YENI TÜRK DEVLETI'NIN KURULU~U HAKKINDA
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Bir yazar~n belirtti~i gibi: "...milli ink~laplar, klasik ink~laplar gibi,
geçmi~ te süreklilik arzeden güçlü faktörlere dayanarak geli~en, tarihi aç~dan
özel protestolard~ r. Ancak yans~ tt~ klar~~ gölgelerde tamamen yeni ~ekilleri
görmek mümkündür." 1 1920 y~llar~nda Türk as~ll~~ bir gazetecinin yeni
Türk Devleti'nin kurulu~unda, kurucusu ile yapt~~~~görü~me ve intibalar~ nda yeni Devlet yap~s~ n~n yeni ~ekillerini görmek mümkün. France-Orient
gazetesinin muhabiri Türk as~ll~~ Alaattin Haydar'~ n an~lar~~ ve yapt~~~~
görü~meler ~~ o5 sayfa kadar tutmakta. Bu gazetecinin bütün görüp duyduklar~ n~~ aktaracak de~iliz. Aktaracaklar~ m~z ink~lap teorisine uygun olarak, teoriyi destekleyen konulard~ r. örne~in, halk~ n milli mücadeleye kat~lma haz~ rl~~~, Mustafa Kemal'in kendine ve halk~ na olan güveni ve
izleyece~i stratejiyi 92o'lerde tamamen belirlemi~~olmas~, aç~ k bir ~ekilde
ortaya konmu~~bulunuyor. öte yandan geli~ mekte olan ülkelerin ink~lap
statejisine örnek olacak yakla~~ mlar~~ da Mustafa Kemal'le yap~ lan konu~malarda görmek mümkün. Bu stratejiyi ~öyle özetlemek mümkün: Y~~~ nlar~n uyand~ r~lmas~, kongrelerle vatan~ n kurtulu~una yönelik kamuoyu
olu~turulmas~, kendinden güçlü dü~mana kar~~~k~ rsal alanlarda te~kilatlanmak ve s~n~ rl~~ çat~~maya giri~mek. Belli bir güce eri~ilince dü~man birliklerini
sararak yok etmek, tabi bu i~~için de düzenli ordular kurulmas~ na gitmek.
Son a~ama olarak halk~ n özlemlerini ve bekleyi~lerini yerine getirmek.
Alaatin Haydar'~ n amlar~ nda bu geli~ meleri izlemek mümkün 2 .
I - ANKARA YOLLARINDA

Kitapta verilen bilgilere göre Alaattin Haydar yedi y~ll~ k bir sava~~
muhabiri. Görevine, 1913 y~l~ nda ba~lam~~, I. Dünya Sava~~ na giden yolda
birçok olay~~ izleyerek Frans~z halk~na aktarm~~. Ancak, kendisi soyundan
Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis, Cambridge,
Cambridge University Press, 1979, S. 2-3.
2 Alaattin Haydar, A Angora Aupxrh de Moustapha Kt,~nal, Editions France-Orient, Paris,
1920, 105 sayfa. Alaattin Haydar'~ n bu eseri Amerikan ar~ivleri ara~ t~ r~l~ rken bulundu.
Doküman, ~~ o ~ ubat 1922 günü 867. 20265 endeks numaras~ yla s~ n~fland~ r~ lm~~ .

548

HASAN KON~~

geldi~i milletin mücadelesine özel bir önem verdi~ini belirtiyör. Eserinin
giri~~k~sm~ nda medeniyetin ordular~ = önünden kaçan binlerce göçmenin
Ankara ve Konya'ya y~~~ ld~~~ n~ , bu kimselere önem verilmesi için
medeniyetten çok uzakta bulunduklar~n~~ belirttikten sonra, Ingiltere'nin
öldü~ü san~ lan Türklerin üstün mücadelesi kar~~s~nda tereddüde dü~ tü~ünü
belirtiyor.
Yazar yolculu~una, Ingilizlerin sava~~gemilerinin toplar~n~~ ~stanbul
minarelerine çevirdikleri Istanbul'dan, Bruen adl~~gemiyle ba~l~ yor. Yolculu~ u Inebolu'da son bulacak. Inebolu'dan arabayla Ankara'ya geçecek.
