~
'" Özalp, a.e., c. I, s. 166; c. II, s. 152.
~ 's BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 8; Belgeler, s~ ra nu. 22.
65 BOA., BEO., GGD., nu. 86, s~ra nu: 1.728; `Al~mdeir, ~ o Tesrin-i sâni 1335/1919,
S. 4; Apak, a.e., s. 19; Mümtaz ~ükrü E~ilmez, M~lti M~i~adele'de Bursa, ~stanbul 1981, s.
27-29, 34.
~ " Apak, a.e., S. 20.
167 Mustafa KemM, a.e., s. 184; Güngör, a.e., c. I, s. lo6.
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erler esir dü~tüler. ~ah ~smail, Karacabey Kaymakam~'na yazd~~~~ bir mektupta, bir gün önce kaybettikleri silah ve atlann~ n iade edilmesi kar~~l~~~nda askerleri serbest b~rakaca~~n~~ bildirdi. Bunun üzerine e~kiyaya kar~~~
kuvvet gönderildi 168 .
14 Kas~m günü Karacabey'deki Kaymakam Rahmi Bey, 61. F~rka
Kumandan~~ Miralay Kaz~ m Bey'den ald~~~~emir üzerine Sus~~~ rl~ k'a hareket etti. 125 piyade ve 35 süvariden ibaret bu müfrezeye, Band~rma'ya
gönderilecek olan bir di~er müfrezenin de kat~lmas~~ bildirildi'.
Kaymakam Rahmi Bey, birli~ine iltihak eden süvarilerle Sus~~~rl~k'a
giderken, Dereköy civar~nda Sus~~~rl~k'a 3 km. mesafedeki Agop Çe~mesi
yak~n~nda, yüzü a~k~n Çerkese rastlad~. 15 Kas~m günü aralar~nda meydana gelen çat~~may~~ kaybeden taraf Çerkesler oldu. Askeri kuvvetler, Çerkeslerden üç esir ve be~~hayvan elegeçirdikten sonra Kirmasti'ye
döndüler m.
Demirkap~~ve Sultançay~r~~Muharebeleri
Cephede Yunan kuvvetlerinin sald~r~ya geçti~i bir s~rada, milli kuvvetlere kar~~~silahl~~ bir hareket ba~latan âsi Anzavur kuvvetlerini 171 kar~~lamak üzere, Bal~kesir'deki askeri kuvvetler F~rka Kumandan~~ Miralay
Kaz~m Bey ve Kuvay-~~ Milliye birlikleri de Köprülülü Hamdi Bey kumandas~nda ~ehir d~~~na ç~kt~lar 172 . Birliklere kumanda eden Miralay Kaz~m
Bey, Demirkap~'ya yar~m saat uzakl~ktaki K~s~kkaya'da karargah kurdu 173.
Miralay, 15 Kas~m günü saat 15.3o'da Demirkap~~ s~rtlar~na geldi. Anzavur
ise, kuvvetinin büyük bir k~sm~~ ile Demirkap~'n~n güney s~rtlar~n~~ tuttu.
Di~er bir bölüm kuvvetini de Kaymakam Rahmi Bey'e kar~~~ S~s~~~rl~k
yönüne gönderdi. 15 Kas~m günü ikindi vakti ba~layan sava~~16 Kas~m
günü ö~leye kadar devam etti. Sava~~sonunda ma~lup olan Anzavur, Sus~-

'Alemdar, ~~ o Te~rin-i sâni 1335/1919, S. 4. Esir dü~en subay ve askerler, Kas~ m ay~~
ortalar~ nda serbest b~ rak~ ld~ lar. Bk. BOA., BEO., GCD., nu. 86, s~ ra nu. 1.792.
69
Apak, at., S. 20.
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: lo/1-2; Belgeler, s~ ra nu. 30,31.
' 7 ' Yahya Akyüz, Tiirk Kurtulu~~Sava~: ve Frans~z Kamuoyu 1919-1922, Ankara 1975, s.
111-12.
172
171

lzm~r'e Do~ru, 20 Te~rin-i sâni 1335, s. 2.
Özer, at., s. 55.
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~~rl~k'tan getirdi~i top ve cephaneler ile birlikte ~~o ölü ve 40 yaral~~ b~rak~p
kaçt~. Milli müfreze ise, 8 ~ehit ve 18 kadar da yaral~~ verdi 174.
Öte yandan Kaymakam Rahmi Bey'in kumandas~~ alt~nda Kirmasti'ye
gitmi~~bulunan askeri birlik ise, ald~~~~emir üzerine buradan Sus~~~ rl~k yoluyla Anzavur üzerine hareket etti. Bu birlik Sus~~~rl~k'~~ geçtikten sonra,
16 Kas~m günü Demirkap~'da çat~~ma oldu~u s~rada, Sultançay~n'nda âsi!erin ate~ine maruz kald~. Ç~kan çat~~ mada yenilen asiler, o'dan fazla ölü
b~rak~p kaçt~lar 178.
Demirkap~~ ve Sultançay~n'nda elde edilen ba~ar~ lar; cephelerde, çevrede ve ~stanbul'da etkili oldu. Kuvay-~~Milliyeye kat~lmalar h~zlanarak artt~.
~stanbul'da milli kuvvetlere yard~ m fikri geli~ti ve kuvvetlendi 176 .
Anzavur'un Takip Edilmesi
Bal~kesir Mutasamfi, 16 Kas~m günü Bal~kl~dere'ye do~ru kaçan AnBu
zavur'a "hey'et-i mahst2sa" gönderdi~ini Dahiliye Nezâreti'ne bildirdi
heyet, yerli ulema ve e~raftan olu~acak ve âsiye gerekli talimat ve ö~ütlerde bulunacakt~~178. Nezâret de Anzavur'a nasihat heyeti yollanmakla duru61. F~rka Kumandan~~ Miralay Kaz~m
mun düzelece~ini savunmaktayd~~
Bey ise, h~rs~z ve katil sürüsünün ba~~~olarak gördü~ü Anzavur'a kar~~~
kuvvet kullan~lmas~ndan yanayd~~'80. Ona göre, Anzavur kuvvetleri e~k~yal~k yapmak ve asayi~i bozmak gibi sebeplerden ötürü imha edilmeliydi
~~6 Kas~m~~ ~~7 Kas~ma ba~layan gece, Anzavur ve çetesi Sus~~~rl~k-Kirmasti istikametinde kaçmaya ba~lad~ lar. Dere-i kebir köyü yak~nlar~nda
kar~~lar~ na ç~ kan bir müfreze ile müsademeye giri~tiler. Bölgeyi çok iyi tan~yan Anzavur, at~n~n vuruldu~u bu çat~~may~~ da kaybetmesine ra~men
kurtulmay~~ba~ard~~182 .
174 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: ~ o, ~ o/ ~~ ; Belgeler, s~ ra nu. 29,30; Harp Tarihi Belgelen Dergisi, nu. 72, Belge nu. 1.554; Apak, a.e., S. 20-21; Özalp, a.e., c. I, s. 67 .
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 12/1; Belgeler, s~ ra nu. 35.
Özalp, a.e., c. I, s. 68.
1-17 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: ~ o/ ~ ; Belgeler, s~ ra nu. 30.
' 7" BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 9/2; Belgeler, s~ ra nu. 27.
179 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 9; Belgeler, s~ ra nu. 25.
1" Harp Tarihi Belgeleri Dergisi, nu. 72, Belge nu. 1.554. Ayr~ca bk. not 243.
181 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 12/1; Belgeler, s~ ra nu. 35.
I 82

Apak, at., S. 2 I.
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Demirkap~ 'dan sonra Anzavur'u takip eden kuvvetleri takviye için Biga'dan Kara Hasan ile Band~ rma'dan Yüzba~~~ R~za Bey haz~rland~lar. Bu
kimseler birlikleriyle beraber; Kaymakam Rahmi, Yüzba~~~Selim ve Dramal~~ R~ za Beylerin kuvvetleri ile birle~meye memur edildiler 183.
Anzavur'un sebebiyet verdi~i olaylar çevredeki yerle~im merkezlerinde
de etkili oldu. Mesela Biga'da Çerkeslik-Türldük çat~~mas~n~n ç~kmas~na
ramak kalm~~t~ . Bunun önünü alabilmesi için geli~melerden Biga Kuvây-~~
Milliye Reisi'nin haberdar edilmesi istendi 184 .
Çetesinin ço~unlukla Çerkeslerden meydana gelmesi sebebiyle Anzavur, Biga'n~ n Çerkes köylerinde saklan~yordu. F~rsat ç~kt~~~nda Biga'ya sald~ rabilece~i ihtimaline kar~~, Biga Kuvây-~~ Milliye Reisi, Kal'a-i Sultaniye
Mutasarnfl~~~'ndan ~~.000 kadar kimsenin silâhland~nlmas~~ için silah ve
cephane iste~inde bulundu '85. Kendisi de köyleri dola~arak 200 ki~ilik bir
kuvvet toplad~~ '86.
Bu arada Anzavur'un çevresinde bulunup da aldat~lm~~~olduklar~n~~
farkeden baz~~ Çerkes reislerinin onun maiyetinden ayr~ld~klan görüldü 187.
Ancak Anzavur'un yan~ nda kalanlar da mevcuttu. Bunlardan biri olan
Çerkes Canbulad, Balya köylerinde Anzavur lehinde propaganda yapt~~ ve
daha sonra da yakaland~~188. Yine Anzavur'un arkada~lar~ndan Kadir ve
Nuri köyleri dola~arak "tervic-i emelleri için kuvvet toplama~a» giri~tiler. Bu
durum kar~~s~ nda Band~ rma Kaymakaml~~~ , çete mensuplar~n~ n ya~mac~l~k edecekleri, asayi~ i bozacaklan ve itaatkâr halka rahats~zl~k vereceklerini
anlay~ nca, üzerlerine askeri kuvvet gönderilmesini Karesi Mutasarrafl~~~~ile
F~ rka Kumandanl~~~ 'ndan istedi 189 . U~rad~~~~yenilgilerden ders almam~~~
oldu~u anla~~lan Anzavur, 20 Kas~m civar~nda bu defa Band~ rma çevresinde asayi~i bozmaya yönelik hareketlere giri~ti. Bunun üzerine Sadâret, 61.
F~ rka Kumandanl~~~~ile Karesi Mutasarr~fl~~~ 'n~n i~birli~i yaparak buna
meydan vermemelerini emretti
'" Özalp, a.e., C. I, S. 70.
'88 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 13/1; Belgeler, s~ra nu. 39.
1 " BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 13, 13/1; Belgeler, s~ra nu. 38,39.
86 Izmir'e Do~ru, 2 Kanün-~~ evvel 1335, S. 2.
' 87 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 11; Belgeler, s~ra nu. 32.
188 Izmir'e Do~ru, 28 Te~rin-i sr~i 1335, s. 2.
189
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 12/3; Belgeler, s~ra nu. 37.
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: ~~ 2/2, Belgeler, s~ ra nu. 36.
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Harbiye Nezâreti de Anzavur'un faaliyetinde ~srar etmesinin hükümetin zay~fl~~~n~~ ortaya koyaca~~n~~ ve bunun Yunanl~lara yaray~p Bal~kesir ile
çevresine sald~rmalanna yolaçaca~~n~~ Dahiliye Nezareti'ne bildirdi'''.
Çerkes Ethem Bey'in Anzavur'un Takibine Kat~lmas~~
Anzavur'u takip ve tenkil etmekle Takip Kuvvetleri Kumandan~~ olarak 174. Alay Kumandan~~ Kaymakam Rahmi Bey görevlendirilmi~ti.
Onun yard~mc~l~~~ na Hüseyin Rauf Bey'in ikna etmesi sonunda Çerkes
Ethem Bey getirildi 192. Ethem Bey, 150 kadar atl~~ ile 19/2o Kas~mda Bal~kesir'e ve 21 Kas~m günü de Sus~~~rl~k'a geldi. Bunun üzerine âsi Anzavur
Gönen'e yöneldi. Buradaki Kuvay-~~ Milliyecilerin âsilere kar~~~ald~klar~~
önlemler sonuçsuz kald~. Baz~~ efrat Anzavur'a iltihak etti. Gücünü artt~ran
Anzavur, 22 Kas~m günü 200-300 kadar süvari ile Gönen'i elegeçirdi 193 .
Anzavur ve adamlar Gönen'de tam bir terör havas~~ estirdiler.
Gönen'deki hükümet kona~~, telgrafhane, askeri depo ve belediye dairesi
gibi resmi binalar, asiler taraf~ndan i~gal edildi. Mahkeme binas~n~n kap~lar~~ k~nlmak suretiyle adliye emanet odas~ , ~er'iye dairesi ve mahkeme kalemine girildi. Buradaki belgeler peri~an ve miri e~yalar ya~ma ve savc~~ da
Eytam sand~~~ndan 3.000 lira gaspedilazil edilince mahkeme kapand~~
di. Daireleri i~gal edilen bütün memurlar da~~ld~. Gönen Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Esat Bey hapsedildi 195. Kaymakam, Jandarma Kumandan~~ Mülaz~m-~~ evvel Ziya (~ahan) Efendi ve hükümete ba~l~~ olan baz~~ memurlar tutukland~~196. Di~er bir k~sm~~ ise i~kenceye maruz kald~. ~~BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 14; Belgeler, s~ ra nu. 40.

a.e., s. 39. "Bu hilafet ordu/an:un Önde gelen ba~lar~ndan biri de, Izmir'in kuzeyindeki bölgede faaliyet gösteren Çerkes as~ll~, okumas~~ yazmas~~ olmayan Anzavur ad~nda bir hayduti~~. Koyu bir müslüman olan Anzavur, Peygamber'in bayra~~~alt~nda, koynunda Kur'an': eksik etmeden sava~~ r ve kendisi gibi müslüman olan dü~manlar~ n~~ diri diri incir a~açlar~na (~rmaktan çekinmezdi. Istanbul Hükümetinden bol bol yard~m görüyordu. Mustafa Kemal, Anzavur'a kar~~, kendisiyle ayn~~ ~ rktan, ama daha genç, daha kafal~~ olan ve biraz da okumas~~ yazmas~~bulunan Çerkes Ethern'i
deri sürdü. Ethem Anzavur'a bask~n ç~ kt~." Bk. Lord Kinross, Atatürk. Bir Milletin Teniden Dogu~u, ÇCV. Ayhan Tezel, ~ stanbul 1978, S. 349.
192

Güven,

193

BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 24; Belgeler, s~ ra nu. 58; Apak,

a.e.,

S. 21; Özer,

a.e., S. 62.
94 Mahkeme 2 Aral~ k 1919 günü yeniden aç~ld~ . Bk. BOA., BEO., nu. 345.166, lef:
24; Belgeler, s~ ra nu. 58.
1"
~ '>"

Özer,

a.e.,

S. 101.

Anzavur'un Jandarma Kumandan~~ Mülâz~m-~~ evvel Ziya Efendi'yi tutuklat~ rken

"Sen benim Kuvay; Muhammediye f~ rkas~~evlif~llar~ ma sili~ h atars~n, sen padi~ah~mizn~~ tennant olmadan asker toplam~:. Sen Con Tiirks~in, sen hiiinsin..." diyerek suçlad~~~na dair bk. Özel, a.e., s.
63.
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kence ve darba maruz kalanlar aras~ nda itaatkâr halk da vard~. Gönenli
Ali Hoca i~kenceden dolay~~ öldü. Belediye Reisi Tevfik Efendi, sald~r~ya
u~rayaca~~m anlay~nca kaçarak kendini kurtard~. Taraftarlar~n~~ ço~altmak
istedikleri anla~~ lan â•siler, hapishanedeki mahkümlan sal~verince
Gönen'deki karga~a daha da artt~. Çetesinin mevcudunu artt~ran Anzavur,
bir k~s~m manifatura ma~azalar~~ ile dükkânlan ya~malatt~~ ve belediyenin
3.000 liras~na elkoydu. Çete mensuplar~, geceleri ev ev dola~arak halktan
para, mücevherat ve k~ymetli e~ya toplad~lar. Kasabadaki te~kilâtlar~n~~
güçlendirmek ve yaymak için Gönen'e giri~~ve ç~k~~~~yasaidad~lar. Halk~~
Padi~ah'a ba~l~l~k telgraf~~çektirmeye zorlad~lar ve sonra da telgrafla haberle~meyi engellediler
Hareketine son vermesi için Anzavur'a telgraf ile yap~lan ö~ütler yarar
sa~lamad~. Tam tersine Gönen'den çekti~i telgraflarla Yusuf ~zzet Pa~a ile
Çerkes Ethem'e tehditler ya~d~rd~~'98. Birliklerine “Ktarve-: Muhammedi" ad~n~~vermekle dini istismara yöneldi. Nitekim Band~rma Kaymakam~'na çekti~i bir telgrafta "Takmda bir Kuvue-t Muhammedi ~le Band~rma 'ya girece~ini"
Bunun üzerine Bal~kesir'deki 61. F~rka ile Band~rma'daki
haber verdi
14. Kolordu Kumandanl~klar~na gerekli tedbirleri almalar~~ bildirildi ».
"isi kuvvetler üzerine Band~rma'dan bir piyade müfrezesi gönderildi.
Çevredeki Kavak, Pa~a Çiftli~i, Köteyli ve Alâettin köylerinden de gençler
topland~~2O~~ Bu kuvvetler, Anzavur'un terketti~i Gönen'e hakim oldular.
Çerkes Ethem Bey, Kuvây-~~ Seyyâre diye bilinen kuvvetleri ile 24 Kas~m günü Sus~~~rl~k'tan ayr~l~p Anzavur'un bulundu~u Gönen istikametinde yola ç~kt~. 25 Kas~m sabah~~Gönen'e geldi~inde onun buray~~ terketmi~~
oldu~unu gördü. Çat~~maya girmekten çekinen Anzavur, önce Bayramiç
köyüne ard~ndan da Saraçlar köyüne çekildi. Çerkes Ethem Bey'in ~srarl~~
takibi sonunda 26 Kas~m günü Saraçlar'da muharebeye girmek zorunda
kald~. Çat~~may~~ kaybettikten ve ~~ o kadar ölü verdikten sonra kaçt~~ '.
BOA., BEO., nu. 345.166 ve leE: 15, 16, 16/2, 24; Belgeler, s~ra nu. 7, 41, 42, +4.,
58; km~r 'e Do~ru,
64, 72-73,

2

Kanün-~~ evvel 1335, s.

2;

18 Knün-~~ evvel 1335, s. ~ ; Özer, O.

101.

Apak, a.e.,

S. 21.

GKA., K. [86, D. 26-64, F. 60.
BOA., BEO., nu. 345.166, lel': 15; Belgeler, s~ra nu. 4 1 .
2

' Üzer, a.e., s. 67-68.

'H' Apak, a.e s.

21

S. 63,
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Takip Kuvvetleri Komutan~~ Kaymakam Rahmi Bey ile yard~mc~s~~
Çerkes Ethem Bey aras~ nda, Anzavur'un takibi konusunda, planl~~ bir i~birli~i kurulamad~ . Bu, âsilerin lehine bir durumdu. Nitekim 27 Kas~m
günü, Yarbay Rahmi Bey, maiyetindeki 24 subay ve 390 er ile Gönen'e
gitmek için Aksakal'dan S~~~rc~ 'ya geldi~inde, kar~~lar~na ç~ kan 50 kadar
atl~y~~önce Kuvay-~~ Seyyâre mensubu zannetti. Kaçmalan üzerine atl~ lann
âsi kuvvetleri oldu~u anla~~ld~ . Ancak Kaymakam Rahmi Bey, buradan
Karacabey'e kaçan âsileri her nedense takip etmedi. Di~er yandan Çerkes
Ethem Bey, takip hareketini tek ba~~ na sürdürdü. Bunun üzerine Anzavur, Karacabey'den Kirmasti'ye do~ru yola ç~kt~ . Kirmasti'deld askeri' birlik ile halk~n kendisine kar~~~savunma tertibat~~ almalanndan ötürü buran~ n ~~2 km. do~usunda bulunan Sö~ütalan~~ köyüne gitti'.
Anzavur takip edilirken, isyanla ilgili geli~meler bölgede, ~stanbul'da
ve yak~n livalarda merakla izleniyordu. Nitekim 27 Kas~m günü, U~ak'taki
Hey'et-i Merkeziye'den Bal~kesir'e çekilen bir telgrafta, bu âsinin takbih
edilmesi istenmekteydi 2°4. Ard~ndan da 29 Kas~ m günü Bal~kesir'de büyük
bir miting düzenlendi 2°5.
Anzavur'a gelince o, Gönen ve Manyas taraflar~ndan toplad~~~~kuvvetler ile Biga kazas~ndaki Çerkesleri de yan~ na alarak, Biga'ya sald~np Kara
Hasan çetesini vurmay~~ plânl~yordu 206 . Ancak harekete geçmeden önce,
bir mektup yazarak onu kendi taraf~na çekmeyi denedi. Kara Hasan'a
gönderdi~i 30 Kas~m tarihli mektubunda, milli kuvvetleri e~kiya olarak tan~ mlarken "bu mel'unlann cebren toplad~klar~~masum askercikleri"n köylerine
gönderilmesini, jandarma subaylann~n öldürülmesini ve hükümetin Kuvay-I Milliye'ye b~ralulmamas~n~~ istemekteydi'. Ancak mektubuna olumlu bir cevap alamad~.
Öte yandan Kaymakam Rahmi Bey ve Çerkes Ethem Bey kuvvetleri,
Anzavur'a kar~~~bu defa planl~~ bir hareketin haz~rl~klar~n~~ yapmaktayd~lar.
30 Kas~m günü bu kuvvetler, Kirmasti'nin do~usundaki Sö~ütalan~~
köyünü ku~at~p Anzavur'un i~ini bitirmek istediler. Bütün hayvanlar~n~~
203

a.e.,

S. 2 I -22.

204

~lhan Tekeli-Selim ~lkin, Ege'deki Sivil Direni~ten Kurtulu~~Sava~~ 'na Geçerken U~ak
Heyet-i Merkeziyesi ve ~brahim (Tal~tak~l~ f) Bey, Ankara 1989, S. 410.
205 Mücteba ilgürel, "Akba~~Ceptineli~i Bask~n~n, Tarih Dergisi, nu. 33(1982) s. 273.
" BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 18; Belgeler, s~ra nu. 46.
' (Atatürk), a.e., c. 111, S. 1.648-1.653; Güngör, a.e., c. I, s. 92-94. Anzavur bu mektubunda, 30 Kas~m tarihine kadar bölgede 700 askeri terhis etti~ini belirtmi~tir.
2
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köyde b~rakan Anzavur, ku~atmay~~ yararak kaçmas~n~~ bildi. Ama
sürdürülen s~k~~takipler sonunda, çetesinden birkaç ki~i yaral~~olarak yakaland~. Kendisi ise, 2/3 Aral~kta, yan~nda 6-7 ki~i oldu~u halde Sultançay~n' na geldi 208.
isyanc~lar, Anzavur yan~s~ra o~lu Kadri'nin etraf~nda de~i~ik yerlerde
faaliyet gösteriyorlard~. Bu arada kendilerine e~kiyal~k maksad~yla kat~lanlar da oldu. Di~er taraftan 14. Kolordu Kumandan~, yeniden Anzavur
yanl~s~~ kuvvetlerin eline geçen Gönen'in kurtar~lmas~~ için, Biga Kuvay-~~
Milliyesi'nden birkaç yüz silahl~~ efrad~n kaza s~n~r~na gönderilmesini istedi. Biga Kuvay-~~ Milliyesi de derhal asker toplamaya giri~ti. 2 Aral~k civar~nda Bayramiç köyü taraf~nda asileri yenilgiye u~ratan birliklere kat~lmak
için Biga kuvvetleri kaza hududunda topland~ . Gönen ve çevresi âsilerden
kurtar~ld~. Bu tarihe kadar yap~lan bütün çarp~~malarda 120 ölü ve çok
say~da yaral~~veren Anzavur çetesi de da~~ld~. Asi liderinin kaçmamas~~ için
sahillerin gözetim alt~na al~nmas~~kararla~t~r~ld~ '.
6 Aral~k günü Anzavur'un bu defa 6o kadar adam~yla Gönen'in S~z~~
köyü civar~nda bulundu~u haber al~nd~. Müftü Ahmet Hamdi (Erdem)
Efendi, Miralay Kaz~m Bey'in teklifi üzerine Gönen'deki nizamiye ve Kuvay-~~ Milliye kuvvetlerini derhal asiler üzerine gönderdi 21°. Suphi ve Kara
Hasan ad~ndaki eski e~k~yan~n kumandas~ndaki 8o ki~ilik milli kuvvet, Anzavur aleyhinde hareket edece~i yerde geçmi~teki baz~~ olaylar~n intikam~n~~
almak için Çerkes çiftlik ve köylerini ya~malad~. Ya~mac~lar, Bezirci köyü
yak~n~nda Dancal~~ Çerkes Hasan'dan ve ~alci ~ah ~smail'in han~m~n~n çiftli~inden at gaspettiler. Araya giren askeri ve mülki âmirlerle ra~men çald~klar~n~~ sahiplerine geri vermediler. Bunun üzerine Çerkesler galeyana
gelerek Suphi ve Kara Hasan kuvvetleriyle musademeye giri~tiler.
Gönen'den Anzavur'a kar~~~gönderilmi~~olan kuvvet de, Kara Hasan çetesiyle birle~ip çat~~maya kat~ld~. Gönen hükümeti, kolordu ve Çerkes reisle-

208
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 19/1, 21, 22/1, Belgeler, s~ ra nu. 48, 50, 55; Apak,
a.e., S. 22.
209

BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 17,2o; Belgeler, s~ ra nu. 45, 49; Izmir'e Do~ru, 7 Kânün-~~ evvel 1335, S. 2. Aral~ k ay~~ ba~lar~nda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti murahhaslar~~ Biga'da Hey'et-i Temsiliye kurarak Ar~zavuea kar~~~tertibat al~ nmas~n~~ kolayla~t~rd~ klar~ na ve ilk tedbir olarak da 1310-1313 do~umlulann Kuvây-~~ Milliye nam~na
asker olmalar~ na karar verdiklerine dair bk. BOA., BEO., GGD., nu. 86, s~ ra nu. 2.025.
210 Güven, a.e., S. 28.
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ri aras~ nda yap~lan çe~itli görü~melere ra~men çat~~malar önlenemedi.
Böylece mesele, Türklük-Çerkeslik problemi haline dönü~tü 2".
7 Aral~k günü Gönen'de Yortan civar~nda, milli kuvvetlerle Anzavur'un yanda~lar~~ aras~nda meydana gelen çat~~ma, alt~~ yedi saat kadar
devam etti. Asilerin ma~lüp oldu~u ve 40 kadar ölü ile çok say~da yaral~~
b~ rakt~klar~~ çarp~~mada 212, Gönen nizamiye müfrezesinden yaln~z bir asker
yaraland~. Galip kuvvetler, Yortan ve Ayval~dere köylerine girdiler. Çerkes
Ethem Bey'in hatal~~ bir karar~, Anzavur'un takip edilmekten ve yakalanmaktan kurtard~. Çünkü Balya-Bayramiç-Saraçlar üzerinden Gönen'e gelmi~~olan Çerkes Ethem Bey, verdi~i bir emirle Gönen nizamiye müfrezesinin geri çekilmesini istemi~ti 213.
Ayn~~ günlerde Türklük-Çerkeslik meselesinin önünü almak ve Manyas'taki Çerkeslere nasihat etmek için Bâblâli taraf~ndan görevlendirilmi~~
olan Çerkes as~ll~~ Ahmet Fevzi Pa~a Bal~kesir'e geldi. 8 Aral~k günü
Türklük-Çerkeslik meselesine son vermek için bir mikdar nizamiye kuvveti
ve cephanenin Gönen'e gönderilmesi kararla~t~n1d1214.
Di~er yandan 14 Aral~ k günü, Dahiliye Nâz~n Damat Mehmet ~erif
Pa~a ise, Gönen ve çevresindeki Türklük-Çerkeslik meselesinin pek ileri
dereceye varmas~nda mahalli kumandan~ n suçu bulundu~unu öne
sürmekteydi. Nâz~r ayr~ca, kumandan~n de~i~tirilmesini ve Suphi ile Kara
Hasan çetelerinin da~~t~lmas~ n~~ istemekteydi. Karesi Mutasarr~f Vekili'ne
de nasihat yaz~lmas~n~~ öne sürmekteydi 215.

2" BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [2,3,5], 14. Kolordu Kumandanl~~~'dan Harbiye Nezüreti'ne çekilen 7/8 Kânim-~~ evvel sene [13] 35 tarihli telgrafnâmenin st~reti, 14. Kolordu
Kumandanl~~~'dan Harbiye Nezâreti'ne çekilen 17 Te~rin-i sâni sene [t] 335 tarihli telgrafnâme'nin snreti, Dahiliye Nezâreti'nden Sadâret'e sunulan 5 Kânim-~~ evvel sene H 335 tarihli tezkire; Belgeler, s~ra nu. 65, 66, 68; Özer, a.e., s. 68.
212 Izmir'e Do~ru, Il Kânün-~~ evvel 1335, s.

2; 20

Kânün-~~ evvel 1335, S.

