BOLU BASININDA MILL~~MÜCADELE
EROL EVCIN*
Giri~~
Anadolu'da 1918-1922 y~lan boyunca faaliyet gösteren bas~ n organlann~~ en temel ~ekliyle Milli Mücadele'ye yakla~~ mlar~~ çerçevesinde
ele alabiliriz. Bu ba~lamda baz~~bas~n organlar~~ Milli Mücadele'ye destek olurken, baz~lar~~ da muhalif bir yakla~~ m sergilemeyi tercih etmi~lerdir. Bunlann bir k~sm~~ ~tilaf Devletleri'nin i~gali ve kontrolü alt~ndaki ~ehirlerde, bir k~sm~~da i~gal bölgeleri d~~~ndaki ~ehirlerde yay~n hayatlar~n~~ sürdürmü~lerdirl. ~tilaf Devletleri'nin, Padi~ah'~ n ve Merkezi
Hükümet'in gölgesi alt~ndaki ~stanbul bas~n~~ Anadolu kamuoyunu do~rudan etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olmas~~ nedeniyle i~gale
u~ram~~~ di~er bölgelerdeki bas~ n organlanna göre daha önemli bir yere sahip olmu~tur. ~stanbul bas~n~ndan Alemddr, Po)âm-~~Sabah ve Istanbul gibi gazeteler Milli Mücadele aleyhtan bir tav~r talunm~~lard~r. Ayn~~
gruptan Taszdr-i Efkdr, Ileri, Yeni Gün, ~stiklâl, Vakit, Ikddm, Zaman, Ak~am, Tercün~dn-~~Hakikat ve Türk Dünyas~~ gibi gazeteler ise türlü zorluklara ve tehlikelere ra~men Milli Mücadele'yi destekler bir çizgiye sahip olmu~lard~r.
~ehrin i~gal alt~nda olmas~, i~galci devletlerin bas~ n üstündeki denetimi
ve sansürü, Padi~ah'~n ve ~stanbul Hükümeti'nin bask~s~~ payitahttaki
bas~n organlann~ n tam bir özgürlükle hareket etmelerini engellemi~tir2.
Anadolu'da Milli Mücadele hareketini desteklemek ve Türk Milleti'nin i~galci devletlere kar~~~yürüttü~ü hayat ve istiklal davas~n~~iç ve d~~~
kamuoyunun dikkatine sunmak üzere yay~mlanan ba~hca bas~n organlan aras~nda ise Izmir'e Do~ru ve Do~ru Söz (Bal~kesir), Ahl~li (Edirne), Ikaz (Afyon), o~üd (Önce Afyon ve Konya, sonra Ankara), Babal~k (Konya), Açzköz
(Kastamonu), Yeni Adana, Anadolu (Antalya), Emel (Amasya), Ahdli (Samsun),
istikbdl (Trabzon), I~~k (Giresun), Ye~il Yuva (Artvin), Küçük Mecn~tla (Diyarba-

Dr., Kültür ve Turizm Uzman~, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl~~~, Ara~t~rma ve E~itim
Genel Müdürlü~ü, Ankara / TÜRKIYE, e-posta: erol.evcin(q)kulturturizm.gov.tr
' Durmu~~Yalç~n ve di~erleri, Türkye Cumhuriyeti Tarihi-I, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Ara~t~ rma Merkezi Yay~ nlan, Ankara 2000, s.352.
Hülya Baykal, "Milli Mücadele'de Bas~n", Atatürk Ara~t~rma Merkezi Dergisi, IV111, (Mart
1988), s.472-473.
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k~r), Albayrak (Erzurum), Varl~k (Sankam~~), Satt~et-i Mil4>ye (Elaz~~) ve iin~d/i Mill~ye (Mara~) gazetelerini sayabiliriz. Milli Mücadele hareketinin Bolu livas~ndaki sözcülü~ünü de Bolu, Dertli Ne Türko~lu gazeteleri yapm~~t~r.

Anadolu'da ç~kan ve say~s~~ 40 civannda olan Milli Mücadele yanl~s~~gazetelere kar~~l~k Ferdâ ve Rehber (Adana), ~r~âd (Bal~kesir), Zafer (Kastamonu),
Adâlet (Band~rma), Selân~et (Trabzon), Köylü ve Islahât (~zmir) gibi ~tilaf Devletleri ile ~stanbul Hükümeti'nin güdümünde olan muhalif gazeteleri de
görmek mümkündür3. Bolu'da 1918-1919 y~llan aras~nda Hürriyet ve
Itilaf F~rkasfrun yaym organ~~olarak ç~kan Kürsi-i Millet adl~~ gazete de Milli Mücadele'ye muhalif Anadolu bas~n~~içinde yer alm~~t~r.