Yolculukta kar~~s~nda oturan Frans~z k~z~yla yapt~~~~konu~ma Avrupal~lar-in Kurtulu~~
Sava~~~hakk~nda ne dü~ündüklerini ortaya koyuyor. Frans~z bayan kar~~s~ndakinin bir
gazeteci oldu~unu ö~rendikten sonra korkunç K emalistlerden korkmuyor musunuz diye
soruyor. Yazar~n verdi~i cevap ise ilginç. Zannettik' iniz gibi yamyam de~iller. Yaln~zca
kendini medeni sayan Avrupa zihniyetinin küçük bir örne~ini bu olayda görmek mümkün.
Gemiden inildi~inde kafalar~nda kalpak ta~~ yan insanlar var. Bunlar Kemalistleri temsil ediyorlar. Yazar~ n ilginç buldu~u di~er bir nokta gemiden
indirilen içinde ne oldu~ unu bilmedi~i sand~ klar~ n üzerindeki "Ingiltere'de
imal edilmi~tir" damgas~ n~n bulunmas~. inebolu'da her~ ey sakin, tan~d~~~~
kimselere Bat~~ bas~n~ nda bahsedilen karga~adan söz edince herkes yüzüne
alayla bak~ yorlar. Türkler öldürüyor. Kernalistler H~ ristiyanlarz sürüyorlar diye
Istanbul bas~n~ nda kopan yaygaradan hiçbir eser yok. Istanbul'da i~gal kuvvetlerine
hizmet eder bir duruma girmeksizin H~ristiyan az~nl~klar kendi i~leriyle me~gul olmaktalar.. Bütün toplumun silah ta~~mas~n~ n yan~nda her~ey eskiden oldu~u gibi yürüyor .
Herkes Ege sahillerini ate~e veren runanl~lara kar~~~evini ve ailesini korumaya haz~r.
En ufak uyar~da halktan olu~an milis güçleri kendilerine daha önce gösterilmi~~olan
yerlerini al~yorlar. Osmanl~~ Bankas~ n~n müdürü yazara Türk halk~ n~n Guillaume Tell zaman~nda oldu~u gibi kurtulu~ u için çaba gösterdi~ini bu
idealizmi Avrupal~~ spekülatörlerin anlayamad~~~m belirtiyor.
Yazar, Ahmed A~a adl~~ arabac~ n~ n kulland~~~~arabayla Anadolu
içlerine ilerlerken gördü~ü manzaralar~~ Tiroller veya ~sviçre da~lanyla
kar~~la~ t~ r~yor. Kald~~~~han~ n duvar~nda okudu~u yaz~~ ise sava~anlar~ n
fedakârl~~~ n~~ gösteriyor:
"Bir gecenin zavall~~ misafiri, her~ eyi arkamda b~ rakt~m. Tek
tesellim ülkem için bana k~ymetli olan ~eyleri b~ rakm~~~olmam"
imza, bir Türk.
Bu yaz~ n~ n alt~ na gazeteci ~u sat~rlar~~ yaz~yor:
"Ankara'ya gitmekte olan bir gazeteciyim. Orada haks~zl~~a ve
emperyalizme kar~~~mücadele edildi~ini biliyorum. Bütün bu
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mücadele ya~ama hakk~n~~korumak için. Bu çat~~alt~nda bir gece
geçirdim, bir gece geçirmek bile hepimize aç~k olan Türk'ün
kalbini anlamama yetti."
Inebolu'dan Kastamonu'ya inen yazar bütün ~ehri bombo~~bulur. Görebildi~i bir ihtiyardan bütün erkeklerin talime gitti~ini ö~renir. Ak~ama davul sesiyle
birlikte bütün talime gidenler geri dönerler. Yazar, ba~kald~rm~~~bir halk~n bütün
azametini gördü~ünü söylemektedir. Ertesi gün Ilgaz da~~n~~ a~an yazar
Koçhisar'a vanr. Çank~r~~üzerinden yoluna devam eder.