2;

Özer, a.e.,

s. 69.
213 BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [6], 14. Kolordu Kumandanl~~~'ndan Harbiye Nezâreti'ne çekilen 8 Kânön-1 evvel sene [13] 35 tarihli telgraf~n sureti; Belgeler, s~ra nu. 69;
Özer, a.e., s. 69, 70.
214
BOA., BEO., nu. 345.286, lef: 161, 14. Kolordu Kumandanl~g~'ndan Harbiye Nezâret'ne çekilen 8 Irannn-~~ evvel sene [13135 tarihli ~ifre telgrafnâmenin süren; Belgeler, s~ra
nu. 69.
2I5 BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [4], Dahiliye Nezâreti'nden Sadâret'e sunulan 14
Kânün-1 evvel sene [1] 335 tarihli tezkire; Belgeler, s~ra nu. 67.
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Bu arada Harbiye Nezâreti, verilen emirlere uymayan Suphi ve Kara
Hasan çeteleri gibi kuvvetlerin da~~t~lmas~n~~ ve hükümetin kudreti ile tarafs~zl~~~n~n halka gösterilmesini 14. Kolordu'dan istedi'. Buna uygun
olarak, 17 Aral~k günü Biga Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti, Kara Hasan'dan
vazifesi olmayan i~lere kan~mamas~n~~ bildirdi 2".
24 Aral~k günü Karesi Mutasarnfl~~~'n~n Dahiliye Nezâreti'ne gönderdi~i bir yaz~ya göre, Gönen taraflar~nda toplanm~~~olan silâhl~~ ki~iler, Mirliva Ahmet Fevzi Pa~a taraf~ndan kendilerine nasihat edilerek da~~t~lm~~lard~r. Anzavur'un yan~nda yedi sekiz ki~i kalm~~t~r. Bunlardan yakalanan
üçünün ifadesine göre Anzavur be~~ki~iyle Yunanl~lara kat~lmak üzere Bal~kesir taraf~na kaçm~~t~r. Bunun önlenmesi için ~vrindi, Soma ve Akhisar
m~nt~kalan kumandanl~klanna 61. F~rka Kumandanl~~~~taraf~ndan emirler
verilmi~~ve livada gerekli tedbirler al~nm~~t~r 218 .
Bu arada Anzavur dört ki~iyle Sus~~~ rl~k'ta görüldü ve ard~ndan 25
Aral~ k günü beraberindeki 25 ki~iyle Manyas'tan geçti~i ö~renildi. Tenkili
hususunda f~ rka ve kolordu gerekli önlemleri ald~. Anzavur'un avenesinden Davut çetesinin ise Kepsut nahiyesinin Bekta~lar köyünden geçerek
Kirmasti'nin So~ucak köyüne do~ru gitti~i haber al~ nd~. Firarinin takibi
için Hudavendigâr Vilâyeti'ne gerekli emirler gönderildi 2'9.
I Ocak 1920 civar~nda Kaymakam Rahmi Bey'e ma~lüp olan Anzavur'un o~lu Kadri ve ~ah ~smail Kazaklar istikametinde kaçt~lar 220. Anzavur ise bu s~ralarda 6 adam~yla Kap~da~'a yerle~ti ve buradaki Rumlarla
kuvvetlerinin mevcudu 50 ki~iyi geçti 221. Ocak ay~n~n ilk haftas~nda kendisine talimat vermek isteyen Damat Ferit Pa~a'n~n daveti üzerine ~stanbul'a
gitti 222. Ancak milli kuvvetler taraf~ndan Ocak ay~~ sonlar~na kadar
sürdürülen s~k~~ takipler ile, etrafa da~~lan adamlar~n~n ölü veya diri olarak
2 " BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [7], Harbiye Nezâreti'nden 14. Kolordu Kumandanl~~~'na yaz~lan ~ifrenin süren; Belgeler, s~ra nu. 70.
217
GKA., K. 2.482, D. 87-8, F. 15.
218 BOA., BEO., nu. 345.166; lef: 25, 25/1; Belgeler, s~ra nu. 59, 6o.
219 BOA., BEO., nu. 345.166; lef: 26; Belgeler, s~ra nu. 61.
220 GKA., K. 2.482, D. 88-6, F. 5.
221 GKA., K. 2.482, D. 88-6, F. 6. Bu Rum çetesi, isyan süresince milli kuvvetler Anzavur ile u~ra~~rken, Band~rma-Erdek aras~nda siyasi amaca yönelik hareketlerini artt~nyordu. Bk. Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. 38, Vesika nu. 924.
222 Izmir'e Do~ru, ~ o Kânün-~~ sâni 1336, S. 2.
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elegeçirilmesine "3 ve bunlar~n gaspetti~i silah, hayvan ve e~yalar~n geri
al~nmas~na 224 çal~~~ld~.
Son önemli çat~~man~n ~~ Ocak ~~ g2o'de vukubuldu~u gözönünde tutulursa, Anzavur'un ilk ayaklanmas~~ bu tarihte sonbulmu~tur denebilir. ~syanda takip kuvvetleri görevlerini ba~ar~yla ta~namlay~nca, s~ra adli mercilerin vazifelerini yapmalar~ na geldi. Nitekim 26 Ocak günü, Anzavur'un
sebebiyet verdi~i olaylar~~ ele almak üzere, Band~ rma'da bir örfi idare
mahkemesi kurulmas~~konusu gündemde idi 225.
Bab~ali ile Askeri ve Mülki Erkan~n Tav~rlar~~
Birinci Anzavur Ayaklanmas~~ s~ras~nda Sadrazam Ali R~za Pa~a hükümeti i~ba~~nda bulunuyordu (2 Ekim ~~g~~9-3 Mart ~~92o). Mustafa Kemal
Pa~a'n~n görü~lerine uygun bir biçimde sadrazam~n, Kuvay-~~ Milliyeyi tan~mas~~ ve Amasya mülakat~n' gerçekle~tirmesi (20-22 Ekim 1919)milli
mücadelenin en önemli geli~meleri aras~nda yeral~r. Sadrazam~n Anzavur'u destekler bir uygulamas~~ görülmedi. Tam aksine, âsi lidere kar~~~askeri ve mülki erkan~n i~birli~inin sa~lanmas~na önem verdi 226 . Anzavur'un
ayaklanmas~na ra~men, Bal~kesir ve çevresindeki mebus seçimlerini yapt~r(11 227. Bunu müteakip 12 Ocak 1920 günü Meclis-i Mebusan'~n aç~lmas~n~~
sa~lad~.
Sadrazam Ali R~za Pa~a'n~n selefi ve ayn~~ zamanda Padi~ah'~n da
eni~tesi olan Damat Ferit Pa~a; hükümeti dü~ürmek, sadâreti yeniden ele
geçirmek ve meclisin toplanmas~n~~ engellemek için, ~stanbul'da Askeri Nigehbân ve Türkiye'de ~ngiliz Muhibleri Cemiyetleri ile i~birli~ine girdi ve
kabinesinde vazife görmü~~eski naz~rlarla toplant~lar yapt~. Ta~rada ise,
Bozk~r isyan~n~n eleba~~s~~ Zeynelabidin Efendi ve Anzavur ile benzerlerini
Kuvay-~~ Milliye aleyhine k~~k~rtt~~ ve desteldedi. Bu kimselerle ba~kentte
görü~meler yapmay~~ da ihmal etmedi 228. Bir k~s~m belgelerde ve bas~nda
Anzavur'un ~stanburdaki baz~~ mahfillerden yard~m ve talimat ald~~~na i~aGKA., K. 188, D. 29-98, F. 19; K. 2.482, D. 88-6, F. 13; K. 2.482, D. 88-6, F. 17.
GKA., K. 2.482, D. 88-6, F. 30; K. 2.482; D. 88-6, F. 48.
, F. ~~ ~~1.
225 GKA., K. 189. D. 30226 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 12/2; Belgeler, s~ ra nu. 36.
227 Karesi'de yap~ lan bu seçimler sonunda Orhan Semsettin, Fuat, Erdekli Rasim ve
Hacim Beyler ile Abdülüziz Mecdi Efendi mebus seçilmi~tir. Bk. Vakit, 9 Te~rin-i sani
1335/1919, s. 1.
220
~ZMIT 'e Do~ru, 3 Kanim-~~ sani 1336, S. 2.
223

224
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ret edilmektedir 229. ~üphesiz bu mehafil, Damat Ferit Pa~a ve yak~n çevresidir. Pa~an~n âsi ile görü~mesi ve onu desteklemesi, bunu aç~kça ortaya
koymaktad~r. Bu ili~ki ve destek, daha sonraki ayaklanma döneminde de
görülecektir 23°.
Padi~ah VI. Mehmet Vahdettin taraf~ndan kabineye sokulan Dahiliye
Naz~n Damat Mehmet ~erif Pa~a'n~n' ayaldanmaya ve eleba~~s~na yakla~~m~~ Sadrazam Ali R~za Pa~a'dan farkl~~ oldu. Kuvay-~~ Milliye'ye kar~~~
olumsuz davran~~lar~ndan dolay~~ Mustafa Kemal Pa~a'n~n da ~ikayetçi oldu~u Dahiliye Naz~n 232, Anzavur üzerine kuvvet gönderilmesine muhalifti.
Naz~r, âsinin nasihat yoluyla yat~~t~nlmas~na taraftard~~ ve ona kar~~~askeri
kuvvet kullanarak isyan~n bast~nlmas~nda ehemmiyetli bir rol oynam~~~
olan Miralay Kaz~m Bey'in de de~i~tirilmesinden yanayd~~233.
Görüldü~ü üzere biri VI. Mehmet Vahdettin'in eni~tesi olan Osmanl~~
saray~n~n iki damad~n~n da Kuvay-~~ Milliye'ye kar~~~ve âsi Anzavur'a yak~n birer politika izlemeleri, Padi~ah'~n tutumunun anla~~lmas~na yard~mc~~
olmaktad~r. Asinin bölgedeki faaliyetlerini Dahiliye Naz~r~~ Mehmet ~erif
Pa~a vas~tas~yla saraya duyurmas~~ baz~~ ipuçlar~~ vermektedir. Ayr~ca Anzavur'un Padi~ah ad~na hareket etti~ini ileri sürmesine ra~men, VI. Mehmet
Vahdettin'in bunu tekzip etmemesi âsiye ve eleba~~s~na kar~~~olmad~~~n~~
göstermektedir. Bu durum, saray~n ayaklanma kar~~s~ndaki tutumunu daha aç~k bir biçimde ortaya koymaktad~r. Nitekim sultan~n ikinci Anzavur
isyan~nda âsiye pa~al~k vermesi 2'4 ile, onun bu konudaki tutumu daha da
berrakl~k ve kesinlik kazanacakt~r.
Bab~afi'de Kuvay-~~ Milliye'ye en s~cak bakan ve yard~m eden makam,
Harbiye Nezareti idi. Buras~~ ayn~~ tarihlerde, Kuvay-~~ Milliye'ye elbise, techizat, ilaç vs. yard~m~~ yap~lmas~ndan yanayd~~235. Harbiye Naz~n olan ve
229 BOA., BEO., nu. 345-286, lef: [2], 14. Kolordu Kumandanl~~~'ndan Harbiye Nezâreti'ne çekilen 17 Te~ rin-i sâni [1]335 tarihli telgrafnâmenin süreti; Belgeler, s~ra nu. 65;
Harp Tarihi Vesikalar~~ Dergisi, nu. 11, Vesika m~. 272; Izmir'e Do~ru, 4 Kânün-~~ Evvel 1335,
S. '2.
23°

Arnold J.Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey, London 1922,

84.
23 '
232

S.

183-

Çar~ kl~, a.e., s. 80.
Mustafa Kemâl, a.e.,

S.

212.

BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [4], Dahiliye Nezâreti'nin Sadâret'e sundu ~u 14 Kânün-~~ evvel sene [1]335 tarihli tezkiresi; Belgeler, s~ ra nu. 67.
234
Bk. not 14.
2"

23 ' GKA., K. 2481, D. 85-6, F. 9; Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. 38, Vesika nu.
921, 922.
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ayn~~zamanda "Hey'et-i Te~nsiliye'nin bir murahhasir oldu~unu savunan
Mersinli Cemal Pa~a, Dahiliye Nâz~n'n~ n aksine, âsiye daha kararl~~bir
biçimde kar~~~konulmas~n~~istemi~tir. Kuvây-~~ Milliye'ye yard~mdan yana
olan ve âsiye kar~~~direnmeyen ordu mensuplar~~ hakk~nda soru~turma açt~ran Cemal Pa~a, nezâretten ayr~laca~~~günlerde dahi, Bal~kesir bölgesinde
Anzavur'a kar~~~gerekli tedbirler almaya devam etmi~tir 237.
Hükümetin isyan bölgesine gönderdi~i iki askeri müfetti~ten biri, Çerkes as~ll~~olan eski ~stanbul Muhaf~z~~Ahmet Fevzi Pa~a'd~r. 4 Aral~k günü
Heyet-i Nasiha Reisi olarak Bal~kesiee gelen pa~a, Manyas ve Gönen taraflanna gitti. Halk~~yat~~t~nc~~ konu~malar yapt~ . Askeri ve milli kuvvetler
taraf~ndan tutuldanm~~~olan âsileri serbest b~rakt~rd~. Bu son durumu,
ba~ta Mustafa Kemal Pa~a olmak üzere Kuvây-~~Milliye'nin önde gelenleri
ve onu destekleyen halk ile bas~n ho~~kar~~lamad~~238.
Bölgeye giden bir di~er Çerkes as~ll~~müfetti~~ise, Heyet-i Tefti~iye Reisi Birinci Ferik Hur~it Pa~a'd~r. Pa~a, Band~rma ve Bal~kesir'de ara~t~rma
ve soru~turma yapt~ktan sonra ~~7 Aral~k ~ gi 9 günü liva merkezinde toplanan halka bir konu~ma yapt~. Konu~mas~nda "Hükümete !cam sikih istimdline ciir'et edilmi~tir. Ve Istanbul'da ba`zt zetnita istindd ederek ahalinin ba`zt las~mlan ilthl edilmi~~ve harekht-t isyâniyeye ibtidlir edilmi~tir." diyerek Anzavur'un hareketini ayaklanma olarak nitelendirmi~tir 239. Bâblâlrye bildirdi~i
görü~leri de Anzavur'un suçlu oldu~u ve mutasamfin de~i~tirilmesi gerekti~i biçimindedir 240.
Anzavur ve ayaklanmasma kar~~~mahalli yöneticilerin yakla~~m~~Bâb~âli'den farks~z gibidir. Karesi livas~ndaki askeri erkân ile Istanbul'daki Har236

Mustafa Kemâl, a.e., s. 16g.

237

a.e., S. 226-27.

BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 25/1; nu. 345.286, lef: [6], 14. Kolordu Kumandanl~~~ 'ndan Harbiye Nezireti'ne çekilen 8 Kâne~n-~~ evvel sene [13[35 tarihli telgrafnâmenin süreti; nu. 345.500, lef: (1,2), Dahiliye Nezâreti'nin Sadket'e sundu~u 22 Kinün-~~ evvel sene
[1)335 tarihli tezkire ve Mülkiye Müfetti~i Yusuf Ziya Bey'in Dahiliye Nezireti'ne çekti~i 17
Kânün-~~evvel sene [11335 tarihli telgrafnâmenin süreti; Belgeler, s~ra nu. 60, 69, 72, 73;
Mustafa Kemâl, a.e., s. 260; Izmir'e Do~ru, 7 Kinün-~~evvel 1335, s. 2; 18 Kânün-~~ evvel
1335, s. ~~; 20 Kânün-~~ evvel 1335, S. 2; 27 Kâr117111-1 evvel 1335, S. 2; 27 K£111:111-1 evvel 1335,
s. 2; Bayar, a.e., c. VII s. 2.291; Ozalp, a.e., c. I, s. 70-71.
239 BOA., BEO., GGD., nu. 86, s~ ra nu. 2.054, 2.066, 2.097; Izmir'e Do~ru, 18 Kânün-~~evvel 1335, S. 1,2; 20 Kânün-~~ evvel 1335, S. 2.
2"

240 BOA., BEO., nu. 345.500, lef: [II, Dahiliye Nezâreti'nin Sadket'e sundu~u 22 Kânün-~~ evvel [11335 tarihli tezkire; Belgeler, s~ra nu. 72.
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biye Nâz~ n Cemal Pa~a'n~n olaya bak~~~biçimleri hemen hemen ayn~d~ r.
Livadaki mülki yöneticiler ile de Dahiliye Nâz~ n'n~n yakla~~mlar~~ birbirine
benzemektedir.
Karesi Livas~~ Mutasamf~~ Ali R~za Bey, Dahiliye Nâz~ n gibi
dü~ünüyordu. Anzavur olay~n~~ kuvvet kullanarak de~il de nasihat yoluyla
çözümlemek istiyordu. Buna paralel olarak âsi ile görü~mesi ve yaz~~malannda ona sayg~l~~ ifadeler kullanmas~~ askeri erkân~n ve yerli bas~n~n tepkisini çekmi~tir.
Ayaklanma ile ilgili olarak bir mülki amir olarak Sus~~~rl~k Nahiyesi
Müdürü Hüseyin Efendi'yi ihmal etmemek gerekir. Bu zât, i~ledi~i suçlara ra~men Anzavur lehine yazd~~~~raporlarla etkili olmaya çal~~ t~ '''. Hüseyin Efendi',.-kin Anzavur olay~na kar~~t~~~~hükümetçe belli olmasa da, Bal~kesir Kuvây-~~ Milliye Hey'et-i Merkeziyesi, onu de~i~tirip yerine kendi
adam~~ olan Tahsin Efendi'yi getirmek için u~ra~t~~242.
Damat Ferit Pa~a kabinesinin toplanmas~n~~ men' etti~i Temmuz ay~~
sonundaki toplant~y~~ engellememi~~olan askeri idarecilerden 61. F~ rka Kumandan~~ Miralay Kaz~ m Bey, mülki yöneticilerin aksine Anzavur'un ortadan kald~ r~lmas~n~~ savundu'''. Miralay ve 14. Kolordu Kumandan~~ Yusuf
~zzet Pa~a, Kuvây-~~ Milliye'nin yan~nda yerald~lar. Kuvây-~~ Milliye'yi desteklemeyen mülki amirlerin de~i~ tirilmesi hususunda etkili olmaya çal~~t~lar.
61. F~ rka Kumandan~~ Miralay Kaz~m Bey, 28 Kas~ m günü Band~ rma'daki 14. Kolordu Kumandan~~ Yusuf ~zzet Pa~a'ya gönderdi~i bir yaz~da, Anzavur'un bu tarihe kadar gezdi~i yerlerde Padi~ah ad~na "ic~iidte
m~'mi~~~oldu~n"nu ve elinde ferman bulundu~unu duyurdu~unu, hükümetin haklar~ na sald~ rd~~~n~~ ve mahpuslan tahliye ve masum halk~n mal~n~~
ya~ma etti~ini bildirdi. Bütün olanlara ra~men "mülki hükümetin", Padi~ah
ad~na hareket etti~ini öne süren Anzavur'u yalanlamaktan kaç~ nmas~ n~~ ve
241 Bk.
242

not 16o.

BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 12/2; Belgeler, s~ ra nu. 36.

243 "4 Aralikta çerkezlere nasihat için Istanbul Muhaf~ z: Ahmet Fevzi Pa~a, Bahkesir'e gelmi~~
ve buradan Gönen 'e gitmi~tir. Kendi Manyashlara sakinle~tirici ogutlerde bulundu. Ancak onlar niyet
ve fikirlerini de~i~hrmediler. ralr~tz zaman kazanmak ve f~rsat beklemek ~çin Fevzi Pa~a 'ya yumu~ak
davrand~lar. Ahmet Fevzi Pa~a geçmi~i unutmayt tavsiye ediyor ve bu surelle nasihalin tesirli olabilece-

~ini Yusuf Izzet Pa~a'ya bildinyordu. Biz ise hiç bir nasihahn kthpan daha tesirli olamayacagina
iyice inanm~~hk. Bu sebepten e~kiyalar ~~ takibe devam ettik. Fakat Anzavur A hmed'i kaprchk". Bk.
Özalp, a. e., c. I, s. 70-71.
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Sus~~~rl~k hadisesinden sonra nasihatla yola getirmeye çal~~mas~n~~ ve
Gönen'e girdikten sonra dahi Bal~ kesir Mutasarr~fi Ali R~za Bey'in âsiyle
"bendeniz, zdt-~~ 7diniz" tabirleri ile haberle~mesini do~ru bulmad~~~n~~ aç~klad~ '
Yusuf ~zzet Pa~a, Miralay Kâz~m Bey'den gelen ~ifreyi aynen Harbiye
Nezâreti'ne gönderdi. Pa~a, F~rka Kumandan~'n~n görü~lerine kat~ld~~~ n~,
Mutasarr~f Ali R~za Bey'in hareketlerini benimsemedi~ini, onun kolordu
m~nt~kas~nda çal~~mas~n~n milli harekete zarar verece~ini ve yerine "mtiddfa'a-i vatan hudisunda ilk 'am-i mzllty~~ uyand~rmi~~bulunan" eski mutasarr~ f
Hilmi Bey'in getirilmesini istedi~ini belirtti. Ayr~ca Anzavur'un beyanlar~~
için Dahiliye Nezâreti ve Bal~ kesir Mutasarr~ ll~~~~taraf~ndan resmi bir tekzip ne~redilmesinin önemini vurgulad~ '''.
7 Aral~k günü Harbiye Nâz~n Cemal Pa~a, 14. Kolordu Kumandanl~~~'ndan gelen raporu Sadâret'e sundu. Cemal Pa~a, Padi~ah ad~na hareket
etti~ini öne süren Anzavur'un ihanet içinde bulundu~unu ve onun faaliyetini destekleyici yönde ~stanbul'da ne~rolunan bir k~s~m gazetelerin yay~n
yapmas~n~n halk aras~nda kötü etkiler yapaca~~n~~ belirttikten ba~ka mülki
hükümetçe bu tür haber yayman~ n tekzibini de istemi~tir'.
Anzavur'un hedefi olan Kuvây-~~ Milliyecilerin ço~u, Padi~ah ve Bâb~âli'yi kar~~lar~na almamaya özen gösterdiler 24'. Bölgelerindeki askeri erkân
ile uyum içinde çal~~malar~na kar~~l~k zaman zaman sivil yöneticilerle anla~mazl~~a dü~tüler. Hattâ bazan kendi aralar~nda dahi ayn~~ durum
görüldü.
Kuvây-~~ Milliye'ye kat~lm~~~olan ve bölgede asayi~sizli~e sebebiyet veren Kara Hasan çetesinin da~~t~lmas~~ konusunda Dahiliye ve Harbiye Nezâretleri ile Karesi'deki Kuvây-~~Milliyeciler hemfikir idiler.
Milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Pa~a ise, Anzavur hadisesini "ef'd-i cürmiye"den addetmemesinden dolay~~ Bâb~âli'den ~ikayetçi idi 2".

244 BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 2 ~~ / 1, 23/1; Belgeler, s~ ra nu. 51,57.
24 ' BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 23/1; Belgeler, s~ ra nu. 57.

24"

BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 23; Belgeler, s~ ra nu. 56.
Izmir'e Do~ru, 18 Kanün-~~ evvel 1335, s. 2; Çar~ kl~ , a.e., s. 99-10o.

248 Mustafa Kemal, a. e., s. 175; Kansu, a.e., c. II, S. 451-52.
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Sonuç
Damat Ferit Pa~a'n~n sadâreti döneminde plânlanm~~~oldu~u anla~~lan Birinci Anzavur isyan~, Ekim ay~nda bir haz~rl~k devresi geçirdikten
sonra Kas~m ay~nda bütün ~iddetiyle patlak verdi. Milli kuvvetlerin ba~ar~l~~ müdahaleleri ile ayaklanma bast~nld~. Asilerin direnci Aral~k ay~nda iyice k~r~ld~. Etrafa da~~lan ve saklanan çete mensuplar~n~n takibi Ocak ay~n~n sonuna kadar devam etti.
Ingiltere ile Damat Ferit Pa~a ve Sait Molla gibi kimselerin tahrik ve
deste~i ile ayaklanan Anzavur'un amac~~ mebus seçimlerini yapt~rmamak
ve Kuvây-~~Milliye'yi ortadan kald~rmakt~ . Gayesine varmak için etnik unsur ile islâm dinini kulland~. Birliklerine alCut~ve-i Muhamm~cti" ad~n~~vermek suretiyle Kuvây-~~ Milliyecileri islâma kar~~~imi~~gibi gösterdi. Onun
bütün hainane faaliyetleri; din, vatan, millet ve bayrak için fedakârca çal~~an ve çarp~~an Kuvây-~~Milliyeciler ve askeri erkân~n dayan~~ma ve çabalar~~ kar~~s~nda yenilmeye mahkûmdu. Nitekim öyle de oldu.
Ç~k~~~sebeplerini de gözönünde bulundurarak, ayaklanman~ n sonuçlar~n~~maddeler halinde belirtmek mümkündür.

~ . Askeri birlikler ile Kuvay-~~ Milliye'nin Anzavur isyan~n~~ bast~rmas~,
bölgede ve çevresinde büyük bir sevinç yaratt~. Bu ba~ar~; cephede, çevrede ve Istanbul'da Kuvây-~~ Milliyeye yard~ m fikrini benimseyenlerin ve buna
kat~lanlann say~s~n~n giderek artmas~nda etkili oldu 249.
Sab~k sadrazam Damat Ferit Pa~a, milletvekili seçimlerinin yap~lmas~n~~ ve meclisin aç~lmas~n~~ engelleyemedi~i gibi iktidar~~ da elegeçiremedi. Meclis-i Mebusan'~n aç~lmas~~ ile milli mücadeleye yön verecek bir belge olan Misak-~~ Milli haz~rland~.
~ngilizler, Biga ve çevresinde Kuvây-~~ Milliye'ye kar~~~bir tampon
bölge olu~turmay~~ ba~aramad~lar.
Isyan, Yunanl~lara kar~~~milli direni~i bir ölçüde zay~flatt~~~~gibi
Bat~~Anadolu Cephesi'nin geç kurulmas~na ve Yunan ilerlemesinin de gecikmeli olarak durdurulmas~na yolaçt~.
Çerkes Ethem Bey ile birliklerini te~kil eden Kuvây-~~ Seyyâre'nin
Kuvây-~~Milliye'ye kar~~~ ç~kan ayaklanmalar~~ bast~rmak hususundaki rolü
ve önemi anla~~lmaya ba~land~.
249

Özalp, a.e., c. I, s. 68.
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Birinci Anzavur isyan~n~n bir özelli~i, hem Kuvây-~~ Milliye'nin ve
hem de Bâb~âti'nin iste~i hilâfma patlak vermesidir.
Sözkonusu ayaklanman~ n bir ba~ka özelli~i, Çerkes as~ ll~~ âsiye kar~~ , hem Bâb~âli'nin ve hem de Kuvây-~~ Milliyetcilerin Çerkes kökenli kimseleri devreye sokmaland~ r. ~stanbul hükümeti Hur~it ve Ahmet Fevzi Pa~alar~ , di~erleri ise Yusuf ~zzet Pa~a ve Çerkes Edhem Bey gibi kimseleri
bölgede görevlendirdiler.
8. ~stiklal Harbi sonunda, âsilerin baz~ lar~~ Yüzellilikler'e dahil edildi 250.
g. Anzavur isyan~~ ile dilimize "Anzavurluk" deyimi girmi~tir. ~öyle ki,
Ege'deki zeybelder, "Anzavur'un mahiyetini yakinen ö~rendikleri için Kuvâ-yz
Milliye'ye muhâlif i~lere Anzavurluk"demeye ba~lam~~lard~~251 .

2S"

Yüzellilikler listesinde Birinci Anzavur ~ syan~ 'n~~ destekleyen Sait Molla, Kiraz

Hamdi Pa~a, Refi Cevat (Ulunay) ve âsi ~ah Ismail'in kayn~~ Hademe-i Hassa Kumandan~~
Miralay Zeki gibi kimseler vard~. Ayn~~ listenin sonunda yeralan Susurluk, Manyas ve
Gönen yöresinden yirmidokuz ki~iden bir k~sm~n~n 1919 y~l~ndaki Anzavur ayaklanmas~~ ile
ilgili olmal~d~r. Bk.~lhami Soysal. 1507ikler Kimdiler, Ne rapldar, Ne Oldular?, ~ stanbul 1988,
s. 25, 29, 30-32.
21

Bayar, a.e., c. VIII, s. 2.445. Bu zeybekler sonradan Anzavur'un ikinci isyan~n~n

bast~ nimas~na kat~lm~~lard~r. Bk. Bayar, a.e., c. VIII, s. 2.460.