Milli Mücadele hareketi Mustafa Kemal Pa~a'n~n 9. Ordu K~taât~~
Müfetti~li~i göreviyle Samsun'a ayak basmas~yla Anadolu sath~nda örgütlenme a~amas~ na geçmi~, te~kilât-~~ milliyye kurulmas~~ ve i~gallerin
protesto edilmesi ile ba~layan bu süreç4 Erzurum Kongresi'nde milli
iradeyi temsil eden Hey'et-i Temsiliyye'nin te~kil edilmesi ile devam etmi~tir. Bu geli~meler ~tilaf Devletleri'nin ve ~stanbul Hükümeti'nin
Anadolu halk~n~~ k~~k~rtmaya yönelik propaganda hareketlerini daha da
~iddetlendirmelerine yol açm~~t~ r. Söz konusu güç odaklan bu amaç
do~rultusunda yanda§ bas~ n organlann~~ da etkin bir silah olarak kullanm~~lard~r.
Buna kar~~l~k Anadolu'da vücut bulan milli hareketin lideri Mustafa Kemal Pa~a da Milli Mücadele'nin ba~mdan itibaren bas~ na büyük bir
önem vermi~, bu do~rultuda yap~lan mücadelenin me~ ruiyetini halka
ve dünya kamuoyuna duyurmak için haber ve istihbârât birimleri olu~turmaya gayret etmi~tir. Bir yandan Milli Mücadele yanl~s~~ bas~n organlan desteklenirken, di~er yandan Sivas Kongresi s~ras~nda al~nan kararlar~n ve yap~lan çah~ malann halka duyurulmas~~amac~yla "~râde-i
ye" adl~~ gazete ç~kar~lmaya ba~lanm~~5, bunu Hey'et-i Temsiliyye'nin Ankara'ya geli~inden sonra yay~n hayat~na giren "Hâkirnjyet-i Mil4yye" gazetesi takip etmi~tir6. S~n~rl~~imkanlar içinde gerçekle~tirilen bu tür çal~~-

Edip Semih Yalç~n, Tarla:ye Cumhun:yeti Tarihinin Kaynalclan, Berikan Elektronik Bas~m Yay~n,
Ankara 2003, s.146 vd.
4 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (1919-1927), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Ara~t~ rma Merkezi Yay~nlar~, Ankara 1997, s.15-16.
'Yücel Özkaya, "Milli Mücadele'nin Ba~lang~c~nda Bas~n ve Mustafa Kemal Pa~a'n~ n Bas~nla ili~kileri", Atatürk Ara~t~rma Merkezi Dergin, 1/3, (Temmuz 1985), s.871-911.
" ~zzet Öztoprali, Kurtulu~~Sava~~nda Türk Bas~m, Türkiye ~~~Bankas~~ Kültür Yaymlan, Ankara 1981, s.11-12.
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malarm kar~~t propaganda için yeterli olmamas~~nedeniyle geli~en iç ve
d~~~olaylar hakk~nda halk~~ do~ru ve düzenli bir ~ekilde haberdar etmek
amac~yla7 Yunus Nadi (Abalio~lu) ve Hâlide Edip (Ad~va~ )'in önerileri,
Mustafa Kemal Pa~a'n~ n da tasvibiyles 6 Nisan 1920'de milli bir haber
kurulu~u olan "Anadolu Ajans~" tesis edilmi~tir9. Bu ajans~n çal~~malanm
desteklemek üzere 7 Haziran 1920'de icra Vekilleri Hey'eti'ne ba~l~~
olarak "MatInlât ve ~stihbarat Umüm Müdürlü~ü" kurulmu~, daha sonra Anadolu Ajans~'m da bünyesine katan bu müdürlü~ün görevi: "Alel-undim dahili ve harici ne~r~ydt ve ir~adat ve istihbârât i~leriyle me~gul olmak ve bilcümle n~atb~lat-~~umüma merci' te~kil Oen~ek..." olarak belirlenmi~tirl°.