II -ANKARA VE MUSTAFA KEMAL PA~A
razann anlatt~klanna göre bir çukurun içinde birkaç evin görülebildi~i bir yer
Ankara. Buna ra~men sokaklar~nda acayip bir kalabal~k gözlenmekte.
Bunlar~n aras~nda götislerinde kur~undan ~eritler ta~~yan çeteler dikkati çekmekte.
Bunlar~n yan~nda talimd~n gelen askerler görülmekte. Istanbullu beyler ise arabalar
içinde dokmaktalar. Her taraf çok kalabal~k. Yazar içinde uyuyabilmek için bir
dotap kiralvor. Kalabal~~~n aras~nda Türkistan'dan Anadolu'ya gelmi~~olan K~rg~z
ve Tatarlara rastlanmakta. Hatta Bol~eviklerden kaçan zenci ve Çinliler de var.
Mustafa Kemal Pa~a ise istasyonun yan~ndaki küçük bir evde oturmakta.
Yazar~n enerjik ve güçlü biri diye tan~mlad~~~~Mustafa Kemal'le ilk
görü~mesi k~sa. Bu görü~meden edindi~i intiba~~ilk makalesinde ~öyle
belirtiyor:
"Küçük-Asya'da ~imdi yeni bir Devlet var. Mustafa Kemal
tarafindan yarat~lm~~~ikinci bir Devlet. Bu Devlet hürriyetin
bayra~~n~~ kald~rm~~, Trakya'n~n ve Izmir'in i~galini kabul
etriliyor'3: Güvenlik tamamen sa~lanm~~, vergiler Kemalistler
taraf~ndan toplan~yor. Bütün bakanlar ve vekiller burada Bab-~~
Ali bu durum kar~~s~nda aç~klar~n~~nas~l kar~~l~yor acaba."
A - Yunanl~ lar~ n durumu
Yazar~n Yunan ordusunun durumu hakk~nda görü~leri ~öyle özetlenebilir: runan ordusu belti . bir hat üzerinde yo~unla~4~~~~zaman ve topçu üstünlü~ii:yle
Mustafa #'emal ordalarm~ -*geriye do~ru zorluyordu: Ancak ~imdi runan cephesiain
gen~~l~~~~di kahr~a ula~m~~~dl~rurada, bu da onlar~n durumunu fok ~atm~~~oluyor.
Oysa, rnilliyetçiler askerieflni Yeniden te~lcilatlaPcl~nyorlar. Türklerin yeni
bir sald~r~~için cephelerini güçlendirdikleri zannecliliyor ve bu s~rada Yunan
hatlar~~içipde gerilla hareketlerini yo~unla~t~r~yorlar. Yanan ordusu Izmir'e
Kemal loo.000
ç~kt~~~nda Türkler hemen ~ieinftz silahs~zd~lar. Bu s~ralarda Mustafa
..
ki~ilik bir ordu toplamay~~ba~ard~. Bol~eviklerin Bakü'yu Ve JYahcivan'~~i~gali ile IranAlaattin Haydar, a.g:e.•; ,5 32.
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Rus hududundan silah yard~m~~ al~yorlar, bunun yan~nda bütün Anadolu k~y~lar~nda
bulunan kaçakç~lar un ve koyun kar~~l~~~nda silah ve cephane ta~~maktalar. Eski
Gelibolu kahraman~~ Mustafa Kemal ayn~~ te~kilatlanma metotlann~~ burada
da uygulamakta. Bütün cephelerde milliyetçiler silahl~~ çeteler kurup bunlar~~
Yunan ve Ingilizlerin arkas~ na salmaktalar. S~ vas'ta ve Konya'da cephane
fabrikalar~~ kurulmu~~durumda. Avrupa bar~~a girmi~ken sava~~burada ba~lamak
üzere. Mustafa Kemal yan~na Asya'n~n baz~~ halklar~n~~ da çekmi~. Örne~in,
Afganistan, Belucistan, Milliyetçi Iran, Azerbeycan, Buhara ve Türkistan elçilikleri
Ankara'da aç~lm~~~durumda.