BELGELER
Birinci Anzavur ayaklanmas~~ ile ilgili belgelerin ço~u, Ankara'daki
Genel Kurmay Ba~kanl~~~~Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Ba~kanl~~~~Ar~ivi'nde bulunmakta olup pek az~~ yay~nlanm~~t~r 252. Konuyla ilgili az say~daki evrak Istanbul'daki Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'nde mevcuttur. Burada ikinci ar~ivde bulunan vesikalann yay~nlanmas~~esas al~nm~~t~r.
Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi'nde Bâblâti Evrak Odas~~tasnifindeki
345.166 numaral~~belge gömle~inde 27 lef halinde 65 adet vesika yer almaktad~r. Bu evrak~n 55'i Anzavur'un ilk isyan~na aittir. Geri kalan ~~o
belgenin 5'i Anzavur'la ilgili olmakla beraber, onun birinci ayaklanmas~ndan sonraki döneme ve di~er 5'i de 1919 y~l~ndaki Adapazar~~olaylar~na
aittir. Yay~ndaki bütünlü~ün bozulmamas~~için, sözkonusu ~~o belgenin
EKLER bölümünde fotokopi halinde verilmesi uygun görüldü. Bunun yan~nda ayn~~tasnifte bulunan konuyla alâkal~~ di~er belge ve kay~tlar da yay~na dahil edildi.
Burada yay~nlanan belgelerin ba~~lusm~na, ayaklanma öncesi döneme
ait Anzavur'la ilgili foto~raf, kay~t ve evrak eklendi. Böylelikle ad~geçen
kimsenin geçmi~i belgelerle ayd~nlat~lmaya çal~~~ld~.
~imdilik Anzavur ile ilgili bulunabilen en eski kay~t, 26 ~aban 1328/2
Eylül 1910 tarihli olup, zaman~n Ingiltere büyükelçisine vermek istedi~i
foto~rafin~n arkas~nda mevcuttur. Büyükelçinin eline geçmedi~i anla~~lan
bu foto~rafa, Sadrazam Kâmil Pa~a'ya ait özel evrak aras~nda tesadüf edilmi~tir 253. Bu resim, büyük bir ihtimalle, ~ngiliz büyükelçisine ula~t~rabilmesi için Kâmil Pa~a'ya ya da bir yak~n~na verilmi~~olmal~d~r.
Bu belge yay~n~~ ile, Türk ~stiklal Harbi'nin en önemli ayaklanmalanndan biri olan birinci Anzavur isyan~~ kar~~s~nda, merkezi ve mahalli
yönetimler ile mülki ve askeri idarecilerin mesele kar~~s~ndaki tutum ve
politikalar~= anla~~lmas~~ kolayla~acakt~r.
252 Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. 9, Vesika nu. 219; nu. lo, Vesika nu. 230; nu.
i ~ , Vesika nu. 269,271,272; nu. 38, Vesika nu. 923,924;Harp Tarihi Belgeleri Dergisi, 1111. 72,
Belge nu. 1.554.
253
BOA., Y~ld~z Esas Evrak~, M. Kâmil Pa~a Evrak~, D.86/41, nu. 4.105.
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Belgeler yeni harflere çevrilirken sesli durumdaki elif, vay ve ye harfleri s~ras~yla â, ü ve biçiminde gösterilmi~tir. Belirtilen harfler, gay~n ve Icaf
harflerinden önce veya sonra ise â, ü ve I ~eklinde yaz~lm~~t~r.
Ne~ir esnas~nda kullan~lan "S~ra nu." ile, belgelerin yay~n içindeki s~ralanma numaralar~~ gösterilmi~tir ki toplam 75 vesika yay~nlanmaktad~r.
S~ ra numaras~n~n alt~nda belgenin kay~tl~~ bulundu~u tasnifin ad~~ ile yer ve
lef yani ek numaralar~~verilmi~tir. Bir k~s~ m evrak üzerinde lef numaralar~~
yaz~l~~ de~ildir. Bu durum kar~~s~nda, as~l vesika ile eklerini birbirinden
ay~rmak için, bu belge yay~n~~ içinde, lef numaralar~~ kö~eli parantez içinde
gösterilmi~tir.
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S~ra nu. 1
BOA., Y~ ld~ z Esas Evrak~, Sadrazam M. Kamil Pa~a Evrak~, D. 86-41,
nu. 4.1135.
[Anzavur'un ~ ngiliz Büyükelçisi için imzalad~~~~ ~ g~ o y~l~nda çekilmi~~
bir foto~raf~]
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S~ra nu. 2
BOA., Y~ld~z Esas Evrak~, Sadrazam M. Kamil Pa~a Evrak~, D. 86-41,
nu. 4.105.
[Anzavur'un foto~rafm~n arka yüzü]
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S~ra nu. 2-A
BOA., Y~ld~z Esas Evrala, Sadrazam M. Kâmil Pa~a Evrak~, D. 86-41,
nu. 4.1 o5.
[Anz,avur'un foto~rafin~ n arka yüzündeki kay~t]
~ ngiltere Devlet-i 2" fahimesi sefiri 255 asâletlü beray-~~ hat~ r' 'arz ve
takdim eylerim.
Fi 26 Sa`bân sene [t ]328
Ayd~ n Kuvve-i Ta`kibiye ve Çalorcall'~lin 257 Teniciline Kumandan Binba~~~Ahmed Anzavur
S~ra nu. 3
BOA., BEO., GGD., nu. 86, s~ ra nu. 728
23 Nisân sene [t 3]35
Gelibolu Mutasarr~ fi Necib Bey'in `azliyle yerine almakta oldu~u ma`â~la ~zmit Mutasarr~f~~ Mahmtld Mâhir ve ~zmit Mutasarr~fl~~~'na üçüncü
s~n~f ma`â~la jandarma binba~~lar~ ndan Ahmed Anzavur Beylerin ta`yinleri
hakk~nda.
MelfUât: ~râde-i seniye lâyihast ~ .
Mu'âmelât: 'Arz fi 23 minhü. 640 irâde-i seniyesi ~eref sâd~r olup
596 cevâb yaz~ld~.
Fi 27 minhü.
S~ra nu. 4
BOA., BEO., GGD., nu. 86, s~ ra nu. to4.4
2 Ramazân sene [1]337
Haziran sene [1]335

ir

' Bu kelime, metinde

biçimindedir.
Bu tarihte ~ngiltere'nin Osmanl~~ Devletin'deki büyükelçisi Sir Gerald Lowther idi.
Bk.
Devlet-i
`Osmâniy" sene: 65, [~stanbul] 1326, s. 172; Yusuf Hikmet
Bayur, Türk Ink~ldbz Tarihe, c. II/2, Ankara 1943, S. 499.
2 ' Bu kelime, metinde
~eklindedir.
257 1890-1911 y~llar~~ civar~nda ~zmir ve çevresindeki e~kiyal~ k faaliyetleri ile ~öhret
kazanm~~~olan Çak~ rcal~~ Mehmet Efe.
25

255
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Karesi Mutasarnf~~ Hilmi Bey ma'a~~yla ~zmit Mutasarr~fl~~~'na ve Izmit Mutasarnf~~ Ahmed Anzavur Bey ikinci s~n~f ma'a~la Karesi Mutasarnfl~~~'na nakl ü becayi~leri hakk~nda.
' at: ~rade-i seniye layihas~~ I.
Melf-af
Mu` âmelât: 'Arz Ii,, Haziran sene [1]335
916 irâde-i seniyesi ~eref sad~r olup 839 cevâb yaz~ld~ . Fi 17 Haziran
sene [ 3135
S~ra nu. 5
BOA., BEO., nu. 343.378
Sadâret-i `Uz~nâ Mekti'ibi Kalemi
~~8 Ramazan sene [ 11337
17 Haziran sene [11335
Dahiliye Nezâret-i celilesine,
ii

Haziran [11335 tarihli ve ~~ o44 numaral~~ tezkire-i `aliyelerine cevâb-

d~r.
Karesi Mutasarnf~~ Hilmi Bey'le ~zmit Mutasarnf~~ Ahmed Anzavur
Bey'in icray-~~ becâyi~-i me'rniiriyetleri hakk~ nda bi'l-istizan ~eref sad~r olan
irâde-i seniye-i hazret-i Hilafet-penahi sûret-i musaddakas~~ leffen savb-~~ alilerine tesyâr lul~nm~~~olma~la icray-~~ 'kab~na himmet.
~~5 Haziran sene [1]335 tarihli ve 916 numaral~~ irâde-i seniye üzerine.
S~ra nu. 6
BOA., BEO., GGD., nu. 86, s~ra nu. 1.181
7 Temmûz sene [13]35
~ zmit ve Karesi Mutasarnflan Ahmed Anzavur ve Hilmi Beylerin
me'mûriyetlerinde ibkalan hakk~nda.
Melffifat: irâde-i seniye lâyihas~~ I.
Mu'âmelât: M II 7 minhü. 'Arz fi 8 minhü. 1007 irâde-i seniyesi sad~r olup 948 cevâb yaz~ld~. Fi 12 Temmûz sene [13]35
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S~ra nu. 7
BOA., BEO., nu. 345.166
Sadâ'ret-i `Uzmâ Mektülii Kalemi
8 RebVii'l-evvel sene [1338
KânCin-~~evvel sene [1]335
Harbiye Nezâret-i ceillesine,
Ahmed Anzavur taraf~ ndan Gönen Kâ'immakâm~'mn teyid!' ve
Müdde`i-i `Umûmi ile Jandarma Kumandan~'n~n `azl edildi~i ve hükümet
kona~~~ve dâ'ire-i `askeriye ile kasaban~n ya~ma ve habshânenin tahliye
Olundu~u ve mahall-i mezkürdan gelen yolculann ifâdesine `atfen Karesi
Mutasamfl~~~'ndan i~'â[r] 258 k~l~nd~~~ ndan haysiyet-i hükümetin muhâfazas~yla âsâyi~in te'mini ve ahvâl-i mümâselenin men`-i tekerrürü içün cihet-i
`askeriyece tedbir-i lâzime ve mü'essire ifâs~~ Dâhiliye Nezâret-i cerilesinden izbâr olunma~la iktizâs~n~ n sür`at-i icra ve netIcesinin inbâsma himmet.
~~âret-i `aliye mücibince.
S~ra nu. 8
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 2
Bâb-~~`âlr~~
Dâilibye Nezâreti
Kalem-i Mahsas
8214
115
Huzûr-~~ `âii-i cenâb-~~Sadâret-pen5.hiye 259
Ma`ruz-~~çâker-i kemineleridir.
~zmit Mutasarr~f-~~ Sâb~k~~ Ahmed Anzavur Bey'in Manyas'ta bir hayli
e~hâs~~ ba~~ na toplayarak emniyet-i memleketi muhil bir hareket vukü'una
çal~~makta oldu~u mervI ve me'mûrin-i zab~tan~ n tahkikât ve ist~tlâ'ât~~da
Bu kelime, metinde
biçimindedir.
Sadaret'te 2 Ekim 1919-3 Mart 1920 tarihleri aras~ nda Ali R~za Pa~a (1859-1933)
görev yapm~~t~ r. Pa~a, ayr~ca çe~itli nâz~ rl~klarda da bulunmu~tur. Fazla bilgi için bk. Mahmut Kemal ~nal, Osmanl~~Devrinde Son Sadrazamlar, c. VI, ~stanbul 1953, S. 2.105-2.117.
258

29
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bu rivâyeti mü'eyyid bulundu~undan ve Gönen ve havalisinin kuvve-i inzibâtiyesi ise böyle bir harekete mümâna'at edebilecek mahiyet ve kemiyette olmad~~~ndan bahsle bomba ve mitralyözlerle mücehhez kuvvetli bir
müfrezenin sür`at-i sevk! lüzûmu Gönen Ka'immakaml~~~'ndan bildirildi'gine da'ir ba'z~~ ifadeyi hâvi Karesi Mutasarr~fl~~~'ndan 26° bugün al~nan 28
Te~rin-i evvel sene [13135 tarihli telgrafnâmenin sûreti leffen takdim k~l~nm~~~ve takayyüdât ve tedabir-i lazime ittihaziyle oralarda muhill-i süld~n
ve huzûr bir hâl ve hareket vukü'una meydân verilmemesi z~ mn~ nda mutasarr~ll~~a cevâben vesayay-~~ lazime 'Na lol~ nd~~~~gibi Harbiye Nezaret-i ceillesine' de i~'ar-~~keyfiyet olunmu~tur. 01 bâbda emr ü fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fi 4 Safer sene [11338
ve
fi 29 Te~rin-i evvel sene [11335

Dahiliye Naz~n
Bende
Mehmed Serif'

S~ra nu. 9
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 2/1-2
Bâb-~~`âli
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis

(Sifre)

Karesi Mutasarr~fl~~~'ndan al~ nan 28 Te~rin-i evvel sene [13]35 târihli
~ifreli telgrafnâmenin si~ retidir.
Gönen Ka'immakaml~~~'ndan al~nan 27 Te~rin-i evvel sene [13]35
tarihli müsta`cel i~aretli ~ifre telgrafnâmenin sûret-i halli ehemmiyet-i
mündericat~na mebni 'arz olunur ve 'ayn~~ zamanda Ondördüncü Kolordu
Kumandanl~~~'na 263, Liva Jandarma Alay Kumandanl~~~'na da kemâl-i
ehemmiyetle tebli~~k~l~nm~~~ise de mes'elenin hadd-i zat~ndaki ehemmiyet
Merkezi Bal~ kesir olan ba~~ms~z sancak.

26 ' Harbiye Naz~ n Mersinli Cemal Pa~a'd~r (1873-1941). Pa~a, Osmanl~~ Mebuslar
Meclisi ile TBMM. üyeliklerinde bulunmu~tur.

262 Damat Mehmet ~erif [Çaydaro~lu] Pa~a (1874-1958), yazarl~k da yapm~~t~r.
26<
Ondördüncü Kolordu Kumandan~~ Yusuf ~zzet Pa~a'd~r (1876-1922). Pa~a, daha
sonra T.B.M.M.'ne Bolu mebusu olarak girmi~tir. Fazla bilgi için bk. Necati ökte-Nusret
Baycan-Salih Sataryal~, Türk Istikla-1 Harbine Kat~lan Tamen ve Daha Usi Kademelerdeki Komutan lann Biyografileri, Ankara 1989, s. 8o-81.
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ve nezâketi müstagni-i 'arz ve izah bulundu~undan bu bâbda livâca ta`yin
ve ta`kib olunacak hatt-~~ hareketin emr ü iradesini bil-hassa rica ve istirham eylerim.
Süret
izmit Mutasamf-~~ Sâb~lu Çerkes Ahmed Anzavur Bey geçenlerde buraya gelerek iki üç gün sonra Manyas havalisine gitti~i ve istihlâs-~~ vatan
gâyesine ma`tüf oldu~u hakk~ ndaki kana'ate ra~men harekat-1 milliyeye
muhâs~m bir kuvvet-i hareket vücilda getirerek bu havalide intihâbâta muhâlefet ve mümâna'at ve bu bâbda icab ederse silâh isti'mâl etmek ve bu
maksad~ n husûlüne mani' olan kimseleri kat`iyen ve deP ve Icab ederse ifnâ eylemek fikr ü maksad~yla el-yevm Manyas'ta hayvân ko~usu bahanesi
tahunda bir hayli e~hâs toplamakta oldu~u ve emniyet ve müsâlemet-i
memleketi tehdide yaz' eyliyebilecek bir hükümet hâz~rlamakta bulundu~u
kuvvetli sürette elsine-i 'âmmede tevâtüren deverân etmekte ve zab~tan~n
tedkikât ve ~irahi ifâclat~~ dahi bunu te'yid eylemekte ve memlekette bundan büyük havf ve heyecânlar tevellüd ve cereyân etmektedir. Gerçi böyle
bir harekat~n ne derece[ye] kadar mü'essir oldu~u kestirilemez ise de emniyet ve âsâyi~-i memleketi hükümetçe te'min edecek vaz`iyetin ahz edilmesi vâcibâttand~r. Band~rma'da f~ rkan~n ve Bal~kesir'de kuvvetli jandarma
bölü~ünün bulunmas~~ hasebiyle bir ~ey iki' edemiyecelderi ve fikr ü maksadlar~na en müsâ'id zemin olarak Gönen ve havâtisini intihâb ile bu s~rada ikâ'-~~ vakâyi` ile istihsâl-i maksada çal~~mak isteyecekleri ~übhesizdir.
Kuvve-i inzibâtiye ise böyle bir harekete mürnana'at eyliyebilecek mâhiyet
ve kemiyette de~ildir. Binâberin on güne kadar arkas~~ al~nacak olan intihâbât~n intâc~na de~in bomba ve mitralyözlerle mücehhez kuvvetli müfrezenin burada bulundurulmas~~ lüzümu kat`iyen derece-i vücübdad~r. F~rkadan böyle kuvvetli bir müfrezenin de sür`at-i i`zam~~ ehemmiyetle ma`rtizdur.
S~ra nu. 10
BOA., BEO., nu. 345.166, lefi 3
Bab-~~
Dhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis
8254
123
Huzûr-~~ sâmi-i cenâb-~~ Sadâret-penâhiye
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Ma`ria-~~ çâker-i kemineleridir.
~zmit Mutasamfl~~~'nda bulunmu~~olan Ahmed Anzavur Bey'in Karesi Livas~~ havalisine gelerek ba`z~~ te~ebbüsâtta bulundu~u haber al~nmas~~
üzerine bu bâbda ittihâz edilen tedâbire dâ'ir tafsilat~~ havi Karesi Mutasamfl~~~'ndan evvel ve âhir al~nan 29 Te~dn-i evvel sene [13]35 tarihli ve
12286/897 ve 12286/899 numaral~~ iki k~t'a tahrirât ile melfûflann~n sûretlen leffen takdim k~l~ nm~~~ve livâca mülhakata icra k~l~nan tebligat musib
oldu~undan yine o da'irede te'idd-i vesaya olunmas~~ ve her halde merkez
ve mülhakat-~~ livada bu yüzden bir uygunsuzluk vukü'a getirilmemesi cevaben izbâr k~ l~ nm~~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fi 7 Safer sene [1]338
ve
fi 2 Te~rin-i sâni sene [11335

Dahiliye Naz~r!
Bende
Mehmed ~erif

S~ra nu. 11
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 3/1
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsi"is
Karesi Mutasarr~fl~~~'ndan %/and olan 29 Te~rin-i evvel sene [13]35
tarihli ve 12286/897 numaral~~ tabi-il-atm sûretidir.
~zmit Mutasarr~f-1 Esbak~~Çerkes Ahmed Anzavur Bey'in te~ebbüsât-~~
affiresi hakk~nda Gönen Ka'immakaml~~~'n~n i~'anna `atfen sebk eden 28
Te~rin-i evvel sene [1]335 t ~ihli ~ifre telgrafnâme-i çakerâneme lahikad~r.
Mes'elenin hadd-i zât~ndaki ehemmiyet derhal derpi~~edilerek
Ondördüncü Kolordu Kumandanl~~~'yla Liva Jandarma Alay Kumandanl~~~'na tebligat-~~ mukteziyede bulunma~la berâber ba~kaca hemân Band~rma ve Gönen Ka'immakaml~klanna da ~ifre telgrafla vesayay-1 mü'essire
icra edilmi~~ve mezkûr ~ifrenin bir sûreti beray-~~ ma`l~lmat leffen nazargah-~~sam~lerine 'arz k~l~ nm~~~olma~la ol bâbda.
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S~ra nu. 12
BOA., BEO., nu.345.1 66, lef: 3/2
Bâb-~~'âri
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis
Band~rma ve Gönen Ka'immakaml~ klanna tebli~~edilen ~ifre telgrafnâmenin süretidir.
~zmit Mutasarr~f-~~ Esbak~~ Ahmed Anzavur Bey'in hareket-i milliye 'aleyhinde te~ebbüsâtta bulundu~u haber al~nm~~t~r. Millet ve memleket
mukadderat~n~n sulh mü'temer-i kebirinde mevzü`-i bahs olaca~~~ ~u pek
mühim ve nazik anlarda efrad-~~ millet aras~nda tevlid-i nifak ve `adem-i ittifak~~ ba`is olacak ednâ bir hareketin vatan-~~
içün ne derecelerde
mazarrat-~~ `azimeyi istilzâm ve intâc edece~i ve müsebbiblerinin dahi nefrin ile ile'l-ebed yâd olunaca~~~vareste-i beyand~ r. Art~ k inkâr kabül etmez bir
hakikattir ki milletimiz kitle-i Vahide halinde hareket etmez ve bu sâretle
hukükunu müdafa'a eylemez ise felaket muhakkakt~r. Bina'en'aleyh bu
bâbda `ale'd-devam takayyüdâtta bulunularak ve tedbir-i ciddiye-i hakimâne ittihaz olunarak beyne'l-islam sefk-i dimaya zinhâr meydan ve imkân verilmemesi ve vatan hakk~ nda mahsüs 264 bulunan her hareket-i gayr-~~
lay~kan~ n men`i vesâ'ilinin istikmâline son derece ihtimâm k~l~ nmas~~ kemâl-i ehemmiyetle tavsiye ve ihtâr ve zuhür-~~ asar-~~ fi'iliyeye ~iddetle intizâr olunur.
S~ra nu. 13
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 3/3
Bâtr-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis
Karesi Mutasamfl~~~'ndan vârid olan 29 Te~rin-i evvel sene [13i35
tâdhli ve ~~ 2286/899 numaral~~taht:il-km si~retidir.
~zmit Mutasarr~f-~~ Sâb~lu Ahmed Anzavur Bey taraf~ndan ve Manyas
merkezinden maküm-~~ livâya çekilen 29 Te~rin-i evvel sene [13]35 tadhli
bir k~t'a telgrafnâme süreti dahi mündericat~ n~n ehemmiyetine mebni be2n4
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ray-~~ maliimat matviyen pi~gah-~~ sâmi-i cenab-~~ nezaret-penahilerine takdim lul~nm~~~ve bu husfista sefk-i dimâ vukü'una imkan b~rak~lmamak
içün müteyakk~zane hareketle tedbir-i mü'essire ittihaz ve icras~na sarf-~~
mahasal gayret olunmakta ise de münafi-i
'ah' hareket hudüsunun
tamamen men`i vesa'ilinin istikmâl ve te'mini içün her halde hükümet-i
mahalliyenin kuvve-i te'yidiyesi bulunan Ondi5rdüncü Kolordu Kumandanl~~~'na dahi merci`-i `alisinden 'acilen emr verdirilmesi menüt-~~ âray-~~
mü~kil-gü~ay-~~ nezaret-penah~leri bulunmu~~olma~la ol bâbda.
S~ra nu. 14
BOA., BEO., nu.345.166, lef: 3/4 265
Bâb-~~`âri
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahs6~s
S~lret
Karesi Mutasamfl~~~'na,
Üç dört günden beri bu havalide bulunuyorum. Yunaniler[in] ~zmir'i
i~gali[ni] müte`ak~b memleketin atisinden bi-hakk~ n endi~e ile galeyân eden
millet kendi kuvvetine ve Cenab-~~ Hakk'a istinâden silaha sar~lm~~~ve kan~n~~ bu husiisda isara ~ifa]) etmi~~iken kemin-i f~rsatta bulunan menfa'at-perestan bu hareket-i milliyeden derhal istifade arzüsuna kap~larak alt~~ yedi
aydan beri Kuvay-~~ Milliye Mü'essisi ve Müctirân~~ s~fat~yla ma'süm milletin kan~n~~ heder ve hanman~n~~ tahribe k~yam ve bu sürede her birerleri
sanâdid-i ~ttihadiye'nin birkaç senelerde cern` ve iddihar~na muvaffak olamad~~~~serveti istihsal etmi~lerdir. ~htirasat-~~ ecânible zaten parçalanmakta
olan memleketimizin dahilinde de hiss-i vatan ve haysiyet-i milliyeden
mahrilm bu gibi menfa'at-perestân~n ellerinde bazice olmas~na art~k milletin tahammülü kalmam~~t~ r. Millet bugün padi~ah~ n~ n etraf~nda toplanarak
memleketi bu hâlden kurtarma~a `azm etmi~tir. Karesi havalisinde birçok
seneler deraâtle ifay-~~ vazife ile hukük-~~ ahatinin hayat~~ emrinde gösterdi~im hüsn-i niyetime i`timaden bu hayali halk~n~n gösterdi~i arzüy-1 `umümiye ve vuki~ ` bulan da`vetlerine mebni Te~kilat-1 Milliye nam' alt~nda
toplanan bu idarenin hesab~n~~ rü'yete mecbüriyet has~l oldu. Bu hesab~n
hulülünü idrak eden Bal~kesir Müdafa`a-i Huki~k nam~n~~ ta~~yan hey'et
26'

Bu belgenin çok az da olsa farkl~~ bir yay~n~~ için bk. Çankl~,a.e., s. 98-99.
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erkan~n~ n bu hareketlerle mütehâ~i olduldarm~~ i~itiyorum. Vatan ve millet
içün nâmüskar olanlar ve Cern`iyet-i ~slam nâm~yla çal~~anlar hesâblarm~n
rü'yetinden bu derece teha~i göstermemeleri laz~ m gelir. Binâ'en'aleyh vatani bir hisle çal~~makta oldu~unu anlad~~~ m~z gün ücret talebinde bulunmayarak bütün bu hayali sekenesi yek vücüd olarak dü~man kar~~s~na ç~kt~ klarm~~ be~eriyet görecektir. Netice-i maksad~m! Ve bütün milletin ârzüsu
art~k memleketimizin mukadderatlyla bu derece oynan~ lmamas~ndan ve
ma'sürn ahâlinin her gün paras~~ soyulmamas~ndan ve gerek Bal~kesir'deki
erkan-~~ hey'etin ve gerek Memâlik-i Osmâniye'nin her taraf~ na müstevti
bir halde yay~ lan sanaclid-i ~ttihad'~ n ~slah~ ndan 'ibaret oldu~unun bir vak`a
hude~suna mahal kalmamak üzere `umürna i'lân~n~~ 'arz ve rica ederim.
Fi 29 Te~rin-i evvel sene [11335

Izmit Mutasarr~f-~~ Sab~lu
Ahmed Anzavur

S~ra nu. 15
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 4
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i
8292
136
Mahremdir.
Huzûr-1 sarni-i cenab-~~ Sadaret-penahiye
Ma're~z-~~ çâker-i kemineleridir.
2 Te~rin-i sani sene [13]35 tarihli ve 8254 numaral~~tezkire-i çakeriye
zeyldir.

Izmit Mutasamf-~~ Esbak~~ Ahmed Anzavur Bey hakk~nda Band~rma ve
Gönen Ka'immakaml~ldanna vesayay-~~ mü'essireyi havi olarak çekilip Karesi Mutasarr~fl~~~'ndan bu kerre ba-tahrirat gönderilen telgrafnâmenin süreti manzür-~~ sami-i fahimâneleri olmak üzere leffen takdim lul~nm~~~olma~la ol babda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi ~~o Safer sene [1]338
ve
4 Te~rin-i sâni sene [~~]335

Dahiliye Naz~n
Bende
Mehmed Serif
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S~ra nu. 16
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 4/
Bab-~~
Dahiliye Nezareti
Kalem-i Mahsiis
Se~ret-i tel
Band~rma ve Gönen Ka'immaka~nl~ldanna 30 Te~rin-i evvel sene
172
[1 ]335 425
Manyas merkezinden Izmit Mutasamf-~~ Sab~lo Ahmed Anzavur Bey
imzas~yla al~nan telgrafnâmede hareket-i milliye 'aleyhinde ba`z~~tenkidât
ve mütala'at dermiyân edildikten sonra milletin ~evketli padi~ah~m~z~n etraf~nda topland~~~~ve bu halin ~slah~na `azm eyledi~i dahi `ilave-i makal
k~l~nm~~t~r.
Ma`lfim oldu~u üzere 'asker ve millet yek dil ve yek cihet olarak
padi~ah~m~z~n zaten etraf~nda toplanm~~~ve vatan-~~mukaddesimizin istihlâs~na hüsn-i niyetle çal~~makta bulunmu~~oldu~undan miimaileyhin bu
babdaki beyanat ve müdde`iyat~~eficar-~~ `umümiyeyi taglitten ba~ka bir ~ey
de~ildir. Dünkü ~ifreli telgrafnâme ile de bildirildi~i vechle zaman~=
tarihte misli görülmemi~~bir sfirette nâziktir. ~u s~rada her sahib-i iz'an ve
vicdan vatanperver mficib-i nifak ahval ika`~ndan hazer eylemelidir.
Bu cihetin mt~maileyhe tefhim ve tebli~i ve Manyas havalisi halk~n~n
gösterdi~i arz~ly-~~ `umilmiye ve da`vete icâbetle geldi~ini Ahmed Bey'in iddi'a etmekte olmas~na nazaran kimler taraf~ndan ne sebeble mümileyhin
da`vet 'al~nm~~~bulundu~unun ve halen kimlerle temas etti~inin bi't-tahkik
seri-an inbas~~ ehemmiyetledir.
Asl~na mutab~kt~r.
Fi 4 Te~rin-i sani sene [~~)335

Bende
Mehmed ~erif
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S~ra nu. 17
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:5
Bâb-~~`ai
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsüs
8323
149
Mahrem.
Huzilr-~~ sarni-i hazret-i Sadaret-penahiye
Ma`diz-~~ çâker-i kemineleridir.
4 Te~ rin-i sâni sene [1335 tarihli ve 8292/136 numaral~~ tezkire-i çfficenye zeyldir.
Karesi Hareket-i Milliye Hey'et-i Merkeziyesi a`zas~ ndan Hamdi
Bey'in 266 bir kuvve-i kâfiye ile Ahmed Anzavur Bey'e kar~~~hareket ederek
ma`iyetinin da~~t~ ld~~~~ve kendisinin mecbür-~~ firar olarak derdesti içün
ta`kibat-~~ ~edidede bulunuldu~u ve Çine rü'esas~ ndan onalt~s~n~n tevkif
edildi~i ve Anzavur Bey'in ~erik-i cürrnü olan Hamdi Pa~a Yâveri Yüzba~~~
Kemal Bey'in de Band~ rma'da bir çiftlikte yakalanarak mevküf bulundu~u
Bal~ kesir Hareket-i Milliye Redd-i ~lhak Hey'eti'nin ~zmir Müdafa`a-i Hukük-~~ 'Osmaniye Cem`iyeti'nden gönderilen raporu süretinden anla~~lmas~~
üzerine livâca olan ma`lümat ve ist~ tlaat~n i~an Karesi Mutasarr~fl~~~'na
yaz~lm~~~idi. Bu s~rada Harbiye Nezareti'nden al~nan bir tezkirede mümaileyh Ahmed Anzavur Bey'in vukü'a getirmek istedi~i yolsuzluldan bast~rmak üzere kuvvetli bir müfrezenin 30 Te~ rin-i evvel sene [11335 tarihinde
Bal~ kesir'den Gönen istikametine sevk edildi~i Ondördüncü Kolordu Kumandanl~~~'mn i~'anna `atfen beyan edilmi~~oldu~u halde Karesi Mutasarnfl~~~'ndan ~imdi cevaben al~ nan 7 Te~rin-i sâni sene [1335 tarihli telgrafnamede Ahmed Anzavur Bey'in taldbine Bal~ kesir Kuvay-~~ Milliyesi'nden
bir müfreze ç~kar~lm~~~ise de mezkür müfrezenin Ahmed Bey'i ta`kib etmeyip hala Sus~~~ rl~ k nâhiyesi merkezinde bulundu~u ve Kuvay-1 Milliye
Köprülülü Hamdi Bey [1886-1920], Edremit'te kaymakaml ~ k yapt~ . Karesi'deki Kuvây-~~ Milliye hareketinin kurulup geli~ mesinde hizmetler verdi. 1920 y~l~~ ba~~nda Akba~~
cephaneligi bask~ n~ n~~ gerçekle~ tirdikten sonra Anzavur kuvvetlerinin takibi sonunda ~ehit
dü~tü, Fazla bilgi için bk. Kâmil Su, Ka'priihilii Hamdi Bey ve Akba~~Olay~, Ankara 1984; Hasan Kalmaz, Milli ~ehidimiz Hamdi Bey, Edremit 1982.
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a`zâs~ndan Hamdi Bey ile Ahmed Anzavur Bey anla~mak üzere iki gün
evvel birle~mi~ler ise de Ahmed Bey'in Hamdi Bey'e beyân-~~ emniyet ve
i`timâd etmesinden' dolay~~ mümâileyhin Bal~ kesir'e `avdet eyledigi ve
dün gece Kuvây-~~ Milliye Re'isi Hâcim Bey 267 bi'z-zât Ahmed Bey'le
görü~mek ve anla~ mak üzere Ahmed Anzavur Bey'in el-yevm bulundu~u
Kepekler' karyesine gitti~i ve Ahmed Bey'in ma`iyetindeki kuvvetin altm~~~ile yetmi~~aras~ nda olup henüz da~~lmad~~~~ve Hamdi Pa~a'n~n' Yâveri Yüzba~~~Kemal Efendi'nin Band~rma'da derdest olunarak habs
ve tevkif olundu~u Kuvây-~~ Milliye'den bildirilen onalt~~ ki~inin "Çetmi"
ya`ni "Alevi" denilen 'a~irete menstib olup Ahmed Bey'in kuvvetiyle irtibâtlar~~ bulunmad~~~~ve Hacim ve Ahmed Anzavur Beylerin mülâkât ve
mükâlemât~ na dâ'ir al~ nacak ma`l~imât~ n dahi ba~kaca bildirilece~i dermiyân k~ l~ nm~~~ve ta`kibât i~ine Kuvây-~~ Milliye'nin te~riki mahzûrdan sâlim
görülememekte bulunmu~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veFi 14 Safer sene [11338
VC

fi 8 Te~rin-i sâni sene [1]335

Dâhiliye Nâz~r~~
Bende
Mehmed Serif

S~ra nu. 18
BOA., BEO., nu.345.1 66, lef: 6
Bâb-~~`âii
Nezâreti
Kalem-i Mahsüs
8359
~~62
Huzûr-~~ sârni-i hazret-i Sadâret-penâhiye
Ma'rüz-~~ çâker-i kemineleridir.
"

2

Bu kelime metinde etmemesinden biçimindedir.