17 Mart 1920'de yani ~stanbul'un ~tilaf kuvvetlerince i~galinin hemen ertesi günü ise Hey'et-i Temsiliyye Reisi Mustafa Kemal Pa~a yay~mlad~~~~bir bildiride ~stanbul ile resmi ya da özel bütün telgraf haberle~melerinin yasakland~~~ m ve Anadolu ile ilgili bilgileri Istanbul'a verenlerin ~iddetle cezaland~r~laca~~n~~ belirtmi~tir". Bütün bu faaliyetleri
tamamlay~a mahiyette 23 Mart 1920'de kolordulara, vilayetlere ve
müstakil livalara birer telgraf gönderilerek dü~man yaranna propaganda yapanlann, dü~manla haberle~enlerin ve milli harekete fiilen muhalefet suretiyle dü~manlann maksad~na yard~m ve herhangi bir ~ekilde
casusluk edenlerin derhâl tutuklanmas~~ istenmi~tir". 6 May~s 1920 tarihi itibariyle de ~stanbul Hükümeti ile her türlü muhaberat yasaklanm~~,
Istanbul'dan gelecek her türlü resmi evrak ve matbuatm iadesi hakk~nda bir kararname gkanlm~~t~r". Ayr~ca söz konusu dönem itibariyle
Ankara'ya giri~~kap~s~~ özelli~i gösteren Bolu livas~n~n da içinde bulundu~u Bat~~Karadeniz'deki liman ~ehirlerinden casuslann ve propagan-

Necdet Aysal, Ulusal Ba~~' ~ns~zhk Sava~~nda ~stihbdrât~n Etkisi, Ankara Üniversitesi Türk ~nlulâp
Tarihi Enstitüsü Yarmlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s.35.
Halide Edip Ad~var, Türk'ün Ate~le imtihan:, Atlas Kitabevi, ~stanbul 1994, s.108.
Mücadele'de Anadolu Ajans~n~n Kurulu~u ve Faaliyetlerine Ait Ba9 Yücel Özkaya,
z~~Belgeler", Atatürk Ara~t~rma Merkezi Dergisi, 1/2, (Mart 1985), s.592; Orhan Kolo~lu, Türk Basun: KuMil4yye'den Günümüze, Kültür Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara 1993, s.30.
10 7 Haziran 1920 tarihli kanunun tam metni için bkz.; Düstur, "Matbüât ve ~stihbârât Müdin:yet-i Umünnyyesi Te~kiline Ddir Kanun", Üçüncü Tertip, c.I, (23 Nisan 1336-28 ~ubat 1337), Milliyet
Matbaas~, ~stanbul 1929, Kanun No: 22, s.15.
"Mustafa Onar, Kurtulu~~Sava~~~raz~pnalan, Kültür Bakanl~~~~Kültür Dizisi:45, Ankara 1995,
c.I1, s.42-46.
12 Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Ara~t~rma Merkezi Yay~nlar~, Ankara 1991, s.282.
13 Düstur, "~stanbul Hükümeti ile Resmi Muhaberenin Memnu'iyyeti Hakk~ nda Kararnâme", Üçüncü Tertip, c.1, (23 Nisan 1336-28 ~ubat 1337), Milliyet Matbaas~, ~stanbul 1929, Kanun No: 11, s.7.
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daalarm iç bölgelere s~zmalann~~engellemek amac~yla14 ilgili mülki ve
askeri makamlar~n dikkati çekilmi~tir'5. Bütün bu geli~meler Milli Mücadele'nin örgütlenme döneminde bas~~n, yay~n, istihbârât ve kar~~t propaganda çal~~malar~na verilen önemi göstermesi bak~m~ndan dikkat çekicidir.
Bu bilgilerden hareketle Bolu ve çevresinin Milli Mücadele dönemindeki durumuna ve stratejik önemine k~saca de~inmekte fayda vard~r. Mondros Mütarekesi'nin ard~ndan Damat Ferit Pa~a'run himayesindeki Hürriyet ve ~tilaf F~rkas~~tüm Anadolu'da oldu~u gibi Bolu bölgesinde de etkinli~ini art~rm~~t~r. Söz konusu firkanm mensuplan Birinci Dünya Sava~~~sonucundaki hezimetten sorumlu tuttuldan Ittihatglan birer vesile ile tevkif etmeye ve etkisiz hâle getirmeye ba~lam~~lard~r.16 Bu s~rada Ittihat ve Terakki F~rkas~~kapanm~~~ve bu firkarun ard~h durumunda olan Teceddüt F~rkas~~Anadolu'da te~kiladanmaya ba~lam~~t~r. Teceddüt F~rkasfnm bir ~ubesi de Bolu'da aç~lm~~, bu durum
bölgedeki ~ttihat9-~tilafg gerginli~inin daha da artmas~na sebep olmu~tur. Di~er yandan Hürriyet ve ~tilakdar Milli Mücadele hareketini
de ~ttihatgl~~~n devam~~olarak görmü~ler, bu nedenle Anadolu'da Mustafa Kemal Pa~a'n~n liderli~inde ba~layan örgütlenme hareketine bütün
imkan ve vas~talar' ile kar~~~ ç~km~~lard~r. Padi~ah Mehmed Vahdettin'den de destek alan Hürriyet ve ~tilâfç~lar Milli Mücadele'yi bertaraf
etme konusunda ~tilaf Devletleri ile i~birli~i içine girmekte bile bir sak~nca görmemi~lerdir.