Mustafa Kemal Yunan hatlar~n~ n arkas~ na çete denilen milislerini
göndermekte. Bu çeteler Kütahya, Afyon, Bilecik, Eski~ehir, Afyonkarahisar,
Denizli'de te~kilatlanm~~lar. Genellikle elli atl~~ bir de makinal~~ tüfek ta~~y~c~s~ndan
meydana geliyorlar. Harekâtlar geceleri yap~l~ yor. Gündüzleri ise Türk
köylerinde saklan~yorlar. Zorland~ klar~~ zaman ise geri dönüp eksikliklerini
tamaml~ yorlar. ~imdilik Izmir hatt~ nda bu çetelerden 350 tane bulundu~u
söyleniyor.
Öte yandan gerilla sava~~~sürdüren Kemalistler daha enerjik bir savunma için
düzenli ordu kurmaya da çal~~~yorlar. Bu nedenle komuta heyeti gittikçe merkezi duruma
getiriliyor.
B - D ~~ i ~ leri Bakan ~~ Ahmet Muhtar'la bir görü ~ me
Bütün bakanl~klar~ n ancak iki odadan ibaret oldu~unu belirten yazar
Ahmet Muhtar BeY'le yapt~~~~konu~malar~~ ~öyle anlat~yor:
- Yunanl~lar~n ilerleyi~i sizi üzdü mü?
- Ordumuz etkinli~ini art~ rd~~~~gibi, halk~ m~z~ n sonuna kadar dayanma
karar~ n~~ da güçlendirdi.
- Kilikya'n~n durumu nedir?
- Gerçekten Frans~zlar~ n orada ne arad~ klann~~ bilemiyorum. Aylardan
beri tamamen Türk olan topraklarda kan döküp duruyorlar. Versay anla~mas~nda bu
topraklar kendilerine b~rak~lmam~~t~. Suriye'yi bilmem ama Kilikya bizim kendi
evimizdir. Adana'da birkaç parça toprak kazanmak isterken Fransa Do~u ülkeleri
aras~ndaki sempatisini kaybediyor. Italyanlar ayn~~ hatay~~ i~lemeyerek kendi
kanlar~n~~ buralarda dökmediler. Türkler, Trakya ve Izmir'de oldu~u gibi burada
da büyük ço~unlu~u te~kil ediyorlar. Kilikya halk~~ kendi kaderinin Ermeni çetelerine
terk edildi~ini görerek ayaklanm~~~ve ba~~ ms~zl~~~~için çat~~maya ba~lam~~t~r. Ayn~~
hareket kendilerine kar~~~sistematik bir öldürme hareketine giri~mi~~olan
Yunan i~gal bölgelerinde de ba~lam~~t~ r. Yunanl~lar, Ingilizler ve Frans~zlar
i~gal ettikleri bölgelerden denize at~l~ ncaya kadar Müslümanlar kendileriyle çat~~maya
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devam edeceklerdir. Do~u halklar~n~n yabanc~lar~ n boyundurugundan kurtulmas~~ tabii
ve kaç~n~lmazd~r.
-MUST AF A KEMAL'LE GÖRÜ~ME
Kurtulu~~hareketinin lideri ile randevu alan yazar~ n daha önce belirtti~i gibi Mustafa Kemal gar yak~n~ nda bir evde oturmaktad~ r. Yazar, Ankara'daki evlerin genellikle tozlu olmas~ na kar~~ n buras~n~ n temiz ve p~r~l p~r~l
oldu~unu belirtiyor. Üst katta basit bir tarzda dö~enmi~~olan bir odaya
kabul ediliyor, kendisini Mustafa Kemal Pa~a kar~~lamaktad~ r. Yemekte
Ismail Faz~l Pa~a da bulunmaktad~ r. Yemek Avrupai ve hafif. Mustafa
Kemal her gece ikiye kadar çal~~t~~~ n~~söylüyor. Yemekten sonra röportaj
için salona geçiliyor. Yazar Pa~an~n Frans~zca konu~tu~unu belirtiyor.