"' Hâc~ m Muhittin Çankl~~ (1881-1965), Osmanl~~ Mebuslar Meclisi ile T.B.M.M. üyeliklerinde bulundu. Fazla bilgi için bk. Çankl ~, a. e.
j•LS..,S- biçimindedir.
268 Bu isim, metinde
269 Kiraz Ahmet Hamdi Pa~a (1862-1935), Askeri Nigehbân ve Türkiye'de ~ngiliz Muhipleri Cemiyetleri üyesi olup ~stiklal Harbi sonunda Yüzellilikler'e dahil edilmi~~ve
Köstence'de ölmü~tür. Bk. Soysal, a.e., s. 279-80.
26
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8 Te~ rin-i sant sene [1]335 tarihli ve 8323/149 numaral~~tezkire-i çakeriye zeyldir.
Kuvay-~~ Milliye Reisi Hâcim Bey'in Ahmed Anzavur Bey'le beray-~~
mülakat merkez-i livadan hareket etmi~~ise de m~lmaileyhle görü~emiyerek
`avdet etti~i anla~~ld~~~ na ve mümâileyh Ahmed Bey'in harekat-1 asayi~~ikenânesi gittikçe tezâyüd ederek ta`kibine müfrezeler ç~kar~lm~~~ise de
henüz müsmir bir netice elde edilemedi~ine dâ'ir tafsilat~~ havi Karesi Mutasarr~fl~~~'ndan bugün al~nan 9 Te~rin-i sani sene [1]335 tarihli telgrafnâmenin süreti dahi leffen takdim lol~nm~~~ve keyfiyet Harbiye Nezâret-i celilesine de i~'ar edilmi~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fi 16 Safer sene [11338
ve
~~o Te~rin-i sâni sene [1]335

Dahiliye Naz~n
Bende
Mehmed Serif

S~ra nu. 19
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 6/1
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem Mal~s~ls
Karesi Mutasarr~fl~~~ 'ndan varid olan 9 Te~rin-i sâni sene [13]35 tarihli ~ifre telgrafnâmenin süretidir:
Te~rin-i sâni sene [13]35 tarihli ~ifreye zeyldir ve 6 Te~rin-i sâni sene
[13135 ~ ifre telgrafnâme-i Nezaret-penahIlerine de cevabd~r:
Kuvay-~~ Milliye Reisi Hacim Bey'in Kepelderm ka~yesinde Ahmed
Anzavur Bey'le mülakat etmek üzere hareket etti~i ve aralar~nda cereyân
edecek mükâleme ile neticenin temhid k~l~naca~~~'arz edilmi~~idi. Hâcim
Bey fi'l-hakika Ahmed Bey'le beray-1 mülakat merkez-i HN/kim hareket etmi~~ise de mûmâileyhin Ahmed Bey'le mülakat edemiyerek `avdet etti~i
Sus~~~rl~ k Nâhiyesi Müdiri taraf~ ndan telefonla bildirilmi~~ve bugün Band~rma Ka'immakaml~~~'ndan al~nan 8 Te~ rin-i sani sene [13]35 tarihli telgrafnamede Ahmed Bey'in harekat-1 asayi~-~ ikenânesini gittikçe tezyid edeBu isim, metinde }<..s."- ~eklindedir.
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rek hatta Kestel karyesi' a`~ar anbarlar~ ndaki zahirenin Band~ rma'ya naklinin te'ehhürüne ba`is oldu~u ahâli-i h~ristiyaniyeyi tehdid eyledi~i ve cevelengâh ittihâz etti~i mahaller ahâli-i islâmiyesine de bugün 'asker ve
hükümet yoktur köylerinizden ne kadar süvari ç~ karabilirsiniz yolunda beyanatta bulundu~u, ta`kibine gerçi müfrezeler ç~kar~lm~~~ise de henüz
müsmir netice elde edilemedi~i dermiyân k~l~nm~~~idü~i ve livâca mütemâdiyen takayyüdâtta bulunma& beraber F~rka Kumandanl~~~'na' bu
bâbda iray-~~ tebligat
S~ra nu. 20
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 7
Bab-~~
Dahiliye Nezareti
Kalem-i Mahsüs
8381
171

Huzür-~~sami-i cenab-~~Sadaret-penahiye
Ma'rûz-~~çâker-i kemineleridir.
'
~ o Te~rin-i sani sene [13]35 t:al
çakeriye zeyldir.

ve 162/8359 numaral~~tezkire-i

Ahmed Anzavur Bey'le tarafgirân~n~n ~u son günlerdeki harekat-~~asayi~-~ikenâneleri hakk~nda Band~rma Ka'immalcaml~~~'yla Manyas Müdirli~i'nden al~nan malümat~~ ve te~ebbüsât~ nda mus~r oldu~u anla~~lan
mûmâileyh cihet-i `askeriyece ta`kibat-~~ciddiye icras~~sûretiyle serrân tenkil edilmeyecek olur ise kendisinin tezyid-i kuvvet ederek âtiyen daha
büyük mikyâsta vakayi` ihdâs edebilece~ini mutazamm~ n Karesi Mutasarnfl~~~'ndan al~ nan telgrafnâmenin süren 'ellen takdim k~l~nm~~~ve cihet-i
`askeriye ve Livâ Jandarma Alay Kumandanl~~~'yla bn-müzakere müttehiden tedabir-i lazime ve mü'essire ittihaz ve icra olunarak vakayi`-i cedide
ihdas~na meydan ve imkan b~rak~ lmamas~~esbab~n~ n istikmali mutasarnfl~"' Buras~ , Band~rma kazas~n~n bir köyüdür.
61. F~rka (Tümen) Kumandan~~ Miralay Kâz~m (Özalp) Bey'dir (1882-1968). Kâz~m
Bey, orgeneralli~e kadar yükseldi ve Milli Müdafaa Vekilli~i ile T.B.M.M. Ba~kanl~~~~yapt~ .
Fazla bilgi için bk. Özalp, a.e.; Ökse-Baycan-Sakaryal~ , a.e., s. 186-88.
272
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~a cevâben tavsiye olundu~u gibi Harbiye Nezâret-i cefilesine de i~'ar-~~
keyfiyet edilmi~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyy'ülemrindir.
Fi 9 Safer sene [ 1]338

Dahiliye Naz~ r'

ve

Mehmed ~erif

fi 13 Te~rin-i sahi sene [ ']335
S~ra nu. 21
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 7/1
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsils
Karesi Mutasarnfl~~~'ndan al~nan
~ifreli telgrafnâmenin süretidir.

(Sifre)
12

Te~rin-i sâni sene [11335 tarihli

Ahmed Anzavur Bey'in ma`iyetindeki kuvvet e~ loyay-1 müste'meneden
bulunan ve geçen gün Karacabey'de 'asker ve ahâtiden iki kimseyi katl ve
iki 'askeri cerh ile firar eden Çerkes ~ah ~sma`ilm ve rüfekas~ndan elli kadar süvari ile Manyas dahilinde birle~erek karakollan bast~klar~~ ve jandarmalann silahlar~ n~~ ve karye ahalisinin dahi at ve sâ'iresini gasb ettikleri ve
~akavet ve ya~magerlilderini art~rd~ klar~~ ve Kele~~karyesinden Çolak Ahmed'in müsellah dört refik~yla ~ehr-i halin dokuzuncu günü Band~ rma
mülhakât~ ndan Aksakal karyesine giderek Anzavur Ahmed Bey'in ve refilu
~âh
ma`iyetlerindeki dört yüz müselleh e~hâs ile K~z~lkilise'de
bulundu~u ve Aksakal'a Ahmed Bey'in emriyle geldi~ini söyledikten sonra
Aksakal ve Do~a karyelerinden cebren e~er tak~ mlar~~ ile berâber üç bârgir
ald~~~~ve Aksakal Karakolu'nda mevcüd bulunan jandarmalara dahi ikiyüz
elli ki~i ile bugünlerde Karacabey'i basacaklar~ n~~ bi'l-beyân kendilerini de
berber alacaklar~ n~~ ve ~âyed gelmezler ise silâhlar~ n~~ al~ p götüreceklerini
ihtar etti~i Band~ rma Kâ'immakâml~~~'ndan ve Uluâbâd karyesinde Anzavur Ahmed Bey'le tarafgIrân~ n~ n efrâd-~~ `askeriyeyi muhâsara ederek efrâd-~~ `askeriyeden ikisinin bi'z-zarüre nezdlerinde kald~~~~ve di~erlerinin si273 VI. Mehmet Vahdettin'in saray muhaf~z~~ bulunan Çerkes Miralay Zeki Bey'in
eni~tesi olan ve Kuvây-~~ Milliye'ye kar~~~düzenlenen hareketlere kat~ lan ~ah ~smail hakk~ nda fazla bilgi için bk. Özer, Gr~en, 1964, s. 14.o.
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lahlar~~ al~ nd~ ktan sonra terhis k~ l~ nd~~~~ve ellerine geçen Mülaz~ m Mehmed Efendi isminde bir zabitin dahi Ahmed Bey taraf~ndan Manyas'a
gönderildi~i Manyas Müdirli~i'nden al~ nan telgrafnâmelerde bildirilmi~~ve
keyfiyetin Merkez-i Livâ Jandarma Alay Kumandanl~~~~ile Altm~~birinci
F~ rka Kumandanl~~~'na tebli~~edilmi~~bulundu~u ve revi~-i hale nazaran
Ahmed Anzavur Bey te~ebbüsât~ nda mus~ r olup cihet-i caskeriyece ta`k~~
bât-~~ ciddiye bi'l-icrâ emr-i tenkili tesri` k~ l~ nmazsa tezyid-i kuvvet ederek
âtiyen daha vasi` mikyâsta vakayi` ihdâs edebilece~i ve binâ'en'aleyh
Ondördüncü Kolordu Kumandanl~~~'na da tebligat-~~ mü'essire ifas~~ içün
keyfiyetin Harbiye Nezareti'ne i~'ar buyurulmas~~ 'arz olunur.
S~ra nu. 22
BOA., BEO., nu.345.166, kf.. 8
Bâb-~~`âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsüs
8398
172
Pek müsta‘cel ve mahremdir.
Huzür-~~ sâmi-i cenab-~~ Sadaret-penahiye
Ma're~z-~~ çâker-i kemineleridir.
Karesi Mutasamfl~~~'ndan al~nan 13 ve 14 Te~rin-i sani [1335 tarihli
~ifre telgrafnâmelerin süretleri leffen takdim k~l~ nd~. Bir sü-i tefhim neticesi
olarak tafeyn kuvvetleri aras~nda bir müsâdeme vukü`u memleket içün `avalub-~~ vahimeyi dai olaca~~ndan bahs ile mevki' kumandamyla görü~ülerek ve Ahmed Anzavur Bey'in bulundu~u mahalle seri`an mahsüs adamlar gönderilerek tehlikenin kendisine anlat~lmas~~ süretiyle muhill-i sükün
ve asayi~~bir hâdise vukü'unun kat`iyen men`i hakk~nda mutasarr~fl~~a cevaben tebligat icrâ lol~nd~~~~gibi Harbiye Nezaret-i ceillesine de i~'ar-~~ keyfiyet olunmu~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 21 Safer sene [1]338

Dahiliye Naz~r'

ve
fi 15 Te~rin-i sâni sene [11335

Mehmed Serif

Bende
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S~ra nu. 23
BOA., BEO., nu. 345. 66, lef: 8/ ~~
Bâb-~~ `ili
Dâhiliye Nezareti
Kalem-i Mahsiis
Bal~kesir Mutasarr~fl~~~'ndan al~nan 13 Te~rin-i sani sene [11335
telgrafnâmenin süretidir.
Dakika te'hiri mücib-i mes'üliyettir.
Dünkü gün çekilen 12 Te~rin-i sâni sene [11335 ~ifreye zeyldir.
~imdi Sus~~~ rl~ k Müdirli~i'nden al~nan aç~ k telgrafnâme süreti 'aynen
ve zire naklen 'arz olunur. Mezkür telgrafnâme mü'eddas~ndan Ahmed
Anzavur Bey'in Yunanilere kar~~~müdafa'atta bulunaca~~~ve sü-i fikr ü niyeti olmad~~~~anla~~l~yor ise de bu husüsta kendisine i`timad-1 tam edilmesi muvafik-~~ hazm ve ihtiyât olamayaca~~~içün cihet-i `askeriyece ba`z~~ tedabir-i vak~ye ittihaz lol~nd~~~~ f~rka kumandanl~~~ndan bildirilmi~tir. F~rka
Ahmed Anzavur Bey'in kuvvetine kar~~~tehdidkar vaz`iyet ald~~~~takdirde
muhill-i sükün vakayi` hudüsu muhtemel ve bu da Hudâ-negerde ecnebi
müstevceb olaca~~ndan hal ve zaman~n nezaketi ile mütenâsib te&abir ittihaz etmesinin f~rka kumandanl~~~ na derhal tebli~~ettirilmesini kernal-i ehernmiyetle 'arz ve makine ba~~nda cevâba intizâr eylerim.
Süret
Ahmed Anzavur Bey bin kadar ma`iyetiyle berâber alaturka sa'at onikide Sus~~~ rl~~~'na dahil olarak hükümete geldi. Efrâcl~~ da hanlara yerle~ti.
~ttihaz edilen tedbir-i hakimâne neticesi olarak zerrece muhill-i asayi~~hiç
bir ~ey vukü` bulmay~p sükün ber-kemâldir. Mûmâileyhin buradan geçip
Bal~kesir'e gitmesi s~ rf Yunanilere kar~~~müdafa'a içün olup yoksa hükümete kar~~~sü-i fikr ü niyeti olmad~~~~ve yar~n ö~leden sonra Bal~ kesir'e
müteveccihen buradan hareket edece~ini ve keyfiyetin bu yolda taraf-~~ samilerine `arz~n~~ ifade eyledi~i ma`rüzdur.
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Fi ~~2/13 minhü.
S~ra nu. 24
BOA., BEO., nu.345.166, lef: 8/2
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis
Karesi Mutasamfl~~~ 'ndan vârid olan 14 Te~rin-i sani sene [1]335
tarihli ~ifre telgrafnâmenin s~lretidir.
Zeyl ~~3 Te~rin-i sani sene [1]335 ~ifre.
Geç vakt Sus~~~rl~k Nâhiyesi Müdirli~i'nden al~nan di~er telgrafnâmede Ahmed Bey'in ~ehr-i halin onüçüncü günü gecesi Sus~~~rl~ k hükümetinde kald~~~~ve ferclas~~ günü ba`de'z-zuhr binlerce al~an müctemi` bulundu~u halde vatan ve milletin sa'adet ve selâmeti içün du`a ettirdi~i ve üç
defa pâdi~âh~m çok ya~a du'as~n~ n dahi `um~lm haz~rün taraf~ndan edâ
k~l~nd~~~~ve ictima`a kurbanlar zebhiyle nihayet verilerek Ahmed Bey'in
kuvvetiyle Bal~kesir'e müteveccihen hareket eyledi~i bildirilmi~~ve müdirlikten bu tarzda ma`lümat i`tas~~ eser-i tazyik olmak ihtimali de varid-i
hat~r bulunmu~~ise de mürnaileyh ~u anda henüz Bal~kesir'e gelmemi~tir.
Dünkü çekilen 13 Te~rin-i sani sene [11335 tarihli ~ifrede Ahmed Bey'in
kuvvetine mukabil f~rka kumandanl~~~nca her ihtimâle kar~~~ba`z~~ tedbir-i
vafiyenin ittihâz lul~nd~~~~ve gerçi ~eref-i `askeriyi beray-~~ muhafaza tedâbir-i vâfiyenin ittihaz~~ vücübu derkâr ise de Ahmed Bey'in pek de ~ayan-~~
istisgar olmayan kuvvetine kar~~~f~ rka kumandanl~~~nca tecavüzi ve tehdidkar vaz`iyet al~nd~~~~takdirde her iki taraf kuvvetin müsâdemesi muhakkak
ve bundan muhill-i süküna vakayi` hudüsu muhtemel idü~ünden mes'elenin alaca~~~ ~ekl ve netice nazar-~~ dikkate al~narak f~rka kumandanl~~~nca
zaman~ n tahammül ve nezaketiyle mütenâsib tedbir ittihaz etmesi lüzûmunun derhal tebli~~ettirilmesi 'arz lul~nm~~~idi. ~imdi ald~~~ m malürnat-~~
mevs~:~ kaya nazaran cihet-i `askeriyece top ve mitralyöz ve Kuvay-~~ Milliye
ve `askerlye dahi ma`a-zabitan mevcüd efrad~ n Ahmed Bey'in Bal~kesir'e
gelmek üzere bulunan kuvvetini kar~~ lamak içün kasaba hâricine sevk
edildi~i ve ~ u takdire göre her iki taraf kuvvetinin çarp~~ mak ihtimalinin
agleb oldu~unu ve kasaba dahilinde idâme-i asayi~~içün müteyakk~zane
hareketle tedbir-i mukteziyenin ittihaz ve tatbik lul~nd~~~n~~ 'arz eylerim.
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S~ra nu. 25
BOA., BEO., nu. 345.166, lefi 9
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis
84•38
~ 8~~
Mahrem.
Huzür-~~ sâmi-i cenâb-~~ Sadâret-penâhiye
Ma`rüz-~~ çâker-i kemineleridir.
Te~rin-i sâni sene [13135 târihli ve 172/8398 numaral~~ tezkire-i
çâkerâneme zeyldir.
Karesi Mutasarnfl~~~'ndan birbirini müte`âk~ ben ~imdi al~ nan iki k~ t'a
telgrafnâmenin süreden dahi leffen takdim k~l~nd~. Mündericât~ndan rehin-i `ilm-i sâmi-i fahimâneleri buyurulaca~~~üzere Kirmasti' m~nt~kas~ndan gelen müfreze-i `askeriye ile Ahmed Anzavur Bey'in ma`iyeti aras~ nda
Sultânçay~ n nâm~ ndaki mahalde ma`a'l-esef müsâdemenin ba~lad~~~~ve
kendisinin e~râf ve `ulemây-~~ mahalliyeden mürekkeb bir hey'etle birlikte
berây-~~ nasihat ve Demirkap~'ya `azimet etmek üzere bulundu~u mutasarnfl~ktan i~`âr olunmu~~ve ~u s~rada bu yoldaki ihtilâra't ve harekat~n devlet
ve memleket içün tevlid edece~i netâyic-i vahimenin ve bu yüzden beyne'l-müslimin dökülecek kanlar~n `ind-i ~lâhi'de ve nezd-i pâdi~âhicle busüle getirece~i vebâl ve mes'üliyetin bir sûret-i münâsibe ve mü'essirede
mümâileyh Ahmed Bey'e tefhimiyle ihtilârat~ n daha ziyâde tevessii`iine ve
müsâdemât~ n tekerri_irüne meydân b~rak~lmamas~~ esbâbm~ n istihsâli z~mn~ nda mutasarnfl~~a telgrafla cevâben vesâyâ ifâ edildi~i gibi Harbiye Nezâret-i cerilesine de i~`âr-~~ keyfiyet k~l~ nm~~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 22 Safer sene [11338
ve
fi 16 Te~rin-i sâni sene [1]335

2"4

Bursa ilinin bugünkü Mustafakemalpa~a ilçesi.

Dâhiliye Nâz~ n
Bende
Mehmed Serif
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S~ra nu. 26
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 9/1
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis
Karesi Mutasarr~fl~~~'ndan al~nan 15 Te~rin-i sâni sene [13135 tarihli
telgrafnâmenin sûretidir.
~imdi Sus~~~ rl~ k's Müdiriyeti'nden al~nan iki lut`a telgrafnâmenin süreti zirde tafsilen 'arz olunur. Mütala'as~ndan müstefâd buyurulaca~~~üzere Ahmed Bey ve ma`iyeti de ahaltye kar~~~bir günü tecavüzatta ve ya~mac~l~ kta bulunmam~~~ve binâ'en'aleyh maksad~ n~ n mücerred Te~kilat-1 Milliye 'aleyhinde oldu~u ve bu sebeble Te~kilat-1 Milliye'ye tarafdarl~k gösteren cihet-i `askeriyeye ta'arruzlara devam eylemi~tir. Bu yeni gün me~m~ll-i nazar-~~ acizanem olan to Te~rin-i sant sene [13135 tarihli Alemd6-276
gazetesinde Türklerle Çerkesler aras~nda bürüdet husûlüne sebebiyet verilmi~~olmaktan na~i idaresizlik isnadlyla nezaret-i celilelerince tebdilime karar verildi~i yaz~lm~~t~r'''. Bu bâbdaki ne~riyat tamamen hilaf-~~ hakikattir.
Zira Türklerle Çerkesler aras~nda münâferet olmay~p balâcla 'arz etti~im
mûmâileyh Çerkes Ahmed Bey'in ve tevabi'nin ta`klb ettikleri maksad
Türklerin de~il ancak Te~kilat-~~ Milliye zimem-daran~n~n `aleyhindedir.
Bu husüsta müte`addid ~ifreler takdimiyle livân~n vaz`iyetini 'arz ve te~rih
etmi~~ve ati-i karib bütün hakây~ k~~ safahât~yla meydân-~~ bedâhete ç~ karaca~~ndan emin bulunmu~~oldu~umdan ve ~imdi Bal~kesir'e üç sa'at mesafede bulunan iki taraf kuvvetinin çarp~~mak üzere bulundu~unu haber ald~~~mdan müsâdeme vukii`u halinde as~l Çerkeslik ve Türklük mes'elesinin
bundan sonra germi-i tam ile ba~layaca~~n~~ ve neticenin daha vahim bir
~ekle o vakt girece~inin bedihi idü~i ma`rûzdur.
Sûret
Ahmed Bey'in Sus~~~rl~~a geldi~inde ma`iyetinde bulunan adamlanndan ba`z~lan taraf~ndan h~rs~zl~k ve ya~magerlik yap~ld~~~~ ~imdi f~ rka kumandanl~~~ndan al~nan mevc~ld telgrafnâmede bildirilmekte ise de Ahmed
Bal~kesir ilinin bugünkü Susurluk ilçesi.
7-"

~ilemdii~, Istanbul'da yay~nlanan Kuvy-~~ Milliye aleyhtar~~ bir gazete olup en
önemli yazar~~ Yüzellilikler'e girmi~~olan Ref~~ Cevat (Ulunay) (1893-1968) idi.
27

Bu yaz~~ için bk. Ekler, s~ra nu. ii.
Belleten C. LVI, 58
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Bey Sus~~~rl~ k'ta bulundu~u yirmi dört sâ'at zarf~nda hiç bir kimseden
ya~ma ve h~ rs~zl~k vukü'una dâ'ir ihbâr vaki' olmad~~~~gibi Ahmed Bey'in
infikâkindan sonra da böyle bir vak`a i~itilmemi~tir. Yaln~z jandarma tak~m kumandanl~~~ n~n at~~ ile cihet-i `askeriyeden ba`z~~ hayvânât ve esliha-i
hafife-i nakliyenin bi'l-âhire i'âde edilmek üzere al~nd~~~~berây-~~ ma`lümât
ma`rüzdur.
S~ra nu. 27
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 9/2
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahs~ls
Karesi Mutasarnfl~~~'ndan al~nan 15 Te~rin-i sâni sene [13135 târihli
telgrafnâmenin sûretidir.
Kirmasti m~nt~ kas~ ndan gelen bir müfreze-i `askeriye ile Anzavur Ahmed Bey'in ma`iyeti aras~nda Sultânçay~n nâm mahalde müsâdemenin
ma`a'l-esef ba~lad~~~~jandarma alay kumandanl~~~ndan bildirilmi~tir. Ahmed Bey[e] taiimât ve nasâ'ih-i lâzimede bulunmak üzere yar~n e~râf ve
`ulemây-~~ mahalliyeden mürekkeb bir hey'eti bi'l-istishâb bi'z-zât Demirkap~'ya `aiimet edece~imden keyfiyet f~rka kumandanl~~~na yaz~larak süvâri-i mahsüsla gönderilmi~~muvâf~k cevâb al~nd~~~~takdirde' ve neticenin
'arz edilece~i.
S~ra nu. 28
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 9/3
Bâb-~~`âil
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis
Di~er sûret
Dünkü gün Band~ rma'dan Karesi'ye gitmekte olan yedi araba top
mermisiyle bombalar~ n Ahmed Bey taraf~ ndan zabt edilerek me'mûr~~~
olan zâb~ ta ile berâberinde bulunan Demirkap~~ karyesine götürüldü~ü ve
buradaki toplam~~ da bugün karye-i mezkûreye nakl ettirildi~i ma`rûzdur.
Metinde k~ sa bir bo~luk b~rak~lm~~t~r.
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S~ra nu. 29
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: ~~o
Bâb-~~'ah
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis
844o
198
Mahrem.
Huzür-~~ sâmi-i hazret-i Sadâret-penâhiye,
Ma`rüz-~~ çâker-i kemineleridir.
Te~rin-i sâni sene [11335 târih ve 8408 numaral~~ tezkire-i çâkerâneme zeyldir.
Sus~~~ rl~ k taraflar~ nda bulunan Ahmed Anzavur Bey'in ma`iyetiyle ta`kibine me'rnür kuvvet aras~ nda vukü` bulan müsâdeme neticesinde toplar~ n istirdâd edilerek merkez-i livâya nakl olundu~una ve kendilerinin Bal~ kl~dere karyesine do~ru da~~ld~ klanna dâ'ir tafsilât~~ hâvi Karesi Mutasarr~ fl~~~'yla Hudâvendigâr Vâli Vekâleti'nden 279 al~ nan telgrafnâmelerin
süretleri leffen takdim k~l~ nm~~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fi 25 Safer sene [1]338
ve

Dâhiliye Nâz~n
Mehmet ~erif

fi ig Te~rin-i sâni sene [11335
S~ra nu. 30
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: ~ o/ ~~
Bâb-~~`âii
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsüs
Karesi Mutasarr~ fl~~~'ndan al~nan 16 Te~rin-i sâni sene [ 11335
telgrafnâmenin süretidir.
2-"