Söz konusu i~birli~i do~rultusunda Damat Ferit Pa~a'nm riyasetindeki ~stanbul Hükümeti "Mir-i Miranhk" rütbesiyle taltif etti~i Ahmet Anzavur'u ve Süleyman ~efik Pa~a kumandasmda te~kil etti~i Kuvd-y~~inzibatiyye'yi harekete geçirmek suretiyle Marmara'mn güney ve do~u k~y~lar~ndan Bolu livas~na kadar olan bölgede etkinli~ini art~rm~~t~r. Mondros Mütarekesi'nin ard~ndan bölgede beliren otorite bo~lu~undan istifade eden ~tilaf kuvvetleri ise önemli geçi~~ve kontrol noktalan duru-

Nurettin Peker, istikl41 Harbi'nin Vesika ve Resimleri (1918-1923), ~stanbul 1955, s.268.
Genelkurmay Askerf Tarih ve Stratejik Etüt Ba~kanl~~~~(ATASE) Ar~ivi, ISH, K.952, G.25, B.25-1.
Mondros Mütarekesi'nin ard~ndan te~kilat~m güçlendiren ve hey'et-i merkeziyyesini
yeniden te~kil eden Hürriyet ve ~tilaf F~rkas~~ yay~mlad~~i 22 Kânün-i sâni 1335/ Ocak 1919 ve
3 ~ubat 1335/1919 tarihli beyannameleri ile ~ttihatglara kar~~~sert bir muhalefet yapaca~~m
aç~kça ilan etmi~tir. Söz konusu beyannameler için bkz.; Zekül Güner-Orhan Kabata~, Milli Mücadele Dönemi Beydnnâmeleri ve Bas~m, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür
Merkezi Yarnlan, Ankara 1990, s.211-215.
14
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munda olan Kocaeli, Bilecik ve Eski~ehir bölgeleri ile Bolu livasm~n
zengin kömür rezervlerine sahip Ere~li ve Zonguldak kazalar~n~~ i~gal
etmekte bir sak~nca görmemi~lerdir. Bu süreç içinde 16 Mart 1920'de
~stanbul da resmen i~gal edilmek suretiyle ayn~~ ak~bete u~ram~~~ve Osmanl~~Meb'üsân Meclisi ~tilaf kuvvetlerince da~~t~lm~~t~r. Bu geli~melere kar~~l~k Hey'et-i Temsiliyye Reisi Mustafa Kemal Pa~a'n~n riyasetinde yürütülen çal~~malar neticesinde Ankara'da TBMM'nin aç~l~~~~ için
haz~rl~klara ba~lanm~~, böylece Osmanl~~ Devleti'nin payitaht~~ ~stanbul
ile TBMM'nin aç~ld~~~~Ankara aras~nda stratejik bir konumda bulunan
Bolu livas~~ Osmanl~~iktidar~~ ve ~tilaf Devletleri'nin nüfuz sahalar~~ ile
TBMM'nin hâkimiyet sahas~~ aras~nda s~n~r hâline gelmi~tir. Bu nedenle Milli Mücadele'ye muhalif güç odaklar~~TBMM'nin aç~l~~~n~~ ve faaliyetlerini engellemek üzere Ankara'ya s~n~r olan Bolu bölgesindeki istihbârât çal~~malar~na ve propaganda hareketlerine h~z vermi~lerdir.
Bolu bölgesi üzerinde hâkimiyet tesis ederek Ankara'ya ula~mak ve
TBMM'yi bertaraf etmek isteyen ~tilaf Devletleri ile bunlann etkisi ve
bask~s~~ alt~ndaki Osmanl~~ iktidar~n~n Bolu ve çevresinde süregelen Milli Mücadele kar~~t~~ propagandalar~~ neticesinde biri 13 Nisan-31 May~s
1920, di~eri 19 Temmuz-23 Eylül 1920 tarihleri aras~nda olmak üzere
TBMM'ye kar~~~iki önemli ayaklanma hareketi meydana gelmi~tir.