Mustafa Kemal'in I. Dünya Sava~~~konusundaki fikirleri ~öyle:
"~~9 ~~ 4'te Almanya Belçika'n~n bütünlü~ünü garanti eden anla~may~~ ihlal etti~i zaman Ingiltere incinen gururunu savunmak
için silahlara ba~ vurdu. Dünya Kayzer'in bu tutumu kar~~s~nda
k~zg~nl~ ktan titredi. Be~~sene sonra, Mondros ate~kesinin hükümlerini imzalayan Ingiliz temsilcisi Amiral Galtrop savunmas~z
bir millete silahla sald~ran bir kimsenin utanc~, içindeydi.
Yunan ordusu hiçbir neden olmaks~z~ n Izmir'e ç~k~yordu ve
i~ledi~i cinayetlerle bütün Anadolu'yu ayakland~rm~~t~.
Ingiltere Belçika'da ~erefimi kurtarmaktan gururlu idi
ancak, tarihini Do~uda izledi~i emperyalist politika ile kirletti ve
sömürge gelene~i için hatal~~ bir ad~ m att~.
Ba~a r~n~zdan emin misiniz ekselanslar~?
- Hiç ~üphesiz, yetmi~be~~ y~ld~r yüzlerce Komitac~~ da~lara
ç~ kt~lar ve üzerlerine gönderilen Türk ordular~~ ile çat~~t~lar ve
ordular onlar~~ yenemedi. Bugün kendi da~lar~ na t~rmanma
s~ras~~Türklere gelmi~tir. ~imdi onlar gerilla sava~~~yapacaklard~ r. Bu durum uzad~kça biz kazanaca~~z. Bütün zulme u~ram~~~
milletler bize yard~m etmektedirler ve ilerde bizi taklit edeceklerdir. Yunan
ordusu bu kampanyaya kar~~~koyabilecek midir? Onlar arkalar~nda
ailelerini ve ticaretlerini b~rakt~lar, kendi derilerini kurtarmaya çal~~acaklard~r. Oysa, Türk gönüllüler köyleri i~galciler taraf~ndan yak~ld~~~,
aileleri da~~t~ld~~~~için ölüm kal~m sava~~~vermektedirler.
Bir tarafta fethetmek isteyen bir ordu, öbür tarafta kendi oca~~n~~
koruyanlar var. Sava~~~kim kazan~r dersiniz? Bugün Yunan ordusunun arkas~~ çetelerle dolu kur~unlar~~ s~ rtlar~ na yiyorlar. I~te
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önümüz k~~, o da önemli bir faktör olacak... Llyod George'un emirlerine uyan Venezilos 500.000 ki~i yz~~sa bile sava~~~kazanamayacak, kendilerine ait olmayan bu topraklarda binlerce ceset b~rakarak çekilecekler.
- Ekselans, d~~~bas~n sizi Sultan'~n ç~kar~na ayk~r~~hareket etmekle
suçluyor.
- Askerlerim ve bu halk eski halifelerimiz taraf~ndan bize b~rak~lan bu
topraklar~~korumak için mücadele ediyorlar. Aziz sayd~~~m nedenimin
ba~ar~s~na körü körüne inan~yorum. Çünkü gerçek adaleti temsil ediyor" 4 .
IV - KURTULU~~SAVA~ININ NEDENI

Millet Meclisini ziyaret eden yazar koridorlarda Ismail Faz~l Pa~a ve
Muhiddin Pa~a'ya rastlar ve gene ayn~~ koridorda Hamdullah Suphi Bey'le
bulu~ur. Yazar~ n bu ki~ilere sorusu Anadolu'nun ayaklanma nedenidir. Ali
Fuad Pa~a'n~ n babas~~ olan Ismail Faz~l Pa~a kendisine bu konuyla ilgili bir
dosya sunar, dosyadaki dokümanlar~n özeti yazara göre ~öyledir:
"Yunanl~lar Izmir'e ç~kt~ klar~nda Mustafa Kemal Pa~a ordu
genel müfetti~i olarak Erzurum'dad~r. Bu haber üzerine Türkiye'nin bu küçük Devletler taraf~ndan parçalara ayr~laca~~n~~ gördü.