Merkezi Bursa olan icLki birim.
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Numara dokuzyüz k~ rküç. Bal~ kesir'den hareket eden kuvvetin Demirkap~~ civar~ nda ve Kirmasti cihetinden gelen müfreze ile Sus~~~ rl~ k Nahiyesi'nin üç kilometre mesafesinde vaki' Agob Çe~mesi tatil- olunan mahallin yak~ n~ nda Ahmed Anzavur Bey'in ve ma`iyetinin ate~ine ma`rilz kalm~~~
ve dünkü gün ikindi zaman~nda ba~layan müsâdemenin bugün takriben
ö~leye kadar fas~lal~~ bir sürette devam etti~i istihbâr k~ l~ nm~~t~ r. Ahmed
Bey Demirkap~ 'y~~ zabt ederek götürdü~ü toplar istirdâd edilerek merkez-i
livâya nakl edilmektedir. Müte`arr~zlann Bal~ ld~dere karyesine do~ru da~~ld~ klar~~ ve fakat bu civarda yine ictima` etmelerinin muhtemel bulundu~u
ve Demirkap~ 'da esnay-~~ müsademede mecrüh dü~en iki zâbit efendiden
birisinin Bal~ kesir Hastahanesi'ne getirildi~i ve Sus~~~ rl~k'ta bir jandarma
neferinin dahi hafif siirette mectilh oldu~u ve efrâd ve zâbitân ve sa'ire
hakk~nda henüz lay~loyla tafsilât al~ namad~~~~ve 16 Te~rin-i sani sene
[13135 tarihli ve 12485/94 numaral~~ `ariza ile 'arz etti~im vechle Ahmed
Bey'e nasâyih ve tefhimat-~~ lazime ifas~~ kargir-i te's~r olmayaca~~ndan ve
~imdi mevki`inden çekilmi~~idü~inden hey'et-i mahsCisa ile nezdine gidildi~i ve peyderpey al~ nacak ma`l~lmat~n 'arz edilece~i ma`rüzdur.
S~ra nu. 31
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: ~~o/2
Bâb-~~`â.'17~~
Nezâreti
Kalem-i Mahstls
Hudavendigar Vali Vekâleti'nden al~ nan telgrafnâmenin süretidir:
Sus~~~ rl~k taraflar~ na gelen Ahmed Anzavur'u ta`kibe orduca me'mür
edilmi~~olan Ka'immakam Rahmi Bey' kuvvetine iltihak etmek üzere
dünkü gün onbe~~piyâde ve üç süvâri ile Kirmasti'ye gelip Sus~~~ rl~~a gitmek üzere terfik edilen süvariler ile hareket eden Mülaz~ m-~~ sâni Hakk~~ ve
Zekai Efendiler esnay-~~ râhta Dereköy civar~ nda yüzü mütecaviz Çerkese
tesadüf ederek beynlerinde vukü` bulan ve yar~ m saat devam eden müsâdeme neticesinde Çerkeslerin münhezim oldu~u ve 'askerlerin üç Çerkesi
hayyen derdest ve ikisi yaral~~ olmak üzere be~~hayvan ahziyle bugün sekizde merkez-i kazaya `avdet eyledikleri Kirmasti Ka'immakamli~~'ndan
bildirildi~i.
Yarbay Rahmi Bey, 1920 y~l~ ndaki ikinci Anzayur ayaklanmas~~ s~ ras~ nda ~ehit
dü~mü~tür.
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S~ra nu. 32
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:

ii

Bâb-~~'at
Dâhiliye Nezareti
Kalem-i Mahstis
8454
202

Mahrem.
Huzür-~~ sâmi-i hazret-i Sadâret-penâhiye,
Ma`diz-~~ çâker-i kemineleridin
~ g Te~rin-i sâni sene [1]335 târîhli ve 8445 numaral~~tezkire-i çâkeriye
zeyldir.
Ahmed Anzavur Bey'in reFakatindeki Çerkes rü'esâs~~ kendilerini hilâf-~~
hakikat iradât ile i~ral etti~inden dolay~~ mümâileyhi terin ederek ma`iyetleriyle birlikte nezdinden da~~ld~ldan ve kendisi de bir semt-i mechüle savu~tu~u gibi ondan sonra hiç bir yerde müsâdeme vukü` bulmad~~~~ve f~rka kumandan~n~n da Sus~~~rl~k Nâhiyesi'ne gelece~i nâhiye-i mezkürede
bulunan Nizâmiye Kâ'immakâm~~ Rahmi Bey'in iradesine `atfen Livâ Jandarma Alay~~ Kumandanl~~~'ndan bildirildi~i ve Karesi Mutasarnfl~~~'ndan
i~`âr ve keyfiyet Harbiye Nezâret-i cetilesine izbâr k~l~nm~~~ve ta`kibât-~~
vâlc~`a neticesi de mutasarnfl~ktan telgrafla cevâben istifsâr olunmu~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi [28] Safer sene [1]338
ve
fi 22 Te~rin-i sân~~sene [~~]335

Dâhiliye Nâz~n
Bende
Mehmed ~erif

S~ra nu. 33
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: lui
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i MahsC~s
Karesi Mutasarnfl~~~'ndan al~nan 19
telgrafnâme sûretidir.

sâni sene [13]35
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Numara/ 125'7. Numara dokuzyüz ellibir. Ahmed Anzavur ile müfreze-i `askeriye aras~ nda vukü` bulan müsademede müte`arnzlardan yirmi
kadar ki~inin maktül dü~tü~ü ve maktüllerin miyan~nda e~irrâdan Kaz~m
Bey ile Bo~azköylü Kemâle'd-clin ve Sus~~~rl~kl~~ Tahir'in bulundu~u ve
Ahmed Anzavur Bey'in esnay-~~ firar~nda yirmi ki~ilik bir müfreze-i 'askeriyenin Göbel karyesi civar~ nda pususuna u~rayarak orada dahi bir maktül
ve iki mecr~lh verdi~i ve i~bu müfreze taraf~ndan aynca üç ki~inin dahi
hayyen derdest 'al~nd~~~~ve cihet-i `askeriyeden hafif sflrette iki zâbit ile bir
jandarman~ n mecrüh ve bir neferin de ~ehid edildi~i ve müte`arr~zlann
öteye beriye da~~larak el-yevm hiç bir vukü'at olmad~~~~jandarma alay kumandanl~~~n~n ifadesine `atfen ma`rüzdur.
S~ra nu. 34
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: ~~2
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahstis
8466
207
hazret-i Sadaret-penahiye,

Huzür-~~

Ma`rtiz-~~çâker-i kemineleridir.
Bugünkü tarihli di~er tezIcireye zeyldir.
Ahmed Anzavur Bey ile ta`kibine me'mür müfreze aras~nda vukü` bulan müsademe neticesine dâ'ir tafsilât~~ havI Karesi Mutasarnfl~~~'ndan çekilip bugün posta ile gelen 17 Te~rin-i sâni [11335 tarihli iki lat'a telgrafnâmelerin süreden dahi manzur-~~ sami-i fahimaneleri olmak üzere 'ellen
takdim 'al~nm~~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fi 28 Safer sene [11338
ve
fi 22 Te~rin-i sâni sene [11335

Dâhiliye Nâz~n
Bende
Mehmed Seni'
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S~ra nu. 35
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 2/1
Bâb-~~`âTi
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mal~sûs
Sûret
Altm~~birinci F~rka Kumandanl~~~'n~ n Sus~~~rl~ k merkezinden çekilen
ve Ahmed Anzavur'un inhizâm~n~~ mü~'ir olan telgrafnâmesi Zire nakl edildi~i ve bu husüsta mülhakâta da tebligât-~~ mukteziye ifâ k~l~nd~~~~ma`rüzdur.
Te~rin-i san? sene [13135

Karesi Mutasarnf~~
Ziyâ

Sus~~~rl~k'ta e~ya ve hayvânât-~~ `askeriyeyi gasb ve ya~ma eden ve efrâdin silahlar~n~~ ellerinden al~ p terhis eden ve iki obüs topunu cebren alarak o sürede 'askerin ~eref ve haysiyetine tecavüz etmi~~ve jandarmalarm
silâhlar~n~~ gasb ve naldiyât-~~ `askeriyeyi men' ederek hükümete kar~~~`alenen bir vaz`-~~ isyân alm~~~bulunan Ahmed Anzavur'un ma`iyetinde geçenlerde Karacabey'de bilâ-sebeb iki neferi ~ehid eden Sâh ~smâ'il ve Kadir
ve Davud ve Canbazl~~ Hakk~~ ve Elkesenin Nüri'çeteleri mevcâd oldu~u
halde Demirkap~ 'da müctemi` bulunmaktalar iken e~k~yân~ n tenkili içün
Bal~kesir ve Sus~~~rl~k'tan Demirkap~~ üzerine hareket eden Kuvve-i Te'cfibiyeler'in Demirkap~~ ve Sultânçay~n cihetlerinde e~loyây-~~ merkümenin
ate~ine ma`rtlz kalmalar~~ üzerine ta'arruz edilmi~~ve yirmiyi mütecâviz
maktül b~rakt~nlm~~t~r. E~k~yây-~~ merkümenin mütebâkis~~ bitâb bir halde
Simav Çay~'n~n ~arkma ve demiryolunun garb cihetlerine münhezimen firâr etmi~ lerdir. Ahmed Anzavur ma`iyetini te~kil eden e~k~yân~n bir
müddetten beri tevessül ettikleri muhill-i âsâyi~~ahvâl ve ya~magerlik ~u
sürede zâ'il olmu~tur. Ahmed Anzavur ve ma`iyeti olan e~k~yan~n her nerede görülürse hükümet-i mahalliye ve kuvve-i `askeriye taraf~ndan mü~tereken derdest ve imha edilmeleri ta`mlimen mercüdur.

"' Bu ki~inin lakab~ , belgedej.s SI\ , Vakit gazetesinde (24 Te~ rin-i sâni 133/I919, s.
2) Aksekili L<
ve ~~zalp'in kitab~ nda (a. e. , c. I, s. 65) da Aleksili biçimlerinde gösterilmi~tir.
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S~ra nu. 36
BOA., BEO., nu. 345.166, lefi ~~2/2
Bab-~~
Dahiliye Nezareti
Kalem-i Mahsiis
Karesi Mutasarr~fl~~~'ndan al~nan
~ifreli telgrafnâmenin süretidir.
C[evabl.

20

22

Te~rin-i sâni sene [13135 tarihli

Te~rin-i sani sene [13135 ~ifreye:

Sus~~~rl~k Nahiyesi Müdiri Hüseyin Efendi eski Rumeli muhacirlerinden olup Kirmasti'de mutavattm ve oran~n esbak tahrirât katibidir. `Irken
de Türk'tür. Ahmed Anzavur Bey'in te~ebbüsât ve harekatyla da i~tirâki
mahsüs 282 de~ildir. Mukaddemâ Bal~kesir' in Kuvay-~~ Milliye Hey'et-i
Merkeziyesi taraf~ndan müdir-i mümâileyhin bilâ-mücib di~er bir hidmete
nakliyle yerine kendi adamlanndan Tahsin Efendi nam~nda birinin ta`yini
teklif olunmu~~ise de bi'l-cümle
'az' ve nasb ve tebdilleri ahkendilerine big-vas~ta anlat~mevzi~`a-i
kânüniyeye
tabi'
bulundu~u
Icam-~~
larak teklif-i vaki` tervic olunmam~~t~r. Nasayih ve vesayay-1 hükümeti `adem-i ~sgada devam eden Ahmed Anzavur Bey'e gelince mümâileyhin bu
kerre de Band~rma Kazas~~ dahilinde yeniden muhill-i*asayi~~ba`z~~ te~ebbüsat ve harekatta bulundu~u mezkür ka'immakaml~ktan bildirildi~inden derhal keyfiyetten di~er ~ifreli telgrafnâme ile 'arz edildi~i üzere cihet-i `askeriye maltimatdar edilmi~~ve emr-i sâmi vechle f~rka kumandanl~~~yla her vakt oldu~u gibi bu kerre de tevhid ve te~~lk-i mesal olunarak
tedabir-i mani`a ittihaz~yla yeniden bir hadise-i asayi~-~ikenânenin vuki~`una imkan b~ralulmamasma sarf-~~mâ-hasal ve sa`y-1 makderet k~l~naca~~~
dahi beclibi idü~i ma`rüzdur.
S~ra nu. 37
BOA., BEO., nu. 345.166, lefi ~~2/3
Bâb-~~`âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahs<is
Karesi Mutasarnfl~~~'ndan al~nan
~ifreli telgrafnâmenin süretidir.
282

22

Te~rin-i sani sene [11335 tarihli
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Ahmed Anzavur ve rüfekâs~ndan Kadir ve Nûrrnin yeniden köyleri
dola~arak tervic-i emelleri içün kuvvet toplama~a te~ebbüs ettikleri ve nezdinde kalan ~akilarla ya~magerli~e koyulacaklar~~ ve âsâyi~i mümkün oldu~u kadar ihlal ve âhâli-i mutray~~ bizâr edecekleri kuvây-~~ `askeriyenin
bunlann ta`kibine ~iddetle devam~~ te'min buyurularak yeniden ihdâs-~~ te~kilit etmelerine meydân b~ rak~lmamas~~ ehemmiyetle 'arz olunur.
Band~rma Kâ'immakâml~~~'ndan Ahmed Anzavur Bey'in te~ebbüsât-~~
ahiresi hakk~ nda al~ nan 20 Te~rin-i sâni sene [1]335 tarihli ~ifreli telgrafnâme sûretinin berây-~~ ma`lûmât bâlâya nakl edildi~i ve bu bâbda Altm~~birinci F~ rka Kumandanl~~~'na da tebligât ifâ k~l~nd~~~~ma`rüzdur.
S~ra nu. 38
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:
Bâb-~~`âlI
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
8467
208
Huzür-~~ sâmi-i hazret-i Sadaret-penâhiye
Ma`rüz-~~ çâker-i kemineleridir.
Da~~lan Ahmed Anzavur Bey çetesi efrâd~n~ n aglebiyetle Çerkes olmas~ na binâ'en Biga'daki Çerkes köylerine tahassun ile f~ rsat zuhürunda Biga'ya hücüm eylemeleri mahsüs 2" bulundu~undan bahsle her türlü ihtimâlâta kar~~~bin nefer kadar e~hâs~n tesfihi içün livâdan silâh ve cebhâne
celbi Biga Kuvây-~~ Milliye Reisi taraf~ndan taleb ve rica ve cevâba intizâr
olunmakta bulundu~u mahalli kâ'immakâml~~~ndan i~`âr olunmas~~ üzerine cevâben yaz~ lan telgrafnâme süretinin nakliyle istifsâr~~ hâvi Kal`a-i Sultâniye Mutasamfl~~~~Vekâleti'nden al~nan telgrafnâmenin süreti 'ellen takdim 'al~nd~. Vekalet-i mezkf~ re taraf~ndan kâ'immakâml~~a cevâben çekilen
telgrafnâmede serd ve ityân olunan mülâhazât ve mütâla`ât musib görülerek keyfiyet Harbiye Nezâret-i cefilesine de i~`âr edilmi~~olma~la ol bâbda
emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Dâhiliye Nâz~r~~
Fi 29 Safer sene [1]338
Bende
ve
23 Te~rin-i sâni sene [~~]335
Mehmed ~erif
281
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S~ra nu. 39
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 13/1
Bâb-1
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
Kal`a-i Sultâniye Mutasarr~ fl~~~'ndan al~nan
~
3]35tirthli
~ifre telgrafnâmenin si~ retidir.
[

21

Te~rin-i sâni sene

Hissiyâta binâ'en Manyas ve Sus~~~rl~ k cihetlerindeki vukü'âttan hasbe'l-civâriye Biga'n~n müte'essir olabilmesi ihtimâlini irâ'e ile 17 Te~rin-i
sâni sene [13]35 tarihinde kâ'immakâml~ktan ba`z~~ zht taleb edilmekle
beraber fevka'1-'de müteyakk~z ve müdebbir bulunulmas~~ lüzûmu izbâr
olunmu~~ve 'ayn~~ tarihte gelen cevab~ n hulâsas~nda her türlü ihtimâlâta
kar~~~tedbir-i tahaffuziye ve takayyüdât-~~ mü'essire ittihâz olundu~u bildirilmi~~idi. Kâ'immakâml~ktan bu gece al~nan ~ifrede da~~lan Anzavur Ahmed çetesi efrad~n~n aglebiyetle Çerkes olmas~na binâ'en Biga'daki Çerkes
köylerine tahassun ile f~rsat zuhürunda Biga'ya hücürn eylemeleri mahsüs 284 bulundu~undan bahsle her türlü ihtimâlâta kar~~~bin nefer kadar
e~hâs~n tesfihi livâdan silah ve cebhâne celbi Biga Kuvây-~~ Milliye Reisi
taraf~ndan taleb ve rica ve cevâba intizâr olunmakta oldu~u i~`a.r edilmekle cevâben yaz~lan ~ifre süreli zire derc olundu. ~câb~n~n 'acilen ifâ ve emr
ü inbâs~na müsâ'ade buyurulmas~~ ma`rüzdur.
Süret
C[evâb]. 20 Te~rin-i sâni sene [13135 [ve] 17 Te~rin-i sâni sene [13[35
~ifreli telgrafnâme-i cevâbinizde her türlü ihtimâlâta kar~~~tedbir-i mü'essire ittihâz olundu~u bildirildi~i halde ~imdi bin neferin teslihi hakk~ndaki
teklif mûcib-i ta'accübdür. ~ngilizlerin merkez-i i~gâli olan Kal'a'da' e~has' teslihe `â'id bir mütala'an~n ~üy~l`u bile hat~rl~~ bir keyfiyettir. Ma`amalih esliha ve cebhânenin kaffesine malüm oldu~u üzere ~ngilizler taraf~ndan vaz`-~~ yed edildi~inden burada öyle ~eylerin nâm ve ni~ân~~ yoktur.
Yaln~z tahattur olunmak icâb eder ki kazâya bidâyet-i muvâsalat-~~ vâlâlar~~
s~ralar~ nda Çerkeslerle Türkler beyninde bir hâdise-i mü'ellime vukü'una
ramak kalm~~t~ . Kazâ Çerkeslerinin e~kiyaya mu'âvenet ve yatakl~k edecek-

285 Metindeki Kara, Kal'a-i Sultâniye'nin kisaltilm~~~biçimidir. Buras~ , günümüzdeki
Çanakkale'dir.
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lerine ihtimâl verilemedi~i gibi kendilerine kar~~~harekete hâz~ rlanmak da
oldukça uyutulmu~~bir fitneyi uyand~ rmak kabilinden olur. Keyfiyet Bâb-~~
`ali'ye 'arz edilmi~tir. Makâm-~~ livân~ n
Te~rin-i sâni sene [13135 ~ifre
telgraf~ ndaki ahkâm~ na tevfik-~~ hareket olunmas~~ evvelâ Kuvây-~~ Milliye
Re'isi'nin hüviyeti hakk~ nda 'acilen ma`l~imât i`tâs~.
S~ra nu. 40
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 14
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsi-~s
8472
212

Mahrem.
Huze~ r-~~ sâmi-i cenâb-~~ Sadâret-penâhiye
Ma`rüz-~~ çâker-i kemineleridir ki,
23 Te~ rin-i sâni sene [11335 târihli ve 8467 numaral~~ tezkire-i çâkeriye
zeyldir.
Sus~~~ rl~ k Nâhiyesi Müdiri'nin siyâk-~~ i~`ârât~na nazaran kendisinin
Ahmed Anzavur Bey'le fi'ilen mü~terek oldu~u anla~~ld~~~~gibi muslihâne
te~ebbüsâtla maksad~ ndan vâz geçmeyen ve bu husüsta ~srar eyleyen Ahmed Anzavur'un harekât-~~ vâkl'as~ nda devâm~~ hükümetin za`afim mücib
olaca~~~ve bu hâlden bi'l-hâssa Yunanl~lann istirade ederek Bal~kesir ve
havâlisine tecâvüzâtta bulunmalar~~ melhüz oldu~u Harbiye Nezâret-i celilesinden i~`âr olunmas~~ üzerine müdir-i mâmâileyhin te~ebbüsât ve harekât-~~ mebhas-1 `anhada dahl ve i~ tiraki olup olmad~~~~Karesi Mutasamfl~~~'ndan sorulmu~~ve Ahmed Anzavur te~ebbüsât~ nda yine ~srar etti~i takdirde i~in daha ziyade peydây-~~ vahâmet etmesine meydân b~ rak~lmayarak
âsâyi~-i livân~ n bir ân evvel takriri içün cihet-i `askeriye ile bi'l-ittihâd tedâbir-i mâni`a ittihâz~~ `ilâveten tavsiye olunmu~~idi. Bu kerre cevâben gelip süretleri leffen takdim k~l~ nan iki k~t'a telgrafnâmede Sus~~~ rl~ k Nâhiyesi Müdiri Hüseyin Efendi'nin te~ebbüsât ve harekât-~~ vâ.k~ `a ile i~tirâki
mahscis 286 olmad~~~~ve Ahmed Anzavur Bey'e gelince miimâileyhin ve
2n~,
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rüfekas~ n~ n Band~rma Kazas~~ dahilinde yeniden muhill-i asayi~~ba`z~~ te~ebbüsâtta bulunduklar~~ ka'immakaml~ ktan bildirilmesi üzerine f~rka kumandanl~~~~bi'l-müzâkere tedbir-i mani`a ittihanyla yeniden bir hâdisenin vukü'una meydan verilmemesine çal~~~laca~~~dermiyân k~l~ nm~~~ve tebli~-J sab~ k vechle cihet-i `askeriye ile bi'l-ittihad ihlal-i asayi~e mütecâsir
olacaklar~~ hakk~ nda ta`ldbat-~~ ~edide icrasiyle sükün ve huzüru muhil ahvâle kat'en imkân b~rak~lmamas~~ z~ mn~nda mutasarnfl~~a cevaben vesaya
ifa olundu~u gibi Harbiye Nezaret-i celilesine i~'ar-~~ keyfiyet 'al~ nm~~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi ~~ Rebi`ü'l-evvel sene [1]338

Dahiliye Naz~r' nam~ na

ve

Münte~âr

fi 24 Te~rin-i sani sene [1]335

Bende
Ke~fi"'

S~ra nu. 41
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:15
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahs~ls
8476
2 16

Mahrem.
Huzür-~~

cenab-~~ Sadaret-penahiye

Ma`rüz-~~ çaker-i kemineleridir.
Bugünkü tarihli di~er tezkire-i çakeriye zeyldir.
Ahmed Anzavur'un ma`iyetindeki kuvvetle Gönen merkez kazas~~
da'ire-i hükümetini ve telgrafhanesini i~gal etti~i ve me'mürin-i mahalliyenin el-yevm nerede olduklar~n~ n bilinemedi~i Band~rma Ka'immakaml~~~ 'ndan i~'ar olundu~undan ve makine ba~~ na celb edilen mümâileyhe
28 Devlet ~arasi Kâtipli~i, Bursa Valili~i ve Dahiliye Nezareti Müste~arli~~'nda bulunmu~~olan Ahmet Ke~ fi için bk. Kamil Erdeha,Mi/ll Macadelede Vilayetler ve Valiler, ~stanbul
1 975,

s• 344-48.
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vesaya ve nasâ'ih-i lazime icra edilmi~~ise de te~ebbüsât~ nda mus~r oldu~u
anla~~ld~~~ ndan bahs ile bu bâbda teclabir-i lazime ittihaz ve icras~~ içün
Band~rma'da bulunan Ondördüncü Kolordu Kumandanl~~~'yla Bal~kesir'deki Altm~~birinci F~rka Kumandanl~~~'na i~'aratta bulunuldu~u Karesi
Mutasamfl~~~'ndan telgrafia bildirilmi~~ve Harbiye Nezaret-i celilesine izi:lar-I keyfiyet olundu~u gibi cihet-i `askeriye ile müttehiden teclabir-i lazime ittihaz ve ta`ldbat-~~ ~edide icra olunarak bu misillü vakayi`in `adem-i
tekerrürü esbab~n~ n istihsali mutasamfl~~a cevaben tavsiye k~l~nm~~~olma~la ol bâbda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi ~~ Rebi`ül-evvel sene [1[338
ve
fi 24 Te~ rin-i sani [ 11335

Dahiliye Nâz~ r~~
Bende
Mehmed ~erif

S~ra nu. 42
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:
Bâb-1 `âh'
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
8502
219
Mahrem.
Huzür-~~ sami-i cenab-~~ Sadaret-penahiye
Ma`raz-~~çaker-i kemineleridir ki,
24 Te~rin-i sani sene [1]335 tarihli ve 8476 numaral~~tezkire-i çakeraneme zeyldir.
Ahmed Anzavur taraf~ ndan Gönen Ka'immakam~'mn tevkif ve
Müdde`I-i `Umümi ile Jandarma Kumandan ~'n~n `az1 edildi~i ve hükümet
kona~~~ve dâ'ire-i `askeriye ile kasaban~n ya~ma ve habshânenin tahliye
olundu~u ve ahaliden maktül dahi mevcüd olup ahâti galeyânda ve hükümetten mu'avenet talebinde bulundu~u mahall-i mezkürdan gelen yolcular~ n ifâdesine `atfen Karesi Mutasarnfl~g~'ndan ~imdi al~ nan telgrafnâmede
bildirilmi~~ve ~eref ve haysiyet-i hükümetin muhafazas~~ ve sükün ve âsâyi-
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~ in te'mini ile beraber ahval-i mümaselenin men`-i tekerrüril içün cihet-i
`askeriyece tedabir-i lazime ve mü'essire ittihaz~~ Harbiye Nezâret-i celilesine kemâl-i ehemmiyetle yaz~ lm~~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fi 3 RebiV1-eyve1 sene [11338
ve
fi 26 Te~rin-i sani sene [1[335

Dahiliye Naz~r'
Bende
Mehmet ~erff

S~ra nu. 43
BOA., BEO., nu. 34.5.166, lef: 16/1
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kâlem-i Mahsas
Karesi MutasamIl~~~ 'ndan varid olan 23 Te~rin-i sani sene [1[335
tarihli ve 12286/962 numaral~~ tahrirat~ n süretidir.
Mütekadclim 23 Te~ rin-i sâni sene [11335 tarihli ~ifre telgrafnâme-i çakeraneme lahikad~ r.
Gönen merkez kazas~~ hükümetini ve telgrafhânesini ahiren i~gal eden
Ahmed Anzavur Bey'le bu mes'ele hakk~ nda ba~kaca Band~ rma Ka'immakaml~~~ 'yla makine ba~~ nda cereyan eden muhabereyi ihtiva eden telgrafnâmelerin sC~ retleri me~ mül-i nazar-1 samileri buyurulmak üzere leffen takdim k~l~ nma~la ol bâbda.
S~ra nu. 44
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 16/2
Bâb-~~ `âti
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsils
Karesi Mutasamfl~~~'mn 26 Te~rin-i sani sene [1]335 tarih ve 12286/
979 numaral~~ tahrirat~~suretidir.
Ahmed Anzavur Bey'in hakk~ nda bu kerre de Band~ rma Ka'immakaml~~~ 'ndan al~ nan 25 Te~ rin-i sâni sene [11335 tarihli ~ifre telgrafnâme-

ANZAVUR'UN ILK AYAKLANMASI

927

nin mahlül stlreti leffen takdim ve cihet-i 'askeriyenin dahi Ahmed Bey'in
bu bâbdalci harekaundan ma`lümatclar edildi~i 'arz olunur. Ol bâbda.
. nl~~~'n~n 25 Te~rin-i san.' sene [11335 tarihli ~ifBand~rma Kaimmakal
resi sûretidir.
Ahmed Anzavur elli altm~~~süvârl ile cum'a ertesi günü Gönen Kazas~ 'na dahil olarak evvela hükümet ve telgralhaneyi, 'askeri debboyu,
claire-i belediyeyi i~gal ederek bir tak~m ahall-i mutray~~ darb ve i~kence
edip bu i~kenceden müte'essiren Gönenli 'Ali Hoca vefat etti~i ve Belediye
Reisi Tevfik Efendi de kendisine ta'arruz edilece~ini anlayarak firar etti~i
ve Gönen Jandarma Kumandan~~ Mülaz~m-1 evvel Ziyâ Efendi 2"8 ve
me'mürin-i saire de taht-1 tevkife al~nd~klar~n~~ ve merkürn 'avenesini tezyid ederek Gönenli Berzeko~luM Hac~~ Tahsin ve Laz Mustafa Efendilerin
manifatura ma~azalanyla sâ'ir ma~azalar~~ ya~ma ettikleri ve geceleri hane
be-hane dola~an 'avenesi para ve mücevherat ve zi-k~ ymet e~ya cern' ve iddihar etmekte olduklar~~ ve el-yevm e~k~yan~ n kuvveti yüzelli veya ikiyüz
raddesinde bulundu~u te~kilât~ n~~ tezyid ve tevsi' etmek içün ne içeriden
d~~ar~ya ne de ta~ radan kasaba dahiline hiç bir ferdin duhül ve hurücuna
mani' olduklar~~ ve kasaba-i mezkürenin el-yevm taht-~~ tehlikede bulundu~u cihetle e~k~ yadan tahlisi ve tathiri elzem bulundu~undan tedbir-i
seri'a ittihaz~~ jandarma kumandanl~~~ ndan verilen müzeldcire üzerine 'arz
ol un ur.
S~ra nu. 45
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 17
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
8513
227
Huzür-~~

cenâb-~~Sadâret-penâhiye

Ma're~z-~~çâker-i kemineleridir.
26 Te~~ln-i sâni sene [13]35 târlb ve 219/8502 numaral~~tezldre-i çâlcenye zeyldir.
2 " Mülâzim-1 evvel Ziya (~ahan) Efendi, jandarma albayligindan emekli oldu. Fazla
bilgi için bk. ozer,a.~., s. 57 vd.
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Gönen'in Ahmed Anzavur taraf~ndan i~gal olundu~u ve orduya mu'avenet olmak üzere Kuvay-~~ Milliye'den birkaç yüz eh-ad~n bi't-teslih hud~ld-1 kazâya gönderilmesi Ondördüncü Kolordu Kumandanl~~~ 'ndan Biga Kuvay-1 Milliyesi'ne bildirilmesiyle kuvay-~~ mezkûre taraf~ndan istihzârâtta bulunulmakta oldu~u i~'ar-~~ mahalliye 'atfen Kara-i Sultâniye Mutasamfl~~~'ndan bâ-telgrafnâme i~'ar edilmi~~ve Harbiye Nezâret-i cetilesine
de maliimat verilmi~~olma~la ol babda emr ü fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fi [5] Rebi'ü'l-evvel sene [1]338
ve
fi 28 Te~rin-i sani sene [1]335