Erzurum'da bu konuda neler yap~lmas~~ gerekti~ini belirlemek
üzere bir kongre toplanmas~ na karar verdi. Kongreye bat~~ ordusunun bütün komutanlar~~ve dini e~has davet edildiler. ~~te bu kongrede
bat~daki bütün eyaletlere, Antanta kar~~~de~il, ancak Tunanistan, Ermenistan gibi küçük devletlere kar~~~konulmas~~için haberler gönderildi.
Erzurum Kongresi milli müdafaan~n çekirde~ini -olu~turdu. Bunun yan~nda Mustafa Kemal herkesin takdir ve tasvibini alarak görevine ba~lad~. S~vas, Erzurum, Trabzon, Van, Diyarbekir, Samsun ve di~erleri hemen harekete kat~ld~ klar~ n~~ bildirdiler. Bu
s~ rada karaya ç~ kar ç~ kmaz Tunanl~lar~n Ayd~n, Meneme~~~ gibi illerde
yapt~klar~~mezalim ümitsizce de olsa köylülerin ayaklanmas~na yol açm~~t~.
Bunlar aralar~nda gruplanarak etkilerini her gün biraz daha art~rd~lar.
Iki ay içinde Istanbul'dan gelen binlerce subajla bir ord~~~ çekirde~i.
olu~turuldu. Bu s~rada ben de Sivas'a ça~r~ld~ rp;• imparatorlu~un
yar~s~n~~ kapsayan ikinci bir kongre burada toplan~yordu. Milliyetçi hareket Sivas'ta ba~lad~~ve Izmir'e do~ru yay~ld~. Ankara
valisi ~ngiliz taraftar~~Eski~ehir' deki General Scotland'~n adam~, dervi~ler
ve mi syonerlerin çabalar~~ bo~a ç~kt~. Halk ayaklanarak tüm kar~~~
giri~imleri önledi. Muhittin Pa~a Istanbul'a kaçt~. Bütün bu
4

Bu konu~malar ve devam~~ için bkz.: Alaattin Haydar, a.g.e., S. 50-54.
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olaylar üzerine S~vas Kongresine kat~lanlar sultana bir telgraf
çekerek yar~m saat içinde kendisiyle direk temasa geçmek
istediklerini belirttiler. Cevap gelmeyince Istanbul:la olan bütün ba~lant~~kesildi. ~stanbul i~gal edilince General Scotland kan
akmas~m önlemek için Eski~ehir'den çekildi ~imdi tüm Anadolu
yabanc~lara köle olmamak için mücadele ediyor. islam~n dostu
rolünde olan ~ngilizler in~allah bu sava~~m~z~~anlar ve gereksiz
müdahelelerde bulunmazlar."
Yazar daha sonra Mustafa Kemal'in yak~nlar~nda eskiden tan~d~~~~
Dobrucal~~Sabri Bey'e rastlar. Kendisi Romanya ordusunda suvari subay~~
iken Türk oldu~u için Türk ordusuna ilhak etmi~tir. Yazar, Kurtulu~~
Sava~~ n~ n nedeni üzerine ayn~~sorular~~Sabri Bey'e sorar. Sabri Bey elindeki
dosyadan kendisine gönderilen ve Yunanl~lar~ n çe~itli illerdeki zulümlerini
anlatan telgraflar~~ kendisine okur 5. Telgraflar~n ço~unda Yunanl~lar~n
Müslüman ahaliye kar~~~giri~tikleri mezalim anlat~lmaktad~r. Olu~turulan
Yunan çeteleri trenlere ve ~zmir civar~ndaki köylere sald~ rmaktad~ rlar.
Olaylar~n ~iddeti Ku~adas~~ve Söke'ye kadar yay~lmaktad~r. Yerli Rumlar taraf~ndan giri~ilen katliamlar Ayd~ n'~ n Müslüman ahalisini k~zd~rarak yeni
olaylar~ n do~mas~ na yol açmaktad~ r. 57'nci bölük komutan~~ ~efik imzas~yla
gönderilen bir telgrafta: "ittifak Devletlerinin i~gali gereken yerler varsa, insanl~k
ad~na i~galler Frans~z, ~ngiliz ve Amerikal~lar taraf~ndan yap~ls~n" denmektedir.
Nadir Pa~a taraf~ndan izmir'den gönderilen bir ba~ka raporda "i~galci
Yunanl~lar aras~nda iki s~ ra halinde yürümekte olan Türk subaylar~ na
ellerinde tabancalar bulunan Yunanl~~ askerler taraf~ndan sürekli ate~~edilmektedir. R~ht~ma toplanm~~~olan az~ nl~klar bu olaylara kat~lmaktad~ rlar.
~iddetle ya~maya ba~layan ya~mur sayesinde olaylar ~imdilik durulmu~~
görünmektedir" denmektedir. R~za Bey Anadolu'nun neden ayakland~~~ n~~
soranlara elindeki telgraflar~~ ve raporlar~~gösterece~ini söyler.
Kilikya'n~ n i~galine kar~~~Frans~z askerlerine at~lmak üzere özel bildiriler haz~ rlanm~~ t~ r. Frans~z askerlerine hitap eden bildirilerde özetle ~öyle
denilmektedir: Versay Antla~mas~ yla size verilmeyen bu topraklarda ne
arad~~~ n~zi ~eflerinize sorunuz. Alsas ve Loren'i alarak bir zafer kazand~ n~z,
sizinle bar~~~içinde ya~amak isteyen Türk halk~n~n topraklar~ nda ne ar~yorsunuz?
Kilikya konusunda yazara bilgi veren Fevzi Pa~a: "~imdiye kadar
Yunan cephesine önem verdi~imizden bu cepheyi ihmal ettik. Ancak, baz~~
Telgraflar~ n metinleri için bkz.: Haydar, a.g.e., ss. 71-77.
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~ nilisler Frans~z askeri durumunu kritik hale sokabilmektedirler. Kilikya
sorununu Fransa ile kan dökmeden halletmek istedik. Askeri dü~ünce tarz~~akla
galebe çald~, Frans~zlar bize kar~~~Ermeni çete/erini bar~~~içindeki k~rlarim~za
salmaktan çekinmediler. Sava~~isteyenler gereken cevab~~ alacaklard~r." demektedir.
v -MEZOPOTAMYA CEPHESI
Nihad Pa~a'n~ n yard~mc~lar~ndan yaral~~ bir Kemalist subay, yazara,
Ingilizlerin ileri sürdü~ü gibi durumun bu bölgede sakin olmad~~~ n~~belirtir.
Ingilizler Ba~dat'tan Basra'ya uzanan 600 millik bir cephede Araplarla
u~ra~maktad~ rlar. Emir Hüseyin'in akrabas~~ olan Emir Ali adl~~ bir Arap
Ingilizlere kar~~~ilk isyan bayra~~n~~ çekmi~tir. Kerbela'da geçici bir hükümet
kuran Emir Ali Cebel ve Monentefik' teki Araplar~n da isyan~~ üzerine,
Kemalistlerle bir birlik kurmak üzere Anadolu'ya bir delegasyon göndermi~lerdir. Kendilerine derhal yard~ m gönderilmi~. 13'üncü ordu Nihad
Pa~a'n~ n emri üzerine Musul'u i~gal etmi~tir. Ordunun 2 ve 5'inci bölükleri
ise Araplar~n yard~m~yla Samara'da Ingilizlere kar~~~sava~maktad~ rlar.
Iranl~lar Tebriz'de milli bir hükümet kurmu~lard~ r. Kemalistlerle i~birli~ine girerek 3'üncü bir cephe olarak Ingilizlerin kar~~s~ nda yer alm~~lar.
Emir bütün Mezopotamya'n~ n ba~~ms~zl~~~~için mücadele etmekte. Avrupal~lar taraf~ ndan bilinmeyen bu Devletin bütçesi gayet iyi i~lernektedir.