Dahiliye Naz~r' nâm~na
Müste~ar
Bende
Ke~fi

S~ra nu. 46
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsüs
8536
238
Mahrem.
Huzûr-~~ sâmi-i cenab-~~ Sadaret-penahiye
Ma'rûz-~~ çaker-i kemineleridir.
27 Te~ rin-i sarii [13]35 tarihli ve 8513/227 numaral~~ tezkire-i çakel'iye
zeyldir.
Anzavur'un Gönen ve Manyas cihetlerinden toplad~~~~kuvvetlerle Biga
Kazas~ 'ndaki Çerkesleri müstashiben Biga'ya hücûm ederek Kara Hasan' çetesini urmak emelinde oldu~unun Altm~~birinci Kolordu Kuman289
Kara Hasan, e~kiyal~ k yaparken A:edildi. Biga'daki Kuvây-~~ Milliye hareketini destekledi. Ancak zaman zaman kanund~~~~ i~lere yeltenince Köprülülü Hamdi Bey taraf~ ndan
öldürtüldü. Fazla bilgi için bk. Güven, a.e., s. 16 vd.; Özer, a.e., s. 68 vd.; ~gdemir, a.e., s.
72-73, 82-85.
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danl~~~'mn orduya vaki' olan i~'anyla te'eyyüd eyledi~i ve mezkür ordu
kumandanl~~~n~n talebi üzerine mahalli ahz-~~ 'asker ~u`besi vas~tas~yla Kuvay-1 Milliye'den ikiyüz neferin bi't-tes1711 kaza hudüduna gönderildi~i ve
Anzavur'un ilka'atiyle Çerkeslerle Türkler beyninde beliren husumet izâle
edildikten ba~ka Çerkeslerle kazay~~ muhafaza ve lede'l-hace mukavemet
husüsunda ittihâd husüle geldi~i ve Biga'da ayr~ ca kuvvet bulundurulmakta oldu~u sebk eden isfizaha cevâben Biga Ka'immakaml~~~'ndan i~'ar ve
mahalli jandarmas~n~n livadan takviyesi lüzumu `ilaveten izbar olundu~u
Kal`a-i Sultâniye Mutasarnfl~~~'ndan bu ken-e bildirilmi~~ve ahz-~~ 'asker
~utesi vesâtetiyle Kuvay-1 Milliye'den ikiyüz neferin teslih ve sevk~~ hakk~ndaki ordu kumandanl~~~n~n talebi calib-i dikkat görülerek Harbiye Nezaret-i celilesine i~'ar-~~ keyfiyet edilmi~~olma~la ol bâbda emr ü ferman
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 7 Rebiii'l-evvel sene [11338
ve
fi 30 Te~rin-i sani sene [11335

Dahiliye Naz~r'
Bende
Mehmed ~erif

S~ra nu. 47
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:
`âili
Dahiliye Nezareti
Kalem-i Mahsüs
8555
2 49
Huzur-~~ sami-i hazret-i Sadaret-penahiye
Ma`rüz-~~ çâker-i kemineleridir.
30 Te~rin-i sâni sene [1]335 tarihli ve 8536 numaral~~ tezkire-i çakeriye
zeyldir.
Gönen merkez kazas~~ da'ire-i hükümetini ve telgrafhanesini i~gal eden
Ahmed Anzavur Bey'le ve bu mes'ele hakk~nda Band~rma Ka'immakaml~~~'yla makine ba~~ nda cereyan eden muhaberat~~ havi Karesi Mutasarr~fl~Belleten C.LVI, 59
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~~'ndan al~ nan tahrirât ile melfüflar~ mn süretleri Gönen Kazas~'run st~ ret-i
i~galini mutazamm~ n olarak mezkür ka'immakaml~ ktan çekilip mutasarr~fl~ ktan ahiren ba-tahrirat gönderilen telgrafnâme süretiyle beraber leffen
takdim lul~ nm~~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fi 7 Rebiii'l-evvel sene [11338
ve
fi ~~ Kanün-~~ evvel sene [11335

Dahiliye Naz~r' nâm~ na
Müste~ar
Bende
Ke~fi

S~ra nu. 48
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 19/1
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahs~ls
Band~ rma'da bulunan Mülkiye Müfetti~li~i'nden al~nan fi 1 Kanün-~~
evvel sene [13135 tarihli telgrafnâmenin süretidir.
Dün Kirmasti civar~ nda Anzavur ile Kuvây-~~ Ta`kibiye aras~ nda vaki'
müsâdemede mtimaileyh ile rüfekas~ndan ve e~kiya' ve e~irray-~~ me~hüreden ~ah Ismail'in maktül oldu~u bugün kolordu kumandanl~~~ndan bildirildi~i ve netice hakk~nda henüz haber verilmedi~i.

Karesi Mutasarr~ fl~~~'ndan al~nan fi 1 Kanün-~~ evvel sene [13135 tarihli
telgrafnâme st~ retidir.
Kirmasti Kazas~ 'nda Bal~kesir Ta`kib Müfrezesi ile Ahmed Anzavur
aras~ nda vukü` bulan müsâdemede Ahmed Bey'in mühim hempalar~ ndan
meyyiten istisal ve di~er rüfekâs~ ndan Sagir ile birkaç ki~i~ah
nin de mecrühen ve hayyen derdest edildikleri Liva Jandarma Alay Kumandanl~~~'n~n ifadesine `atfen ma`rüzdur.
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S~ra nu. 49
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:

20

Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahstis
8556
248
Mahrem.
Huzür-~~ sâmi-i cenâb-~~ Sadâret-penâhiye
Ma`rüz-~~ çâker-i kemineleridir.
30 Te~rin-i sâni sene [13135 tarih ve 8536 numaral~~ tezkire-i çâkerâneme zeyldir.
Hatlarm k~r~kl~~~ ndan dolay~~ Band~ rma ile muhâbereyi te'rninen ordu
kumandanl~~~ n~ n talebi vechle Biga ile Gönen aras~ nda jandarmadan muhabere postas~~ te'sis ve Bayramiç cihetlerinde münhezim olan Ahmed Anzav~~ r'u ta`kib eden kuvvete iltihâk içün kazâ hudüdunda müctemi` Biga
kuvvetlerinin hareketleri i~`âr edildi~i gibi `avenesinin da~~ld~~~ ndan merkümun firânna meydan verilmemesi z~ mn~ nda sevâhilin taht-~~ tarassudda
bulundurulmas~~ da Biga Kâ'immakâml~~~'n~ n mürâca'at~~ üzerine icâb
edenlere tebli~~k~l~nd~~~~Kal`a-i Sultâniye Mutasarr~fl~~~'ndan bu kerre bildirilmi~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 9 Rebi`ii'l-evvel sene [ '1338

Dâhiliye Nâz~ n

ve

Bende

fi

2

Mehmed ~erif

Kânün-~~ evvel sene [ 11335

S~ra nu. 50
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:
Bâb-~~`âTi
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mal~sûs
8571
~~858

21
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hazret-i Sadaret-penahiye

Huzür-~~

Ma`rüz-~~çâker-i kemineleridir.
Evvelki gün Kirmasti civar~ nda Anzavur ile Kuvay-~~ Ta`kibiye aras~nda vaki' olan müsademede mümâileyh rüfekas~ndan ve e~layay-~~ me~hilreden ~ah ~sma`irin maktül oldu~u kolordu kumandanl~~~ndan bildirildi~ine da'ir Band~rma'da bulunan Mülkiye Müfetti~li~rnden ve 'ayn~~ma`lümali havi Karesi Mutasamfl~~~'ndan al~ nan telgrafnannelerin süretleri manfahimâneleri olmak üzere 'ellen takdim lol~ ndi. 01 bâbda emr
zür-~~
ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Dahiliye Naz~n

Fi 9 Rebrirl-evvel sene [1]338

Bende

ve

Mehmed ~erif

ii 2 Kanûn-~~ evvel sene [1335
S~ra nu. 51
BOA., BEO., nu. 345.166,1d'.

21/1

Bâb-~~
Dhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsf~s
Band~rma Ka'immalcaml~~~'ndan al~nan telgrafnâme süretidir.
Ahmed Anzavur Gönen'e girmi~, hükümeti ve telgraf~~ i~gal etmi~~ve
hatta hükümeti ya~ma etmi~tir. ~imdi makine ba~~nda bulunuyor, buraya
bir telgraf yaz~yor. `Aynen `arz etmek üzere makine ba~~na te~rif buyurulmas~~ma'rüzdur.
Band~rma Ka'immakam~~
~evki

Band~rma Ka'immakaml~~fna verilen cevab
C[evab]. Anzavur Ahmed Bey'in telgraf~n~~ kolordu kumandan~na ira'e
ediniz. Cihet-i `askeriyece tedbir-i tenkiliye ittihaz olunaca~~~tabridir.
Zat-~~valân~zda muhafaza-1 emn ü asayi~e sarf-~~mâ-hasal gayret etmekle
beraber bu bâbda peyderpey malümat i`ta ve Gönen Ka'immakann~'n~n
da el-yevrn nerede bulundu~unu tahkik ve i~`ar ediniz.
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Mutasamf
R~za
Ahmed Anzavur Bey taraf~ndan çekilip makine ba~~nda al~nan telgraf
sûretidir 289a .
Bir aya karib Karesi havalisinde ne fikre ve ne maksada mebni dola~t~~~m~~ ve Karesi'ye gelmek arzlisunda bulundu~umu mufassal raporla
Da'va Vekili Sa`id Bey vas~ tas~yla ve telgrafla 'arz etmi~tim. Bunlann vusül
bulup bulmad~~~n~~ lütfen anlat~n~z.
Ahmed Anzavur
Ahmed Anzavur Bey'e verilen cevab
Sa`Id Bey raporunuzu 'aynen getiremedi~inden me'âlen bildirdi.
Dahiliye Nezâ'ret-i cerilesine keyfiyetin tekmil safahat~n~~ 'arz ediyorum.
Al~nan cevâblarda islam ve din karde~lerimiz aras~nda beyhüde sefk-i dimaya mahal b~rak~lmayarak hod-be-hod te~ebbüs etti~iniz ~u hareketten
feragat olunmas~n~n ve bu halin devam~~ ma'az-Allah asayi~sizlik bahanesiyle buralann da ecnebi i~gali alt~na al~nmas~na sebeb olabilece~inin taraf-~~ behiyelerine tebfi~ini emr buyuruyorlar. Ana tevfik-~~ hareketle muhill-i sükün ve asayi~-i ahvâle meydân verilmemesini bendeniz de bi'l-hâssa
rica ederim efendim.
Mutasamf
R~za
S~ra nu. 52
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 21/2
Bâb-~~
Nezâreti
Kalem-i Mal~siis
— Ahmed Anzavur Bey'den al~nan telgrafnâme —
~slam ve din karde~lerimiz aras~nda onbir seneden beri kan döküp
Sultan Hamid gibi bir padi~ah~~ kemâl-i hakaretle tahttan indirip' Bulgar
289'
290

Anzavurun bu telgrafin~ n bir sureti için bk. GKA., K. 2.482, D. 87-8, F. 12/16.
1909y~l~nda, Il. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi kastedilmektedir.
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e~layâlann~~ o pâdi~âha mahsüs olan saraylarda yat~r~ p bunca senelik
hânedân~n ziynet-i nisvâniyelerini gasb eden islâmiyetin en `adüvvü olan
Bulgar Hükümeti'nin yapmayaca~~~fecayi`i ve muhârebeyi yapan ~ttihâdc~lar~n selef~ nizin ferman~ n~~ y~ rt~ p kemâl-i hak-aretle i'ade ettiklerini pek a`la
bildi~iniz halde el-an onlar~n es'iri olarak orada bulundu~unuz `umüm sancak ahalisince ma`lâmdur. Binâ'en'aleyh Sa'id Bey'le gönderdi~im raporda
'arz etti~im vechle Hâlid Bey'in kö~künde toplanan hâ'inleri ç~ kar~ p anlar~n
yerine raporumda isimleri beyân olunan e~rafin orada ikâme edilmesini
bütün ahâti-i mazlüme ifadesiyle 'arz eder olmad~~~~takdirde Cenab-~~
Hakk'~n lütf ü keremiyle o `adaleti Kuvve-i Muhammedi'~~ ifa edecektir. Cevab~ na intizâr olunur.
~zmit Mutasamf-~~ Sâbliu
Ahmed Anzavur

Ahmed Anzavur Bey'e verilen cevâb süretidir.
Bugün cevâben ke~~de eyledi~im telgrafnâme-i ahire lahikad~r.
Beyândan müsta~ni oldu~u üzere bendeniz burada halife-i zi-~ân~m~z~ n vekili ve hükümet-i seniyenin mümessiliyim. Ba~ka hiç bir kuvvetin
esIri olmad~~~m gibi hiç bir tarafa ser-fürü` edecek fitratta
Bina'en'aleyh bu babdald icana'adnizin tashalini rica ederim.
Mutasarr~f
R~za
S~ra nu. 53
BOA., BEO., 345.1 66, lef:

21 /3 291a

Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mal~siis
Ahmed Anzavur Bey taraf~ndan Band~rma Kâ'immalcân~l~~~'na çekilip
mezkür kâ'immakâml~ktan bir silreti telgrafla verilen telgrafnâmenin süretidir.
29" Bu ibare, metinde Kuvvet-i Muhammedi biçimindedir.
29 " Bu belgenin bir ba~ka sureti için bk. GKA., K. 2.482, D. 87-8, F. 12/14-15.

ANZAVUR'UN ~LK AYAKLANMASI

935

Birkaç haftadan beri bu havâficie dola~~yorum. Maksad Yunan i~gâli
nâm~~ vesilesiyle Bal~kesir'de toplanan bir tak~m ~ttihâdc~lann ba~lar~na
toplam~§ olduklar~~ e~k~yâla~n kasaba ve nâhiyelere göndererek cebren para
almak vermeyenleri habs ve i~kence ve hatta katl ve kur~una dizmek gibi
ve sevgili pâdi~âh~ m~z~n fermân~yla gönderilen mutasarr~ flan kemâl-i hakâma`retle i'âde etmek, Yunaniler geliyor diyerek ~zmir havâfindeki
silmeyi birçok silah endahu ile firâr ettirdikten sonra mâllarm~~ gasb etmek
hicret ve yola ç~kt~klar~~ vakt üzerlerindeki e~ya ve nüküdlan almak gibi
hilkat-~~ Adem'den bu âna kadar vukâ` bulmayan cinayetlerin bu gürüh-~~
esâfilden art~k tahammül edilemeyecek bir hale gelen halk~n rü'esâlan taraf~ndan da`vet edilerek Karesi Livâs~'na geldim. Ve bütün memleket peygamber vekilinin etraf~nda toplanarak ~u mülk ve milleti ve islamiyeti onbir seneden beri zil- ü zeber eden bu ~ ttihâd cem`iyeti ellerinden halis
edilmek üzere Cenab-~~ Hakk'a [ve] râhâniyet-i peygamberiye s~~~ naraktan
hareket eden bu mü'minlere kar~~~toplar, mitralyözler kolordu kumandan~~
taraf~ ndan isti'mâl edilerek ve ba`z~~ köylere mermi dü~ürerek mitralyöz
kur~unlanyla köy halk~ n~n sahi ve s~ byânlann~~ nereye kagraca~~n~~ bilemeyerek da~larda feryâd ü figân ederek b~ rakan kolordu kumandan~~ yirmidört sâ'at zarf~nda o mevki`i terk etmedikten sonra Cenab-~~ Hakk'a s~~~nan Kuvve-i Muhammed' ile gelece~imi ve ~imdiye kadar Enver'in 293
paras~yla o hâ'inin ~u millet-i islâmiyeye yapmak istedi~i fenâl~ k cümlemizce ma`lümdur. ~imdiye kadar Band~rma'daki ~ttihâdc~ lar~ n oradaki harekat~ na kar~~~bizi men' eden Hânedân-~~ Saltanat-~~ `Osmâniye'den efendi
hazretlerinin orada bulunmas~d~r. Bu ifâdelerimi mü~ârünileyh hazretlerine 'arz ediniz ve bu hallerin sevgili pâdi~âh~ m~za 'arz etmesini bütün etrâf-1 ~ehriyâriyelerinde toplanan ahâli-i mazlâme taraf~ ndan istirhâm ediyorlar. Zât-~~ `âlileri de bu hale mâni' olmak içün büyük bir fa'aliyette bulundu~unuzu i~itiyorum. Bu niyet-i ma'sâmeye ve dindârâneye kar~~~hiç
bir kuvvetin te'sir etmeyece~ini kat`iyen anlayarak vâz geçilmesini ve
yâhâd iltihâk etmekli~inizi da`vet eder ve Kara Re~idler, Uzun Çak~ rlar'~ n
oradaki kâ~âneleri yak~ n bir zamânda bomba ile y~ k~ laca~~n~~ o millet-i
ma'sâme Allah'~ n lütf ü keremiyle yak~ n vaktte görecektir.

2"

Bu ibare, metinde Kuvvet-i Muhammed olarak yazil~ d~ r.

2" Enver

Pa~ a (1881-1922), Ittihat ve Terakki'nin önde gelen simalanndandir. Harbiye

N'az~rl~~~~ve Ba~kumandan Vekilli~i görevlerinde bulundu.
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S~ra nu. 54
BOA., BEO., nu. 345.166, lef:

22

Bâb-~~`âti
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsû's

8575
254

Huzûr-~~ sami-i hazret-i Sadaret-penahiye
Ma`niz-~~ çâker-i kemineleridin
' ~ûn-~~ evvel sene [11335 tarihli ve 8556 numaral~~ tezkire-i çakenye
2 Kar
zeyldir.
Kuvay-~~ Milliye ve 'asker müfrezeleri taraf~ndan ihâta edilmi~~olan
Ahmed Anzavur ile rüfekas~ ndan Çerkes ~ah ~sma`il'in vukü` bulan müsâdeme neticesinde maktül olduklar~~ rivâyet edilmi~~ise de s~hhat~~ tahakkuk
etmedi~ine ve merkürnun rüfekas~ yla beraber peri~an bir sûrette firar ederek ta`kib olunmakta bulundu~una da'ir Hudavendigar Vilâyeti'nden
bugün al~nan 2 Kanûn-~~ evvel [11335 tarihli telgrafnâmenin sûreti manzûr-1 sami-i fahimâneleri olmak üzere leffen takdim lul~ nm~~~ve vilayetin ~u
i~'an Harbiye Naz~n pa~a hazretleri taraf~ndan da ~ii-ailen te'yid edilmi~~
olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Dahiliye Nâz~n

Fi o Rebi`ii'l-evvel sene [11338

Bende

ve

Mehmed ~erif

fi 3 Kantin-1 evvel sene [11335

S~ra nu. 55
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 22/1
Bâb-~~`âti
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsii's
Hudavendigar Vilâyeti'nden al~nan
telgrafnâme sûretidir.

2

K.ânün-~~ evvel sene [1]335 tarihli
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Bir müddettir maksad-~~ ma`lüm üzerine ba~lar~ na bir tak~m efrad-1
cedide toplayarak Bal~ kesir Sanca~~~dahilinde dola~makta olan machüd
Çerkes Ahmed Anzavur'un ahiren Kirmasti Kazas~ 'na girmesi üzerine o
taraftan gelen Kuvay-~~ Milliye müfrezesiyle Kirmasti'deki 'asker müfrezesi
evvelki gün merkümu ihata ederek vaki' olan müsâdemede Anzavur ile
rüfekas~ ndan Çerkes ~ah isma`il'in maktid olduklar~~ hikaye olunmu~~ise
de s~ hhat~~ tahakkuk etmedi~i ve fakat merkümun rüfekas~yla beraber peri~an bir stirette firar ederek ta`kib olunmakta bulundu~u ma`rüzdur.

S~ra nu. 56
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 23
Erkân-~~Harbiye-i `Un~ürniye Dâ'iresi
Su`be
1
Numara
Harbiye Naz~r' Cemal Pa~a taraf~ndan
Huzür-~~ mali-mevfür-~~ cenab-~~ Sadaret-penahiye
Ma`rüz-~~ çaker-i kemineleridir ki,
Ondördüncü Kolordu'dan mevrüd rapor süreti huzür-~~ fahimânelerine
'arz olunur. Ahmed Anzavur'un nam-~~ nâmi-i hazret-i pacli~ahi ile icra-kine me'mür oldu~unu i~a'a ederek icray-~~ h~yanet etmesi ve Istanbul'da
münte~ir ba`z~~ gazetelerin bu husüsta yazd~~~~makalât~n bu i~a'ati takviye
etmesi halk nazar~ nda sü'-i te'siri mücib olaca~~~bi-i~tibah görülmekle
hükümet-i mülkiyece i~bu i~a'atin resmen tek.iib ve i'lân~ n~~ rica ederim.
01 bâbda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 13 Rebi`ül-evvel sene [1]338
ve
ET 7 Kant~ n-~~evvel sene [11335

Harbiye Naz~ r~~
Cemal
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S~ra nu. 57
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 23/1
Mahrem ve zâta mahsüs.

Band~rma
30/111[13]35

593
"Sûret"
Harbiye Nezâret-i celilesine

Bal~kesir Mutasamfi R~za Beyefendi hakk~nda 61[.] F~rka Kumandanl~~~'ndan mevre~d ~ifre 'aynen zirde 'arz edilmi~tir. F~rka kumandanl~~~n~n
mütâla`ât~na `âcizleri de tamamen i~tirâk eder ve mutasarnfl~~~n bir tekzib-i resmide olsun bulunmamas~n~~ pek ziyade ~âyân-~~ dikkat ve hayret ve
te'essüf bulurum. Mutasarr~f R~zâ Beyefendi'nin hakk~nda Anzavur hadisesi vesilesiyle 18/11/[1 3]35 târih ve 957 numaral~~ ~ifre telgrafnâme-i `âcizide de ba`z~~ ma`rûzâtta bulunmu~~idim. Bu ~erâ'it dâhilinde mezkür mutasamfin kolordum m~nt~kas~ nda devâm-~~ istihdâm~n~~ Wideden ziyade
muz~r `addeder ve evvelce bu m~nt~kada pek nâmûskârâne ve mukdimâne
iray-~~ vazIfe ederek `umümun teveccüh ve muhabbetini celb ve hükümetin
~eref ve haysiyetini muhâfaza etmi~~ve müdâfa`a-i vatan husüsunda ilk
`azm-i milliyi uyand~rm~~~bulunan Mutasamf-~~ Sâb~k Hilmi Bey'in tekrâr
ta`yinine ve her hâlde gerek Dâhiliye Nezâreti gerekse Bal~kesir Mutasarnfl~~~'nca Anzavur'un beyânât~~ hakk~nda resmi bir tekzibnâme ne~rine decelilelerini ehemmiyetle 'arz ve istirhâm eylerim.
[ . ] K[olordu] Kumandan~~
Yûsuf '~zzet
"Siiret"

25578
28/11/[~~3]35

Anzavur Ahmed ~imdiye kadar gezdi~i yerlerde zât-~~ ~âhâne nâm~na
icrââte me'mûr oldu~unu ve bunun içün yedinde fermân mevcad bulundu~unu i'lân ve i~â'a ile Sus~~~rl~k'ta topçu ve nakliye efrâdm~~ terhis
cür'etinde bulunmu~~idi. Merkümun yapt~klar~ n~n cezas~~ k~smen verilmektedir. Ancak hükümete tecavüz, mahb~lslan tahliye, ma`stim ahâlinin
mâl~n~~ ya~ma eden bu adam~ n zât-~~ ~âhâne nâm~na hareket etti~ini i'lân
eyledi~i hâlde hükümet-i mülkiyenin bunu fi'ilen tekzib etmek üzere el-ân
kat'? bir icrââtte bulunmayarak Sus~~~rl~ k hâdisesinden sonra nasthatle yo-
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la getirilmesi ve Gönen'e girdikten sonra bile Bal~kesir Mutasarnfi R~za
Bey'in makine ba~~nda kendisiyle bendeniz, zat-~~ `aliniz ta`birleri ile muhâbereye tenezzül etmesi vekili oldu~u zat-~~ akdes-i hazret-i padi~ahiye bir
bühtân ve mümessili bulundu~u hükümetin ~erefine girând~r. Ifay-~~ muktezas~~ menût-~~ re'y-i
61[ . I F~ rka Kumandan~~
Miralay
Kaz~m

S~ra nu. 58
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 24
'Adliye ve Mezallib Neza'reti
`Umûr-~~Cezâ'iye Müdiriyeti
`Aded
2673
327
Huzür-~~ sarni-i cenab-~~ Sadaret-penahiye
Ma`rtiz-~~ çâker-i kemineleridir.
Anzavur Ahmed'in ma`iyetinde üçyüz kadar Çerkes oldu~u halde
Gönen'e ta'arruz edip hükümet kona~~n~~ basarak mahkeme kap~lann~~ ~ikest ve mahbûslar~~ tahliye ve evrak-~~ mahkemeyi peri~an ve emanet da'iresindelci e~yay-1 eminyeyi kâmilen ya~ma eyledi~i ve bu sebebden dolay~~
Te~rin-i sininin yirmiikisinden beri mesdûd olan mahkemenin Kanûn-~~
evvelin ikisinde kü~üd edildi~i Karesi Livas~~ Müdde`i-i
i~'arma `atfen Dersa'adet istinaf Müdde`i-i `Umûmili~i'nden izbar k~l~nm~~~
olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i
Fi ~~7 Rebrü'l-evvel sene [1]338
ve
119 Kanûn-~~evvel sene [11335

'Adliye Na=
Mustafa Nûri
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S~~ra nu. 59
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 25
Bâb-1 'iri
Nezâreti
Kalem-i Mahsû's
8772
300
Mahrem.
Huzûr-~~ sârn?-i cenâb-~~ Sadâret-penâhiye
Ma're~z-~~ çâker-i kernIneleridir.
24 Kâne~ n-~~ evvel sene [13]35 tarihli ve 299/8766 numaral~~ tezkire-i
çâkeriye zeyldir.
Gönen cihetinde ictimâ` etmi~~olan e~hâs-~~ müselleha Ahmed Pa~a 294
taraf~ndan icra edilen nasâyihin te'siriyle hânelerine `avdet ettiklerine ve
Anzavur'un `avenesinden derdest olunan üç ~alcin~n ifâdesine göre An~avur'un be~~kadar `avenesiyle Yunanl~lara iltihâk etmek üzere Bal~kesir taraf~na firar eyledi~i anla~~l~p kendisinin derdesti içün lâz~m gelenlere ta`ilmât-~~ mukteziye i`tâ k~l~nm~~~oldu~una dâ'ir Karesi Mutasarnfl~~~~Vekâleti'nden bu kerre al~nan telgrafnâmenin sûreti manzûr-~~ sârni-i fah~mâneleri
olmak üzere leffen takdim lul~nm~~~merkümun Yunanl~lara iltihâk edememesi z~mn~nda ittihâz olunan tedbir neticesinden ma`lûmât verilmesi vekâlet-i mezkûreye cevâben tebli~~olunmu~~olma~la ol bâbda emr ü fermSn
veliyyü'l-emrindir.
Fi 2 RebVii'l-âh~r sene [1]338
VC

tl 25 Kânün-~~ evvel sene [11335

Dâhiliye Nâz~n
Bende
Mehmed ~erif

29' Ahmet Fevzi Pa~a (1871-1947), ~stanbul Muhafizl~~~~ve Harbiye Nezâreti Müste~arl~~~~vazifelerinde bulundu. Fazla bilgi için Berzeg, a.e., c. Il, s. 58-60.
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S~ra nu. 60
BOA., BEO., nu. 345. ~~66, lef: 25/1
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mal~sas
Karesi Mutasarnfl~~~'n~n 24 Kântln-~~ evvel sene [1]335