VI -HALIDE EDIP'LE BIR KONU~MA
Mustafa Kemal'in bas~n mü~avirlerinden bir dostunun tavsiyesi üzerine yazar Halide Edip Han~ m~~ ya~ad~~~~çiftlik evinde ziyaret eder. Halide
Han~ m yazar~~ belinde tabancas~~ aya~~ nda erkek çizmeleriyle kar~~lar. Milli
hareket üzerine sorulan soruyu Halide Han~ m ~u ~ekilde cevaplar:
"Burada gördü~ünüz gibi, evlerimizi, ailemizi, güzel Bo~az~ m~z' arkam~zda b~ rakt~k... Bütün bunlar~~ da~lar~ m~z~~ ve topraklar~m~z~~ i~gal etmek isteyen dü~mana kar~~~silahla mücadele
etmek için b~ rakt~k...
Bütün dünyay~~ ate~e bo~an genel sava~~s~ ras~nda Istanbul'da
idik. Almanya'n~ n Belçika'ya sald~ rmas~~Türkleri üzdü. Çünkü
Türkiye arzular~ n~ n kör k~ld~~~~baz~~ Avrupa milletlerinin ~iddetlerinin nereye kadar gitti~ini iyi bilmektedir.
Gerçekten Türkler bir felaketin yakla~t~~~ n~~ biliyorlard~...
Kayzer'in Belçika'y~~ ezmesine üzüldük.
Be~~sene sonra, Mondros ate~kesine ve Wilson'un 12'nci
ilkesine inanarak silahlar~ n~~ terk eden Türklere kar~~~müthi~~bir
haks~zl~ k yap~ld~.
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Silahs~zlanm~~~bir halk~ n üzerine Yunan ordusu sald~ rt~ ld~~
ve Izmir'e ç~ kan Yunanl~ lar burada katliamlara giri~ tiler ve
ceplerine Anadolu'nun en güzel eyaletlerini koydular...
Bu olaylara kar~~~kimsenin sesi ç~ kmad~~ oysa bu yanm~~~
y~ k~lm~~~bölgeler insanl~~~ n bir parças~yd~ ...
Ingiliz i~ galindeki Istanbul'daki halk~ n maaruz kald~~~~
~zd~ raplar tarif edilemez...
Türkiye kendi iradesiyle genel sava~a girmemi~tir. Kendisi
Almanya'dan Avusturya'dan hatta Bulgaristan'dan daha fazla
h~ rpalanm~~ t~ r.
Vatanseverlik duygular~~ olan bir halk ayaklanmaz m ~ ?
Ümitsiz halklar~ n ekseriya daha korkulmas~~ gerekenler oldu~u
bilinmiyor mu?
Mustafa Kemal giri~ ti~i yüce mücadelede bask~~ alt~ nda tutulan Asya'daki di~er halklar~~ uyand~ rd~... Bugün Çin'deki ve
Hindistan'daki Müslümanlara s~ k~ca ba~l~ y~z. Bilinçsiz birkaç diplomat~ n k~~ k~ rtt~~~~olaylar~ n nereye varaca~~ = bilincindeyiz.
Bakü'deki büyük kongre ileriye do~ru bir ad~md~r. Asya'n~n
bask~~ alt~ nda tutulan halklar~ n~n isyan~~ pek yak~ nd~ r. Yar~ n
bütün Ingiliz sömürgeleri ate~lendi~inde Lloyd George arzular~na ram olan bask~c~ lar~ n üzerine çöken u~ursuzlu~un a~~rl~~~ n~~
hissedecektir."

SONUÇ

Yeniden kurulmakta olan bir Devlet için insanüstü harcan~lan çaba d~~ardan
gelenleri de etki lemi~iir. Ankara'y~~ terk etmeden önce bir arkada~~ yla konu~an
yazar; "Mustafa Kemal Pa~a'ya söyleyin yaratt~~~~eserin büyüklü~ünü
gördükten sonra ona kar~~~duydu~um sayg~~ ve hayranl~ k o kadar büyük ki
her yerde kendimi gururla "Türk'ün yeniden do~u~ unun Havarisi" olarak
tamtaca~~ m" der. Yazar~ n bu son sözlerine eklenecek yeni bir ~ey yok.
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