~ifresi

C[evâb] Kâniln-~~evvel sene [1]335 ~ifreye.
Gönen cihetinde ictimâ` etmi~~olan e~hâs-~~ müsellehan~n Mirlivâ Ahmed Pa~a taraf~ndan edilen nasâyihin te'striyle `avdetlerini müte`âk~b ma`iyetinde ancak yedi sekiz ki~i kalan saki Anzavur'un efrâd-~~ ma`iyetinden
derdest olunan üç ~akin~n ifâdesine nazaran Anzavur'un be~~kadar `avenesiyle Yunanl~lara iltihâk etmek üzere Bal~kesir taraf~na firâ~
' • etti~i anla~~lmas~~üzerine derdesti içün Icâb eden mahallerde tertIbât-~~ lâzime al~nm~~~
ise de henüz izi bulunamam~~~ve merkümun Yunanl~lara ilticâs~na meydân verilmemesi içün ivrindi ve Soma ve Akhisar m~nt~kalar~~kumandanl~klar~na ta`timât verilmi~~oldu~u Altm~~birinci F~rka Kumandanl~~~'ndan
irade !al~nm~~~ve livâca da tedâbir-i lâzime ittihâz edilmi~~bulundu~u ma'ffizdur.
S~ra nu. 61
BOA., BEO., nu. 345.166, lef: 26
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mal~siis
8797
308
Huzür-~~

cenâb-~~ Sadâret-penâhiye

Ma`rC~z-~~çâker-i kemineleridir.
25 Kân~ln-~~ evvel sene [13]35 tarihli ve 8772/300 numaral~~ tezkire-i
çâkerlye zeyldir.
Ahmed Anzavur'un Yunanilere ilticâs~na meydân verilmemek üzere
kolorduca tedbir-i lâzime ittihâz olundu~u ve merkümun dört refik~~ ile
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Sus~~~rl~ k dahilinde görülüp ta`kibâta devâm edilmekte bulundu~u Karesi
Mutasarr~fl~~~~Vekâleti'nden cevâben bildirilmi~~oldu~u gibi ahiren al~nan
telgrafnâmede de Ahmed Anzavur'un onalt~~ nefer hempâslyla ~ehr-i hâlin
yirmibe~inci günü sabahleyin Manyas dâhilinden geçti~i haber al~ nmas~~
üzerine kendisiyle rüfekls~n~ n tenkilleri içün tedâbir-i lâzime ittihâz olunmakla berâber f~rka ve kolordu kumandanl~ klarma da ma`lümât i`tâ k~l~nd~~~~ve mir-i merkürnun `avenesinden ve Kirmasti hâdisesinin fâ'illerinden
bulunan Davud çetesinin Kebsud Nâhiyesi'nin Bekta~lar Karyesi GeçiKirrnasti'nin So~ucak karyesi istikametine do~ru sarkt~di'nden
~~~ta`kib müfrezesinin i~ `ânyla te'eyyüd etmesine binâ'en mütekâbil ta`kibât icra olunmak üzere keyfiyetin Hudâvendigâr Vilâyeti'ne tebli~i lüzümu ityân k~l~ nm~~~ve mâcebince vilâyet-i mezküreye vesâyâ ilâ edildi~i gibi Harbiye Nezâret-i cefilesine de ma`lürnât verilmi~~olma~la ol bâbda
emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 6 Rebi`ii'l-âh~r sene [1]338

Dâhiliye Nâz~r~~

ve

Bende

. ün-~~ evvel sene [1]335
fi 29 1(ân

Mehmed ~erif

S~ra nu. 62
BOA., BEO., nu.345.166, lef: 27
Hulâsa
Dahiliye Tezkiresi
Ahmed Anzavur Bey'in ma`iyetinde ~ah ismâ'il ve Kadir ve Davud ve
Canbazl~~ Hakk~~ ve Elkesenin Nüri çeteleri de oldu~u hâlde bunlar ile
müfreze-i `askeriye aras~ nda vukü` bulan müsâdemede çete efrâd~ ndân yirmi ki~i maktûl dü~erek di~erlerinin münhezimen firâr eyledikleri ve maktülin miyân~ nda e~irrâdan Kaz~m Bey ile Bo~azköylü Kemâle'd-din'in ve
Sus~~~ rl~ kl~~ Tâhir'in bulundu~u ve esnây-~~ firarda Göbel civar~nda yirmi
ki~ilik bir müfreze-i `askeriyenin pususuna u~rayarak orada da bir maktül
ve iki mecrilh verdi~i ve ayr~ca üç ki~i de hayyen elde edildi~i ve müte`arnzlar~n öteye beriye da~~ larak el-yevm hiç bir vukü'ât olmad~~~~Karesi
Mutasarr~fl~~~ 'ndan Dâhiliye Nezâret-i celilesine vârid olup süretleri bâ-tezkire tevdi` buyurulan telgrafnâmelerde izbâr k~l~nmaktad~r.
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S~ra nu. 63
BOA., BEO., nu. 345.286
Sadaret-i `Uzma MektübI Kalemi
Rebi`ül-evvel sene [1]338
o Kanün-~~ evvel sene [1]335
Harbiye Nezaret-i ce/Ilesine,
Gönen harekat~~ içün Band~rma'ya gelen Biga Kuvay-~~ Milliye efrad~n~n yolda ~ah isma`Il'in zevcesine Tid çiftlikten ve Çerkes Hasan'dan
gasb ettikleri bargirleri i'adeden imtina` etmekte olmalar~~ Çerkesler aras~nda tecemmilcat~~ ve galeyân~~ intac eyledi~i ve hükümetçe bu i~in halline
muvaffak olunamaz ise bir mes'ele daha zuhürundan endi~e edilmekte oldu~u gibi Gönen'e müteveccihen hareketleri haber verilen bu kuvvetin
yolda Çerkesler ile müsademesi ihtimali bulundu~u ve Gönen hükümetinin Band~rma'dan tahrik edilen kuvvet taraf~ndan bi'l-istirdad me'mürin-i
hükümetin vazifelerine ba~lad~klan Band~ rma'da bulunan mülkiye müfetti~inin i~Tr~ na Ttfen Dahiliye Nezaret-i celilesinden ba-tezkire izbar olunmu~~ve süret-i i~'ar
nazar-~~ dikkat bulunmu~~olma~la neza'ret-i celilelerince de icab-~~halin `acilen iras~na himmet.
Ba-i~aret-i `aliye.
S~ra nu. 64
BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [1]
Erkin-~~Harbiye-i `Umiimiye Dâ'iresi
~u' be
1
Numara
666o
Gayet mahrem.
Harbiye Naz~n Cemal Pa~a taraf~ndan.
Ma're~z-~~çalcer-i kemineleridir ki,
Beyne'l-müslimin kan dökülmesine ve memleket asayi~inin büsbütün
fena bir hal kesb etmesine meydan verilmemek içün Ahmed Anzavur'un

ÖZCAN MERT

944

ma'iyetiyle Sus~~~rhk'tan Demirkap~'ya hareketinden sonra mes'elenin
muslihâne bir sûrette hal edilmesi hus~lsunda Dahiliye Nezaret-i cetilesinin mütala'as~~ muvâfik görülerek ol sürede tebligât ila' edilmi~ti. Buna cevaben Ondördüncü Kolordu'dan mevnid ~ifre sûreti pek ziyâde câlib-i nazar-~~ dikkat görülmekle huzûr-~~ fahimânelerine takdim k~l~nm~~t~r. 01 bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 26 Safer sene [1338

Harbiye Naz~n

ve

Cemal

fi 20 Te~rin-i sâni sene [1335
S~ra nu. 65
BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [2] 295
Erkan-~~Harbiye-i `Umûrniye Dâ'iresi
~u` be
Numara
6641

Sûret
Soma'dan:
Harbiye Nezareti'ne
C[evab] Erkan-~~ Harbiye Birinci Su`be 15 numara fi 15 Te~rin-i sani
sene [13[35 tarihli emr-i telgraf':
— Ahmed Anzavur nâm ~akin~n mutlaka Dersa'adet'te pek yüksek
mehâfilin birisi taraf~ndan müretteb mukabil bir hareket-i ihtilâliye ve siyâsiyenin fedakar aleti oldu~u tahakkuk etmi~tir. Son dePa ~i 1 2 Te~rin-i
sâni sene [1335 günü Sus~~~rl~~~'na geldi~i vakt buradaki toplar~~ kendilerine ald~ktan sonra 'askerin kendisine iltihak etti~inden ve ittihado manevras~~ olan Kuvay-~~ Milliye 'aleyhine yürüme~e ba~lad~~~ndan ve buna da
muvaffak olaca~~ndan bahsle keyfiyetin ol sûretle zat-~~ akdes-i hazret-i pâ295

nu. 272.

Bu belgenin bir ba~ka yay~n~~ için bk.Harp Tarihi Vesikalan Dergisi, nu. ii, Vesika
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di~ahiye `arz~n~~ yazd~~~~bir telgrafla Dahiliye Naz~n Serif Pa~a hazretlerinden rica etmi~tir ve bu menn adam ahâliye kar~~~beyânâtta zat-~~ hazret-i
padi~ahi canibinden me'müren gönderildi~ini söylemek süretiyle ahaliyi
i~fale çal~~maktad~r.
2 — Ahmed Anzavur'u tarik-~~ insâfa da`vet etmek ve beyne'l-islâm
sefk-i dimâya meydân vermemek içün göstermi~~oldu~um i`tidali [Ball]kesir 296 Redd-i ilhak Hey'et-i Merkeziyesi taraf~ndan yap~lan te~ebbüsât-~~ samimiye bi'l-`akis kendisine bu ikinci dePaki hareketi icra içün vakt kazand~ rm~~t~ r. Fi'l-hakika Te~rin-i sani mebadisindeki birinci Sus~~~rl~k hâdisesinden sonra beyne'l-islam mukateleyi intac etmemek ve bu hareketlerden
dü~manlar~m~z~n istifadesine mani` olmak içün süret-i mahsüsada Ahmed
Anzavur'a bir zât gönderilmi~~ve bu bâbda birçok vesâ'~k ve delâ'il de
irâ'e edilerek bu hareketlerin vatana ihânetten ba~ka bir ~ey' olmad~~~~
izah edilmi~~ve buna mukabil i~fal olunmu~~oldu~u ve bu hareketlerden
art~k kat`iyen feragat etti~ini ve cebhede bir kumanda der`uhde edece~ini
ifade etmesi üzerine bu husüsât~~ lay~ klyla tesbit ve kararla~t~rmak üzere
ta`kibattan sarf-~~ nazar olunmu~~idiyse de gönderilen ikinci hey'ete mülaki
olmayarak bu deraki te~ebbüsât-~~ ha'inânede bulunma~a ictisar etmi~tir.
Art~k fikr ü maksad~n~~ hükümet-i haz~ran~n siyâset-i dahiliye ve hâriciyesine kar~~~tamamen hilafgir oldu~unda zerre kadar ~übhe b~rakmam~~~29' ve
orduyu infisâha u~ratmak meb`üsan intihab~na mani' olmak ve vatan
müdafa'as~ ndan ba~ka bir endi~esi olmayan Kuvay-~~ Milliye'yi da~~tmak
k~yam ve ihtilalde bulunmu~~ve bu dePa kendi 'aleyhine
üzere
sevk edilen 'askeri müfrezelerimize de müsellehan mukabele ve mukavemet eylemi~tir.

3 — Binâ'en'aleyh, Ahmed Anzavur'un gerek ~ahsi gerekse e1kar-1
leimânesi ancak ~iddetle tedmir ve te'dibe lay~kt~r ve etrafa tevessii`e pek
ziyade müsta`id olan bu nev` hareketler de bidayetlerinde ~iddetle bertaraf
edilmedi~i takdirde ma'az-Allah-~~ te`ala tasavvur edilemeyecek derecede
vahim netayic zuhüra gelece~ini kemâl-i ehemmiyetle 'arz eylerim.
Fi ~~7 Te~rin-i sani sene [1]335

Ondördüncü Kolordu Kumandan~~
Mirlivâ

Vürüdu fi 18 minhü.

W~suf '~zzet

29'

Bu kelime, metinde

biçiminde geçmektedir.

Bu kelime, metinde b~ rakm~~~biçimindedir.
Bellek?: C. LVI, 60
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S~ra nu. 66
BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [3]
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâred
Mai~siis
8592
259
Huzür-~~ sâtnt-i cenâb-~~ Sadâret-penâhiye
Ma`rüz-1 çâker-i kemineleridir.
Gönen harekat~~içün Band~rma'ya gelen Biga Kuvây-~~Milliye efrâd~n~n yolda ~âh ~smâ'll'in zevcesine `â'id çiftlikten ve Çerkes Hasan'dan
gasb ettikleri bârgirleri Band~rma Kâ'immalcâml~~~'mn te~ebbüsâtma ra~men i'âdeden imtinâ` etmekte olmalar~~Çerkesler aras~nda tecemmil'ât~~ve
galeyân~~intâc eyledi~i Erdek Kâ'immakâml~~~'mn i~`ânndan ve Manyas'ta
bulunup Anzavueun harekat~na i~tirâkten bugüne kadar ictinâb etmi~~bulunan e~luyây-~~ me~hüre-i müste'meneden ~evket Bey taraf~ndan Band~rma Kâ'immakân~l~~~'na çekilen telgrafnâme ve mündericât~ndan anla~~lmakta ve hükümetçe bu i~in halline muvaffak olunamad~~~~takdirde ikinci
bir mes'elenin zuhürundan endi~e edilmekte oldu~u ve Gönen'e müteveccihen hareket ettikleri haber verilen bu kuvvetin yolda Çerkeslerle müsâdemeleri ihtimâli dermiyân k~l~nmakta bulundu~u ve Anzavur taraf~ndan
i~gâl edilmi~~olan Gönen hükümetinin Band~rma'dan tahrik edilen kuvvet
taraf~ndan istirdâd edilerek me'mürin-i hükümetin vaz~felerine ba~lad~klan
Band~rma'da bulunan Müllciye Müfetti~li~i'nden bildirilmi~~ve Harbiye
Nezâret-i cetilesine de i~`âr-~~ keyfiyet olunmu~tur. 01 bâbda emr ü fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi [ii] Rebrirl-evvel sene [ ]338
ve
fi 5 Kânün-~~evvel sene [t ]335

Dâhiliye Nâz~n
Bende
Mehmed ~erif
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S~ra nu. 67
BOA., BEO., nu. 345.286, !ef: [4]
Bab-~~`âri
Dhiliye Nezreti
Kalem-i Mal~sils
8682
282
Mahremdir.
Huzür-~~sarrii-i hazret-i Sadaret-penahiye
Ma'rüz-~~çâker-i kemineleridir.
Ahmed Anzavur'un altm~~~kadar `avenesiyle Gönen'in S~z~~ karyesi civânnda oldu~u istihbar edilmesi üzerine mümâileyhe kar~~~Gönen'deki nizamiye kuvvetiyle Kuvay-~~ Milliye sevk edilmi~~ise de Biga'dan gelen ve
yegâne müstesnâ bir hal ve vaz`iyet olmak üzere hükümetin ve kolordunun hattâ Müdafa'a-i Milliye Karesi Hey'et-i Merkeziyesi'nin hükm ü
nüfüzu haricinde 'addedilen Subhi ve Kara Hasan damlar~ndaki e~k~yay-~~
kadime kumandas~nda bulunan seksen ki~ilik Kuvve-i Milliye mümâileyh
Anzavur'un 'aleyhine hareket edece~i yerde ba'z~~hadisat-~~ sab~ka= intikarn~n~~ almak fikr ü maksad~yla Çerkes köylerine giderek ya~magerli~e
ba~lad~ldan ve Çerkeslerle bu çete aras~nda ve bu çeteyi tazyik eden di~er
bir Arnavud milis kuvveti beyninde müsâdeme vukü` bularak neticesi
henüz mechül bulundu~u ve Gönen'den Anzavur 'aleyhine hareket ettirilmi~~olan kuvvetin de Kara Hasan çetesi ile birle~erek müsâdemeye tutu~tu~u ve bu sürede Gönen havalisinde Türldük ve Çerkeslik mes'elesinin
pek hâd bir ~ekl ald~~~~anla~~ld~~~na dâ'ir Ondördüncü Kolordu Kumandanl~~~'ndan al~n~p Harbiye Nezâret-i cefilesinden bâ-tezkire gönderilen
telgrafnâmelerin süretleriyle nezâret-i mü~arünileyhadan cevâben yaz~lan
emrnâmenin süreti manzür-~~ sami-i fahimâneleri olmak üzere leffen takdim k~l~nm~~t~r. Anzavur mes'elenin bidayet-i tahaddüsünden beri sebk
eden i~'arat-~~ mütevaliye-i çakerânemle de sabit oldu~u üzere makam-~~ nesir:ayet edememesi içün bir tazaret-i `aciziye bu valean~n tevsr-i
raftan her türlü tedâbir-i leyyine ve muslihâneye te~ebbüs edilmesi tank~~
tercih ve ihtiyâr olunma~la beraber di~er taraftan da her türlü ihtimâle
binâ'en kuvay-~~ 'askeriyenin mu'avenetine de mürâca'at edilmi~~oldu~u
halde mahalli kumandan~~ sefic-i dimaya mahal kalmayarak vak`an~n
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önüne geçilmesi ve tevessii` etmemesi hakk~ndaki malcâm-~~ nezâretin hâl
ve zamana muvâf~ k olan ~u tedbirini nokta-i nazar~ na mutab~k görmeyip
i~i ~ekl-i aslisinden ç~karm~~~ve Türklük ve Çerkeslik mes'elesi haline ink~lâb~na sebeb[iyet] vermi~ tir ve Harbiye Nâz~n pa~a hazretlerinin emrnâmesi sûretinde de muharrer oldu~u üzere gayr-~~ mes'û1 olan ve intikam h~rs~yla hareket eden kuvvetlerin de bu i~e te~riki hâdisenin bu ~ekle girmesine bâ`is, müstakil olmak i'dbâriyle pek ziyade ~âyân-~~ te'essüf oldu~u misillü hiç bir hülcm ü nüfüz alt~ nda bulunmayan Sublü ve Kara Hasan çetesi gibi kuvvetlerin derhal da~~t~lmas~~ ve hükümetin kudret ve bitarafl~~~n~~
bugün halka ihsâs edecek sürette hareket olunmas~~ dahi münâsib
görünmü~tür. Mes'ele ~u ~ekli ald~ ktan sonra nasâyih icrâs~~ süretiyle i~in
men`-i tevessü'üne çal~~t~~~ n~~ bildiren kumandan~ n orada hiç bir vechle
muvaffak olamayaca~~~anla~~ld~~~ ndan bir ân evvel tebdiliyle yerine muktedir bir zat~ n ta`yin ve i'zâm~~ nezâret-i mü~ârünileyhâya yaz~ld~~~~gibi Karesi Mutasarnfl~~~~Vekâleti'ne de vesâyây-~~ lâzime ila k~l~nm~~t~r. 01 bâbda
emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 2 ~~ Rebrül-evvel sene [ ~ ]338
ve
fi 14 Kâniin-~~ evvel sene [1]335

Dâhiliye Nâz~n
Bende
Mehmed Serif

S~ra nu. 68
BOA., BEO., nu. 345.286, lef:[5]
Bab-~~`ati
Dahiliye Nezareti
Kalem-i Mahsieis
1 4 E.] K[olordu] Kumandanl~~~'ndan Harbiye Nezaret-i cefilesine çekilen 7/8 Kanün-~~ evvel sene [13[35 t.rihli telgrafnâmenin süretidir.
Ahmed Anzavur ma`iyetinde altm~~~kadar `avenesiyle dünkü 6/ 1 2/
[13[35 günü Gönen'in S~z~~ karyesi civar~nda oldu~u istihbâr edilmi~~ve 'aleyhine Gönen'deld nizâmiye kuvvetiyle Kuvay-~~ Milliye hareket etmi~~olmagla beraber Biga'dan gelen ve kendisini ~imdiye kadar yegane müstesna bir hal ve vaz`iyet olmak üzere hükümetin ve kolordunun ve hatta Karesi Müdafa`a-i Milliye Hey'et-i Merkeziyesi'nin hükm ü nüfüzu haricinde
`addedilen Subhi ve Kara Hasan nam e~k~yay-~~ kadime kumandas~nda
bulunan seksen ki~ilik bir kuvve-i milliye Anzavur 'aleyhine hareket edece-
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~ine sab~kan cereyan etmi~~olan ba`z~~ hadisk-~~ mü'essifenin intikam~n~~ almak fikr ü maksad~n~~ ta`ldb ile Çerkes köyleri 'aleyhine hareket ve ba`z~~
ya~magerli~e müba~eret etmesi ve gerek kolorduca ve Gönen hükümetince gerekse ba`z~~ Çerkes rü'esas~nca
beyn içün edilen mesa`i-i
mükerrereye ra~men münferid harekat-1 temerrüdkaranesinde devam etmesi üzerine bugün Çerkeslerle bu çete aras~nda ve bu çeteyi tazyik eden
di~er bir Arnavud milis kuvveti ile ~ayan-~~ te'essüf bir müsâdeme vukü'a
gelmi~~ve bu müsâdeme bugün ak~ama kadar devam etmi~~ve neticesi
henüz mechül bulunmu~tur. Gönen'den Anzavur 'aleyhine hareket ettirilen nizâmiye kuvveti de ma`a't-te'essüf sevk-~~ vukü'âtla Kara Hasan çetesiyle birlikte Çerkeslerle müsâdemeye tutu~mu~~oldu~unu ~imdi Gönen'den
gelen kolordu emr zabitleri vas~tas~yla haberdar oldum. Bu sürede Gönen
havalisinde Anzavur mes'elesinden daha ziyade mühim olarak Türk ve
Çerkeslik mes'elesi pek hâd bir ~ekl alm~~t~r. Bu hale serin mani` olmak
üzere Kirmasti'de bulunan nizâmiye piyâde alay~~ yar~n arabalarla Band~rma'ya hareketine emr verdim ve bu kuvvet muvasalat edince buradan da
kabil-i tasarruf kuvvetlerle Gönen'e i`zam ederek her iki taraf~~ tefrika ve
yerlerine i`kleye çal~~aca~~m ve ~imdi de Gönen'le ayr~ca nasâyih icras~~
süretiyle bu i~e mani' olmak içün muhâbere etmekteyim. Vukü'ât~~ ve safahât~~ve icr5.timi muntazaman 'arz edece~im ma`rüzdur.
7/8 Kar
' lün-~~ evvel sene [13]35

14. K[olordu] Kumandan~~
Yüsuf '~zzet

S~ra nu. 69
BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [6]
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsüs
14. K[olordu] 298 Kumandanl~~i'ndan Harbiye Nezâreti'ne çekilen 8
Kanün-~~ evvel sene [13]35tarihli telgrafnâmenin süretidir.
t — 7 Kanün-~~ evvel sene [13135 sâ'at ii. Sonra da makine ba~~nda
Gönen'den nizâmiye müfrezesinden ald~~~m bir raporda Yortan civâr~nda2" Bu ibare, metinde 12. Kolordu olarak geçmektedir ki bu askeri birlik Konya'da
bulunmaktad~r. Bk. [Atatürk], a.e., c. Il!, s. 1.558, 1.559, 1 -646, 1.647.
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ki müsademenin alt~~ sa'at devam etti~i ve nizâmiyeden yaln~z bir neferin
mecrûh oldu~u Biga ve Balya müfreze-i milliyelerinin Biga istikametinde
gittikleri bildirilmi~~ve ~imdilik mes'elenin had devresini geçirmi~~oldu~u
anla~~lm~~t~r.
2 — Bal~ kesir'de Altm~~birinci F~rka Kumandan~~ ile makine ba~~nda
icra edilen muhâbere neticesinde Bal~kesir'e gelmi~~olan Ahmed Fevzi Pa~a hazretlerinin Çerkeslere nasihat etmek üzere Manyas havallsine gidece~i bildirilmi~tir.

3 — Yar~ n Band~ rma'dan arabalarla Gönen'e bir mikdar nizâmiye
kuvveti ile cebhâne gönderilece~i ve Çerkes-Türk hâdisesinin bast~ nlmas~~
hakk~nda ayr~ca tedbir ittihaz olunmakta oldu~u ma'rûzdur.
S~ra nu. 70
BOA., BEO., nu. 345.286, lef: [71
Bâb-~~
Dihiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
Harbiye Nezâret-i celilesinden 14. K[olordu]. Kumandanl~~~'na 299 yaz~lan ~ifrenin sûretidir.
C[evab] 7/12/113135 tarihli ~ifreye.
Mes'elenin nihayet Türklük, Çerkeslik mes'elesi haline ink~lab~~ ve
gayr-~~ mes'ill ve intikam hissiyle hareket eden kuvvetlerin keyfe ma ye~a'
hareketleri önüne geçilmemi~~olmas~ ndan fevka'1-'de müte'essir oldum.
Hiç bir emri dinlemeyen Subhi ve Kara Hasan çetesi gibi gayr-~~
kuvvetlerin derhal da~~t~lmas~ n~~ ve hükümetin kudret ve bitarafl~~~n~~ bütün
halka ihsâs edecek sûrette hareket olunmas~n~n te'minini rica ederim.
S~ra nu. 71
BOA., BEO., nu. 345.500
Saciâret-i `1.1zmâ Mektûbi Kalemi
28 Rebiii'l-evvel sene [11338
22 Kan
' C~n-~~evvel sene [1]335
2"

Bu kelime, metinde Kumandanliga biçiminde geçmektedir.
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~iire
Karesi'de He~ r~id Pa~a 3°° hazretlerine,
C[evab] ~~ 7 ve 18 Kanün-~~ evvel sene [13]35
Anzavur Ahmed'le mütâreke `akdine da'ir Dahiliye Nezaret-i celilesinden Karesi Mutasarr~ fl~~~'na bir güne i~'ar vaki' olmay~p nezâret-i
mü~arünileyhadan mezkür mutasamfl~~a yaz~lan telgrafnâme livaca her
türlü tedabire tevessül olunarak ve kab~~ halinde beray-~~ nasihat zevat-~~
münâsibe i`zarn edilerek maddenin iktisâb etmek isti`dad~nda bulundu~u
~ekl-i mühimmin mülâyimâne ve muslihâne bir sürette tesviyesi esbab~ n~ n
te'mini zemininde oldu~u anla~~lm~~t~ r.
~ râcle-i `aliye-i Sadaret-penahi mücibince.
imzal~~ beyaz' Harbiye ~ifresiyle yaz~ lmak üzere taraf-~~
hazret-i
müste~ariden Harbiye Dâ'iresi'ne li-ecli'l-irsal Evrak Müdiriyet-i `aliyesine
tevcri` buyurulmu~tur.
Fi 22/23 Kanün-~~ evvel sene [1]335
S~ra nu. 72
BOA., BEO., nu. 345.500, lef: [
Bâb-~~`âii
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mal~sils
8751
297
— Mahremâne —
Huzür-~~

cenab-~~ Sadaret-penahiye

Ma`rüz-~~ çaker-i kernineleridir.
Hey'et-i Tefti~iye Reisi Ferik Hür~Id Pa~a hazretleriyle rüfekas~~ taraf~ndan makam-~~
Sadaret-penahilefine ke~ide edilip taraf-~~ çakerâneme havale buyurulan 17 ve 18 Kanün-~~ evvel sene [1]335 tarihli iki telgrafnffinede Anzavur Ahmed'le mütat
' -eke `akdi ve nasihat ile teskin edilmesi
Hur~it Pa~a (1854-1934), Harbiye Nz~ rl~g~~ ve Bahriye INIz~ rl~ g~~ Vekilligi'nde bulundu. Hat~ ralar~ n~~ yay~ nlad~. Fazla bilgi için bk. Berzeg,a.e., c. Il, S. 55-56.
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makam-~~ 'aciziden Bal~kesir Mutasarr~fl~~~'na 14 Kanün-~~ evvel sene [1]335
tarihinde telgrafla i~'ar k~l~nm~~~oldu~u ve halbuki taraf-~~ `ali-i fahimanelerinden ~ira'hen i'ta buyurulan emre ve hey'etin Bal~kesir ve Band~rma'da
icra eyledi~i tahkikata göre Anzavur ve `avenesinin müte`addid deralar
hükümete ve 'askere müsellehan ta'arruz ederek tarafeynce telerat~~mircib
olan ePâl ve harekat~n~n vaz~han 'isyan ~eklinde görüldü~ü ve ahallye selam-~~ ~ahanenin hin-i tebli~inde dahi o yolda idâre-i lisan olundu~u beyân~yla bu bâbda bir karar-~~ kat`i ittihaz ve tebli~i ve Karesi Sanca~~'na da
evsif-~~ mukteziyeyi hâ'iz bir mutasamfm seri`an ta`yin ve i'zâm~~ lüzt~mu
bildirilmektedir. 14 Kanun-~~ evvel sene [11335 tarihli ve 8682 numaral~~ tezkire-i çakeranemle bertafsil izbâr olundu~u vechle Anzavur mes'elesinin
bidayet-i tahaddüsünde gerçi makam~~ `acizice bu valean~n
da'ire-i
sirâyet edememesi içün her türlü tedbir-i leyyine ve muslihâneye te~ebbüs edilmesi tank~~ tercih ve ihtiyar olunmu~~ise de di~er taraftan da
her türlü ihtimale bina'en kuvay-~~ `askeriyenin dahi mu'avenetine müraca'at edilmi~~idi. Ancak hâdisenin henüz tevessii` etmeden bastmlmas~~ ve
bu yüzden sefk-i dimâya mahal b~rak~lmamas~~ gibi bir maksad-~~ ihtiyakariden münba`is ve hal ve zamana muvaf~k olan makam-~~ nezaretin ~u tedbiri mahalli cihet-i `askeriyesince her nas~ lsa kendi nokta-i nazarlarma
muvaf~ k görülmemi~~ve süreti evvelce mütekaddim Ondördüncü Kolordu
Kumandanl~~~'n~ n telgrafnâmeleriyle Harbiye Naz~n pa~a hazretlerinin ol
babdaki emrnamesinde sar'âh
' aten muharrer oldu~u üzere gayr-~~ mes'ül
olan ve intikam hissiyle hareket eden kuvvetlerin de ta`kibâta i~tirâkleri
süretiyle hadisenin tevessii`iine ve i~in ~ekl-i astisinden çikanlarak Gönen
havânsinde Türklük ve Çerkeslik mes'elesinin tahaddüsüne sebeb[iyet] verilmi~tir. Makam-~~ çakeriden Karesi Mutasamfl~~~'na yaz~ld~~~~mü~ârünileyhümâ taraf~ ndan bildirilen telgrafnâmede Anzavur Ahmed'le mütareke
`akdine dâ'ir bir günü i~'ar vaki' olmad~~~~gibi mevzil`-i bahs olan ~ey Ahmed Anzavur i~i de~il yeni bir ~ekl iktisab etmi~~olan Türklük ve Çerkeslik mes'elesi olmas~na ve kumandanl~~~n salifil'z-zikr telgrafnâmelerinin birinde nasâyih icras~~ tariluyla valean~ n daha ziyâde tevessii` edememesi
içün Gönen ile muhâbere edilmekte bulundu~u ityân olunmas~na nazaran
livaca da her türlü tedabire tevessül olunarak ve kab~~ hâlinde berây-1 nasihat zevat-~~ münâsibe i`zam edilerek i~in ya`ni Türklük ve Çerkeslik
mes'elesinin bir stlret-i mülâyimâne ve muslihânede tesviyesi esbâblnin
te'mini tavsiye olunmu~tur. Hâl böyle iken siyâk-1 i~`âr ve mürâca'attan ~u
tebligâtin
di~erle tefsir edildi~i anla~ildi~indan Hfir~id Pa~a hazretleriyle Karesi Mutasarrifli~i Vekileti'ne telgrafla tavzili-i keyfiyet edilmi~tir.
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Ma`a-haza Karesi'de bulunan Mülkiye Müfetti~i Yüsuf Ziya Bey'den bu
kerre al~n~p süreti leffen takdim k~l~nan telgrafnâmede Anzavur'un mevk~lf
bulunan `avenesinin serbest b~rak~lmalar~~hakk~nda kolordu kumandanl~~~ndan Gönen'deki müfreze kumandan~na emr verildi~i anla~~lmas~~ üzerine mü~arünileyh ile hemân icra olunan mülakatta o havallye gitmi~~olan
Ahmed Fevzi Pa~a'n~n talebi üzerine mevcüd galeyan~n teskini içün ba`z~~
~üdit taht~nda bu yolda emr verilme~e lüzüm görüldü~ü ve ancak maznünin-i merkümenin münferiden ta`lcib ve tenkil edilece~i cevab~~ al~nma~la
beraber bir an evvel harekat-~~ `isyaniyenin kari ve ahlik n-~~ lcanüniyenin
hükümetçe tatbik ve kumandanl~kça da icra edilece~i yolunda beyanatta
bulunan ve mutasarr~f vas~tas~yla mezkür emrden haberdar edilen Hür~id
Pa~a dahi kumandanl~~~n mütala'as~n~~ tasvlb etmi~~ise de Ayval~dere
müsademesinin Çerkeslerin `umilmuna
te'sir etti~inden bahs ile bu
s~ralarda bir fenal~k vukii`u muhakkak oldu~u ve Ahmed Fevzi Pa~a'n~n
Gönen'de icra etti~i nasâyihin hüsn-i te'sir has~l etmedi~i ve galeyân gittikçe tezâyüd etmekte oldu~undan tedabir-i lazime ittihaz~~hakk~nda mezkür müsâdemede `usât~~idare edip Fevzi Pa~a'n~n nasihat' üzerine karyesine `avdet eden ~evket Bey taraf~ndan kazaya bir telgraf çekilmesi emr-i
mezkürun `adem-i isâbetini göstermekte ve ~u icraat ile Hür~id Pa~a'n~n
beyanat~~ aras~nda da tezad ve mübayenet görülmekte oldu~u beyarnyla
ahval ve vakayi`in yaln~z makam-~~livaca ta`klb ve idaresi müstelzim-i muhassenat olaca~~~dermiyan lul~nm~~~ve livay-~~mezkür mutasarr~fl~~~na intihab olunan Kudüs Mutasamf-~~ Sab~k~~ ~zzet Bey'in icray-~~me'müriyeti
husüsuna irade-i seniye-i cenab-~~ hilafet-penahl ~eref-müte`all~k buyuruldu~u bi't-tahkik anla~~l~p kendisinin bir gün evvel `azimeti esbab~~ ihzar edilmekte bulunmu~~olma~la ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fi 29 Rebiü'l-evvel sene [1[338
ve
fi 22 Kan
' ~ln-~~evvel sene [1[335

Dahiliye Na=
Bende
Mehmed ~erif
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S~ra nu. 73
BOA., BEO., nu. 345.500, lef: [2]
Bâb-~~`âri
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsiis
Karesi'de bulunan Mülkiye Müfetti~i Yûsuf Ziya Bey'den al~nan 17
KanCin-~~evvel sene [1)335 tarihli telgrafnâmenin sûretidir.
Ayval~dere müsademesinden sonra bir ah~am geç vaki Gönen'e giden
bir ~ngiliz zâbitinin Anzavur'un ~ngiltere para ve te~vik~yla hareket etti~ine
Band~rma'da i~itti~i haberin oralarca mali.= olup olmad~~~n~~ ve bu
hareket hakk~ndaki kana'at-i mahalliyenin neden 'ibaret bulundu~unu istlzah ederek harekat-1 mezkûrenin ~akavet-i 'diye olarak tan~nmas~ndan
ba~ka Icana'at bulunmad~~~~maliimat~n~~ ald~~~~ve sabah pek erkence infikak etti~i ka'immakam bey taraf~ndan beyan edilmi~tir. El-yevm Anzavur'un izi mutasarr~f ve kolordu kumandanli~~nca ga'ib olmu~~`addedilhusûsimekte ise de Kuvay-~~Milliye'ce bu zanna i`tibar edilmeyip
yede talcib olunmaktad~r. Anzavueun mevki-1f bulunan `avenesinin serbest
b~ralulmalan hakk~nda kolordu kumandanl~~~ndan Gönen'deki müfneze
kumandan~na emr verilmi~~oldu~u ka'immakanr~~vekilinin makam-~~ 'ivadan vaki' olan istizan~ndan anla~~lmas~~ üzerine mü~arünileyh ile hemân
icra edilen mülakatta o havânye gitmi~~olan Ahmed Fevzi. Pa~a'n~n talebi
üzerine mevc~ld galeyân~n teskini içün ba`z~~ ~ürût tahunda bu yolda emr
verme~e lüzûm görüldü~ü ve ancak maznünin-i merkümenin münferiden
talcib ve tenkil ettirilece~i cevab~~almmakla beraber bir ân evvel harekat-~~
`isyâniyenin kal`i ve ahkâm-~~ kânüniyenin hükümetçe tatbik ve kumandanl~kça da icra edilece~i yolunda beyânatta bulunan mutasarr~f vas~tas~yla
mezkür emrden haberdar edilen Hür~id Pa~a da kumandanl~~~n mütâla`a&ni tasvib etmi~lerse de Ayval~dere müsâdemesinin Çerkeslerin `umümuna
te'sir etti~inden bu s~ralarda bir fenâl~k vulci~`u muhakkak oldu~u
Ahmed Fevzi Pa~a Gönen'de icra etti~i nasâyihin hüsn-i te'sir hâs~l etmedi~i ve galeyân gittikçe tezâyüd etmekte oldu~undan tedbir-i lâzime ittihâz~~ ve mezkür müsâdemede `usât~~idare edip Fevzi Pa~a'n~n nasthat~~üzerine karyesine `avdet eden ~evket Bey taraf~ndan kazaya telgrafnâme ile
i~'ar olundu~una dâ'ir Band~rma Ka'immakaml~~~'ndan ~imdi al~nan telgrafname emr-i mezkürun `adem-i isabetini göstermekte ve ~u icraat ile
Hur~id Pa~a taraf~ndan vukü` bulan beyanat aras~ndaki tezaddan beyanat-1 mezkûrenin ciddiyet ve kat`iyeti halclunda has~l olan ihtisasâta sü'-i

955

ANZAVUR'UN ILK AYAKLANMASI

te'sir edece~ini nazar-~~ dikkatten tutmamak muktezI bulunmaktad~r.
Sükün-~~ tâm has~l olmad~~~~halde Anzavur'un izinin ga'ib olmas~~hasebiyle müsâdeme vukü'a gelmemesi harekat~n hitâma eri~mesi demek olamayaca~~ndan ahval ve vakayi`in müte`addid makamat yerine ancak makam-~~
livaca ta`kib ve idaresinin (z~hnnda) lüzüm ve ehemmiyeti ve bu husiisun
makam-~~ livada evsaf-~~ mukteziyeyi hâ'iz bir asIlin bulunmas~yla te'tnin
edilebilece~i müstagni-i 'arz ve Izah bulunma& Iray-~~ muktezas~.
S~ra nu. 74
BOA., BEO., nu• 34.5-5" lef: [3]
B£13-1 `âri
Dhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsi'is
8766
299
Huzür-~~ sam~-i hazret-i Sadaret-penahiye
Ma`rüz-~~çâker-i ketnineleridir.
22

Kan
' ün-~~ evvel [1335 tarihli ve 8751 numaral~~tezkire-i çakerlye

zeyldir.
Karesi Mutasarnfl~~~~Vekaleti'nden bu kerre al~n~p süreti leffen takdim k~l~nan telgrafnâmede Anzavur Ahmed'le mütâreke `akdine dâ'ir makam-~~ `aciziden bir i~'âr vuku' bulmad~~~~ te'yid edilmekle berber mevzi:1'4
bahs olan 14 Kant-in-~~ evvel sene [1335 tarihli telgrafnâme-i `acizInin metnindeki mütâreke ta`b~rinin 'ara-tarilc~'l-hikaye irad edildi~i bildirilmekte
ise de evvelce de huzür-~~samI-i fahimânelerine i~'ar 'al~nd~~~~üzere böyle
bir ta`bIr ne metn-i telgrafnâmede muharrer ne de hikaye tariklyla olsun
Irad edilmi~~oldu~undan bu yolda i~'arda bulunulmas~~ esbab~~ anla~~lamam~~~ve ma`a-haza keyfiyet mutasarnfl~k vele:Metinden tekrar istlzah olundu~u gibi Harbiye Nezaret-i cerilesine de malümat verilmi~tir. 01 bâbda
emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi ~~Rebru'l-ah~r sene [1]338
ve
fi 24 Kân~ln-~~ evvel sene [1335

Dahiliye Naz~n
Bende
Mehmed ~erif
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S~ra nu. 75
BOA., BEO., nu. 34.5.500, lef: [4]
Bâb-~~
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsi.is
Karesi Mutasarr~fl~~~'ndan vârid olan
rlhli ~ifre telgrafnâmenin süretidir.

22

Kk
'' lün-~~ evvel sene [1]335 tâ-

C[evâb] 21 Kânün-~~ evvel sene [13)35
Hür~id Pa~a hazretlerinin livân~n ba`z~~ mahallerinde mütehaddis harekât-~~ mü'essife-i ~aküvetkir:a.. rle hakk~nda hükümet-i seniyenin nokta-i nazann~~fr-Wien evvelce hükümet kona~~~önünde zât-~~ hazret-i pâdi~âhinin selâm-~~ hümâyünlann~~ bi't-teb~ir mahzar-~~ 'âmmda irâd buyurduklan ve
hüsn-i te'sIr hâs~l eden beyânât~ndan sonra 17 leinûn-~~ evvel sene [1]335
al~nan 14 minhü tâdhli telgrafnâme-i nezâret-penâhlleri üzerine beyânât-~~
mezkûreye bir ~ey `ilâvesine lüzüm görüp görmeyeceklerini te'emmül husüsunda müstelzim-i fevâ'id olur mülâhazas~yla telgrafnâmeyi mü~ârünileyhe irâ'e etmi~tim. Bunun metnindeki mütâreke ta`bIri Harbiye Nezâreti'nde kumandanl~~a mütâreke verilmi~tir `ibâresiyle 'alâ-tarik~'l-hikâye
Irâd buyurulmu~~oldu~undan bunda malcâm-1 `âli-i âsaranelerinin Anzavurla mütâreke `akdi hakk~nda ernr verdi~i yolunda bendelerince karine
ve telakki gayr-~~ mevcûd bulunmu~tur ve mes'elenin sûret-i muslihânede
hal ve tesviyesi evvel ve ah~r livâca da müstelzim olub icâb edenlere
dâ'imâ bu merkezde tebligât "~fa' edilegeldi~i gibi emr-i sârnfleri vechle kumandanl~kla müttehiden ittihâz-~~ tedâbire tevessül edilmekte bulundu~u
ma`r~lzdur.

D ~ Z ~ N*
- A Abaza : II, III
'Abdü'l-hamid (II., Sultan) : Bk. Sultan
Hamid
Ada (Adapazan) : II, III
Adapazan (Ayr~ca bk. Ada) : I, V
Adapazar~~ Ka'immakaml~~~~: II, IV
'Adil Bey (Dahiliye Naz~n) : XI
'Adliye Naz~ n : 58
'Adliye ve Mezahib Nezareti Urnür-1
Ceza'iye Müdiriyeti : 58
Agob Çe~MeSi : 30
Agonya (nahiye) : IX, X
Ahmed (Çolak, ~aki) : 2!
Ahmed Fevzi Pa~a (Mirliva) : 58, 6o, 69,
72, 73
Akçay (karye) : 11
Akhisar : 6o
Aksakal (kalye): 21
Akyaz~~ (nahiye) : I, II, V
'Alemdar (gazete) : 26
'Alevi (a~iret) : ~~7
'Ali Fil'ad Pa~a: III
'Ali Hoca (Gönenli) : 4.4
'Ali R~za Bey (Karesi Mutasarnfi) : 51, 52,
57, XI
Allah: 51, 53, 65
Altm~~birinci F~ rka Kumandanl~~~~(Bal~kesir'de) : 21, 35, 37, 41, 46, 57, 6o, 69,
VIII
Ankara : XI
Arnavud milis kuvveti : 67, 68
Arslan Efendi (Geyve Alt~ nc~~ Da'ire Tahsildün) : II

Arslan (Sabancal~) : V
'As~m Bey (F~ rka Kumandan~) : V
a'~ar anban : 19
Ayd~n: 2, 2-A
Ayval~dere : 72, 73
- B Bal~kesir (Ayr~ca bk. Karesi) : 14, 17, 23,
24, 26, 30, 35, 40, 41 , 53, 59, 6'3, 65,
66, 72, IX,X
Bal~kesir Hareket-i Milliye Redd-i ilhak
Hey'eti :17
Bal~ kesir Hastahanesi : 30
Bal~kesir Jandarma Bölü~ü : g
Bal~kesir Kuvay-~~ Milliye Hey'et-i Merkeziyesi : 36
Bal~ kesir Kuvay-1 Milliyesi : 17
Bal~kesir Mutasarr~fl~~~~: 23, 57, 72
Bal~ kesir Müdafa'a-i Huküku : 14
Bal~ kesir Redd-i ilhak Hey'et-i Merkeziyesi:
65
Bal~kesir Sanca~~~: 55
Bal~kesir Ta`kil~~Müfrezesi : 48
Bal~kl~dere (karye) : 29, 30
Balya : 49, IX, X
Balya müfreze-i milliyesi : 69
Band~rma : 17, 19, 21, 28, 40, 4 , 48'50,
53, 63, 66, 68, 6g, 72, 73, VIII
Band~rma F~rkas~~ : g
Band~ rma Ka'immakaml~~~~: I I, 12, 15, 16,
19-21, 36, 37, 40, 41 , 43, 44, 47, 51,
53, 66, 73
Band~rma Kazas~~ : 36, 40

''' Bu dizinin kapsam~ na, BELGELER ve EKLER bölümleri dahil edilmi~tir. Verilen
rakamlar, an~lan bölümlerdeki s~ ra numaralar~ n~~ göstermektedir. Romen rakamlar~~ EKLER
bölümündeki belgelerin ve di~er rakamlar ise BELGELER bölümündeki evrak~n s~ra numaraland~ r.
Hemen hemen her belgede bulundu~u için "Biltr~~'da", "Diihikye Ne~d~eli" ve "Kalem-i
Maks:2s" ile "Ahmed Anzavur Bey"dizine al~nmam~~t~ r.
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Bayramiç (karye) : 49
Bekir: II-V
Bekta~lar Karyesi Geçidi : 61
Beyrut : XI
Biga: 38, 39, 46, 49, 66-69, VI-X
Biga ahz-~~ 'asker ~ubesi : 46
Biga hükümet binas~~ : VIII
Biga Ka'immakaml~~~~: 38, 39, 46, 49
Biga Kuvay-1 Milliye Re'isi : 38, 39
Biga Kuvay-~~ Milliyesi : 45, 63, 66
Biga müfreze-i milliyesi : 69
Biga telgrafhanesi : VIII
Bo~azköy : 33, 62
bomba : 8, 9, 53
Bulgar e~kiyalar~~ : 52
Bulgar Hükümeti : 52
Bursa : VII, VIII
C -

Canbazh Hakk~ : Bk. Hakk~~(Canbazl~)
cebi-tane: 38, 39, 66, IX, X
Cemal Pa~a (Harbiye Naz~n) : 56, 64
Cenab-~~Hak : 14, 52, 53
General Miln (General Milne) : VII
cihet-i 'askeriye : 20, 21, 26, 36, 40, 42, 51,
72
Ç
Çak~rcal~~ : 2, 2-A
ÇetIni (a~iret) :17
Çerkes/Çerkesler : g, 10, 21, 26, 31, 32, 38,
39, 46, 54, 55, 58, 63, 66-69, 72 73, II,
III, VIII, XI
Çerkes Hasan: Bk. Hasan (Çerkes)
Çerkeslik-Türklük meselesi : Bk. TürklükÇerkeslik meselesi
Çine : 17
Çolak Ahmed : Bk. Ahmed (Çolak)

DDahiliye Naz~ n : 8, 1 o, 15, 17, 18, 20, 22,
26, 38, 40-42, 45-47, 49, 50, 54, 59,
6 ~~, 65-67, 72
Dahiliye Nezareti Müste~ar~~ : 40, 45, 47, I

Davud (~aki) : 35, 61, 62,
Demirkap~~ (karye) : 25, 27, 28, 30, 35, 64
Dereköy : 31
Dersa'adet : 65
Dersa`adet istinaf Müddei'-i 'Umümili~i :
58
Do~a (karye) : 21
Düzce : II

EEdremid : IX, X
Elkesenin Nüri : Bk. Nüri (Elkesenin)
Ellialt~nc~~ F~rka (Bursa'da) : VII
Enver (Pa~a) : 53
Erdek Ka'immakaml~~~~: 66
Erkan-~~ Harbiye-i `Umfimiye Da'iresi : 56,
64, 65, VII, VIII
esliha : 26, 39
e~ kiya : 21, 35, 37, 52, 53, 66
e~yay-1 emiriye : 58
Evrak Müdiriyeti : 71

FFevzi Pa~a (Harbiye Naz~r') : VII
F~rka Kumandanl~~~~: 19, 23, 2 4, 26, 27,
32, 36, 40, 61

GGavur ~mam : VIII
Gelibolu Mutasarnf~~ : 3
General Milne : Bk. General Miln
Geyve : II
Geyve Alt~ nc~~Da'iresi : II
Göbel (karye) : 33, 62
Gönen : 8, 9, 17, 40, 42, 43, 45-47, 49, 51 ,
57-59, 63, 66-69, 72, 73, VIII-X
Gönen 'askeri deposu : 44
Gönen Belediye Re'isi : 42
Gönen cla'ire-i 'askeriyesi : 42
Gönen cla'ire-i belediyesi : 44
Gönen da'ire-i hükümeti : 7, 41, 43, 44, 47,
51, 58
Gönen emanet da'iresi : 58
Gönen habshanesi : 42
Gönen hükümet kona~~~: 42, 59

ANZAVUR'UN ILK AYAKLANMASI
Gönen Jandarma Kumandan~~ : 7, 42
Gönen Ka'immakam~/Ka'immakaml~~~~ :
7-9, 11, 12, 15, 16, 42, 44, 51
Gönen Ka'immakam Vekili : 73
Gönen mahkemesi : 58
Gönen Müdde'i-i 'Umürnisi : 7, 42
Gönen telgrafhanesi : 41, 44, 47, 51
Gönenli 'Ali Hoca : Bk: 'Ali Hoca (GönenIi)
- H Hâcim Bey: 7-19
Hakk~~ (Canbazl~, ~aki) : 35
Hakk~~Efendi (Mül'az~ m-~~san» : 31
Halid Bey'in kö~kü: 52
halife : III
halife vekili : 52
Hamdi Bey (Köprülülü) : 17
Hamdi Pa~a: 17
han : 23
Hfinedan-~ Saltanat-~~ 'Osmaniye : 53
Harbiye Da'iresi : 71
Harbiye Naz~ n : 54, 56, 64, 67, 72, VII
Harbiye Nezareti : 7, 8, 17, 18, 20-22, 25,
32, 38, 40-42, 45, 46, 54, 55, 57, 61,
63, 65-70, 74, 75, VI, VIII, X
harbiye ~ifresi :
Hasan (Çerkes) : 63, 66
hastahane : 30
harekat-1 milliye : g, 12, 16
hayvan ko~usu : 9
Hendek (nahiye) : II, III, V
Hey'et-i Nas~ ha : XI
Hey'et-i Tahkikiye : X
Hey'et-i Tefti~iye : 72
hlriStiyâ~l : 19
hilafet-penahl : 5, 72
Hilmi (Karesi Mutasamfi) : 4-6, 57
Hudavendigar Vali Vekaleti : 29, 3 ~~
Hudavendigar Vilayeti : 54, 61
Hür~id Pa~a (Ferik, Hey'et-i Tefti~iye
Reisi) : 71-73, 75
Hüseyin Çavu~~: V
Hüseyin Efendi (Sus~~'~rl~k Nahiyesi Müdiri): 36, 40
- I Ibrahim Bey : II
~ngiliz/~ngilizler : 39, 73, III, VIII
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~ngiliz Irtibat Zabitligi : VII
Ingiltere : 73
Ingiltere Sefiri : 2, 2-A
intihab-~~ meb'üsan müfetti~i : XI
intihabat : 9, 65
islam : I 2, 14, I g, 53, 65
islarniyet : 52
~sma'il (Çerkes ~ah, ~aki) : 21, 35, 48, 50,
54, 55, 62, 63
~sma'il (Çerkes ~ah, ~aki)'in zevcesi : 63, 66
~stanbul : 56, II
~stinaf Müdder-i `Urnümiligi : 58
~ttihad/~ttihadc~lar : 52, 53, 65
Ivrindi : 6o
~zmir : 14, 53
~zmir Müdafa'a-i Hukük-~~ 'Osmaniye Cem'iyeti : 17
Izmit : II, V
Izmit Mutasamfi/Mutasarr~fl~g~~ : 3-6, 8-16,
52, I, II, IV, V
'Izzet Bey (Karesi Mutasamfi, Kudüs Mutasamf-~~ Sab~ k~) : 72, IX, X

-Jjandarma: 21, 30, 33, 35, 49
Jandarma Alay Kumandanl~g~~: 27, 32, 33
Jandarma Kumandan~~ : 7
Jandarma Tak~m Kumandan~ : 26
- K Kadir (~aki) : 35, 37, 62
Kara (Kal'a-i Sultaniye) : 39
Kal'a-i Sultaniye Mutasamfl~~~~: 39, 45, 46,
49
Kal'a-i Sultaniye Mutasamfl~g~~ Vekaleti :
38
Kamil Pa~a kabinesi : XI
Kand~ra : II
Kara Hasan : 67, 68, VIII
Kara Hasan çetesi : 46, 67, 70
Kara Re~idlerin ka~anesi : 53
Karacabey : 20, 21, 35
karakol : 21
Karesi (Ayr~ca bk. Bal~ kesir) : 14, 27, 51,
71-73, VII, X, XI
Karesi Hareket-i Milliye Hey'et-i Merkeziyesi : 17
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Karesi Jandarma Alay Kumandanl~~~: 9,
11, 20, 21, 48
Karesi Livâs~~ : lo, 53, 59
Karesi Livâs~~ Müddei-i `Umümilili~i : 58
Karesi Mutasamf~ /Mutasarr~ fl~~~~: 4-11, 1315, 17-22, 24-27, 29, 30, 32-37, 40-44.,
47, 48, 50, 51, 6o, 62, 7 1-73, 75, VI,
XI
Karesi Mutasamfl~~~~Vekaleti : 59, 61, 67,
72, 75
Karesi Müdâfa'a-i Milliye Hey'et-i Merkeziyesi : 67, 68
Karesi Sanca~~~: 72
Kastamonu : XI
Kaz~ m Bey (e~irrâdan7 : 33, 62
Kebsud (Kepsut, nâhiye) : 61
Kele~~(karye) : 21
Kemâl Bey (Yüzba~~, Hamdi Pa~a Yâveri) :
17
Kemâle'd-din (Bo~azköylü, e~irrâdan) : 33,
62
Kepekler (kalye) : 17, 19
Kepsut : Bk. Kebsud
Kestel (karye) : 19
Ke~fi (Dâhiliye Nezareti Müste~ân) : 40, 45,
47,
K~z~lkilise (karye) : 21
KI~TIlaSt1 : 25, 27, 30, 31, 36, 48, 50, 55,
61, 68
Kolordu Kumandanl~~~~: 48, 50, 51,
61,
68, 73
Kudüs Mutasarr~ f-~~ Sâb~ k~~ :72
Kuvây-~~ 'Askeriye : 24, 37, 54, 67, 72
Kuvây-~~ Milliye : 17-19, 24, 45, 46,
63, 65-68, 73, VIII-X
Kuvây-~~ Milliye Mü'essisi ve Müdirân~~ : 1 4
Kuvve-i 'Askeriye : 35, VII
Kuvve-i Inzibâtiye : 8, 9
Kuvve-i Ta'kibiye : 2, 2-A, 48, 50
Kuvve-i Te'dibiye : 35
Kuvve-i Zâb~ta : VII
Kuvvet-i Muhammed/Muhammedi : 52, 53
-

M-

Mahmüd Mahir (Izmit ve Gelibolu Mutasamf~ ) : 3
makineli tüfenk : VIII

Manyas : 8, 9, 13, 16, 20, 21, 39, 46, 61,
66, 69
Manyas karakolu : 21
Meclis-i Vükelâ : VI
Mehmed Efendi (Mülâz~m) : 21
Mehmed ~erif (Dâhiliye Nâz~ n) : 8, ~ o, 1518, 20, 22, 38, 41, 42, 46, 49, 50, 54,
59, 61, 65-67, 72, 74
Memâlik-i 'Osmâniye : 14
zâb~ta : 8
mevki' kumandan~~ : 22
mitralyöz : 8, 9, 24, 53
Mustafa Nüri ('Adliye Nâz~ n): 58
Mustafa Efendi (Lâz, Gönenli) : 44
Mustafa Kemal Pa~a : II
Mustafakemalpa~a : Bk. Kirmasti
Müdâfa'a-i Milliye Karesi Hey'et-i Milliyesi: 67
Müdde`i-i 'Umümi/'Umümilik : 7, 58
Mülkiye Müfetti~i/Müfetti~li~i : 48, 50, 63,
66,72,73
müslimin : 64
mütâreke (Mondros) : VIII
NNecib Bey (Gelibolu Mutasarr~ f~) : 3
Nüri (Elkesenin, ~aki) : 35, 37, 62
O obüs topu : 35
Ondördüncü Kolordu Kumandan~ /Kumandanl~~~~(Band~ rma'da) : 9, 11, 13, 17,
21, 41, 45, 56, 57, 64, 65, 67-7 0 , 72,
VIII
Onikinci Kolordu Kumandanl~~~~: 298. dipnot
Ordu Kumandanl~~~~: 46, 49

Ppâdi~âh/pâdi~âhi : 14, 16, 24, 25, 52, 53,
56, 57, 65, 75, II, III
peygamber rühâniyeti : 53
peygamber vekili : 52
Pomak : VIII
Pomakl~~ Türk: VIII

ANZAVUR'UN ~LK AYAKLANMASI
RRahmi Bey (Nizamiye Ka'immakiun~) : 31,
32
R~za Beyefendi (Karesi Mutasarr~f~) : Bk.
'Ali R~za Bey
Rumeli : 36
S Sabanca : II
Sabancal~~Arslan : Bk. Arslan, Sabancal~~
Sadaret Müste~arl~~~~: 71
Sadaret-i 'Uzma Mektübi Kalemi : 5, 7,
63, 71, VI
Sadaret-penahi : ~ o, 15, 17, 18, 20, 22, 24,
25, 29, 32, 34, 38, 40-42, 45-47, 49,
50, 54, 56, 58, 59, 6 1, 66, 67, 71, 72,
74,1, VII, X
Sa'Id Bey (Da`va Vekili) : 51, 52
sanadid-i ittihadiye : 14
Sapanca : Bk. Sabanca
S~z~~ (karye) : 67, 68
silah : 38, 39, IX, X
Simav Çay~~ : 35
So~ucak (karye) : 61
Sorna : 6o, 65
Subhi (saki) : 67, 68, 70
Sultan Hamid (II.
: 52
Sultançay~ n : 25, 35
Sus~~~rl~ k (Susurluk) : 17, ~ g, 23, 26, 29-33,
35, 57, 61, 62, 64, 65
Sus~~~rl~ k Nahiyesi Müdirli~i : 23, 24, 26,
36,39,4o
Susurluk : Bk. Sus~~~rl~ k

~~~ah ~smail (Çerkes) : Bk. ~sma`il (Çerkes
~ah)
~erif Pa~a (Dahiliye Naz~ n) : Bk. Mehmed
~erif Pa~a
~evket Bey (e~k~yay-~~ müste'meneden) : 66,
72, 73
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~evki (Band~ rma Kit'immaki~m~ ) : 51
~ifre kalemi : X
- T Tahir (Sus~~~ rl~ kl~, e~irradan) : 33, 62
Tahir Bey : V
Tahsin Efendi : 36
Tahsin Efendi (Berzeko~lu? Hac~ , Gönenli). 44
Talcib Müfrezesi : 48
Talustan Bey (Çerkes) : II, V
Te~kilat-1 Milliye : 14, 26
Tevfik Efendi (Gönen Belediye Reisi) : 44
top : 4, 28-30, 35, 53, 65, VIII-X
top mermisi : 28
Türk/Türkler: 26, 36, VIII, XI
Türklük-Çerkeslik meselesi : 26, 39, 46, 6770, 72, XI
- U `1.11eMâ : 25, 27

Uluabad (karye) : 21
Uzun Çak~rlann ka~anesi : 53
Uzuntarla köyleri (Izmit) : II
YYenice (karye) : IX, X
Yortan : 69, II
Yunan/Yunaniler/Yunanl~lar : 14, 23, 40,
53, 59-61
Yüsuf '~zzet (Mirliva, 14. Kolordu Kumandan~) : 57, 65, 68, VIII
YC~suf Ziya Bey (Mülkiye Müfetti~i) :72, 73
Z Zeka'i Efendi (Mülaz~ m-~~ sant) : 31
Ziya (K.aresi Mutasamfi) : 35
Ziya Efendi (Mülaz~ m-~~ evvel, Gönen Jandarma Kumandan~) : 44

Belirten C.LVI, 61
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