TBMM'nin aç~ld~~~~dönemde ortaya ç~kan ve s~n~rlar~na dayand~~~~Ankara üzerinde büyük bir tehdit olu~turan bu ayaklanmalar söz konusu
dönem itibariyle Anadolu'da ç~kan di~er ayaklanmalar aras~nda ayr~~ bir
öneme sahiptir. Milli te~kilatlanmay~~ bozguna u~ratmak üzere ç~kan bu
ayaklanmalarda Bolu ve çevresindeki halk~n dini hassasiyetleri ve bölgede çe~itlilik arz eden etnik yap~~ kullan~lm~~t~r. Söz konusu dönem itibariyle Bolu livas~nda a~~rl~kl~~ nüfusu te~kil eden Türkler ile birlikte
Rum ve Ermeni unsurlar~n da bulundu~u, ayr~ca ayaklanmalann merkezi durumundaki Düzce kazas~mn Çerkez, Abaza, Rumeli göçmeni,
Tatar, Kürt, Laz, Gürcü, Ordulu, Bo~nak ve K~pti müslümanlar~n
önemli yerle~im yerlerinden biri oldu~u göze çarpmaktad~r°7. Bölgenin
hassasiyet arz eden bu durumundan faydalanmak isteyen ~tilaf Devletleri Bolu livas~ndaki Ermeni ve Rumlan ayaklanmalar~~ ve bölgede hâkimiyet tesis etmeleri yönünde desteklemi~lerdir. Mondros Mütarekesi'nin ard~ndan bölgede h~zla artan Ermeni ve Rum çetecilik faaliyetle-

17 Bolu livas~n~n Birinci Dünya Sava~~'ndan Milli Mücadele dönemine uzanan süreç içindeki demografik durumu ile ilgili olarak bkz.; Müstakil Bolu Liras~~Salname-i Resm1si
(H 1334/M 1916), Bolu Hükümet Mathaas~, Bolu 1916, s.104 ve 261; Bolu Liras~~Salnamesi
(R. 1341/M.1925), Bolu Hükümet Mathaas~, Bolu 1925, s.319.
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ri söz konusu unsurlara verilen te~vilderin etkisini k~sa sürede göstermeye ba~lad~~~mn önemli bir delilini te~kil etmektedir. Bolu ve çevresindeki Çerkez ve Abazalara ise ~ngiliz güdümünde olmak ko~uluyla
Bat~~ Karadeniz lurlannda özerk bir devlet kurma vaadinde bulunulmu~tur'8. Nitekim bu te~vik ve tahriklerin etkisiyle Bolu bölgesinde Kuvâ-y~~ Milliyye'ye ve TBMM'ye kar~~~ ba~lat~lan ayaklanma hareketinde
bir k~s~m Çerkez ve Abazalar öncü rol oynam~~lard~ r. Osmanl~~ iktidar~~
ile de dirsek temas~~ içinde bulunan bu unsurlann ileri gelenlerinden
Berzeg Safer, Emekli Jandarma Yüzba~~s~~ Maan Koç, Emekli Jandarma
Binba~~s~~Maan Ali ve Maan ~irin Beyler ile Bolu Mebusu seçildi~i hâlde TBMM'ye i~tirak etmeyen Abdülvehhâb Efendi söz konusu ayaklanma hareketinde ba~~~çekmi~lerdir. Bunun yan~~ s~ra dini hassasiyetleri
yüksek olan bölge halk~~bir yandan da Kuvâ-y~~Milliyye'nin "dinsiz", "çapulcu", "Bol~evik" oldu~u yolundaki propagandalar ile tahrik edilmi~tir.
Bu do~rultuda, Anadolu'da Milli Mücadele kar~~t~~hareketlili~i art~rmaya ve Kuvâ-y~~ Milliyye'nin faaliyetlerini etkisiz hâle getirmeye yönelik yay~nlar yapan ~stanbul merkezli Pâm-~~Sabah Ne Ale~nddr gibi gazeteler Istanbul Hükümeti tarafindan etkili bir propaganda arac~~ olarak
kullan~lm~~~ve bu türden gazeteler Bolu livasma da sokulmu~tur. Söz
konusu gazetelerle birlikte TBMM'yi zor durumda b~rakan, Kuvâ-y~~
Milliyye'yi
"ba~i" diye suçlayarak, bunlara kar~~~ harp ve k~tâlin
en mübarek cihat olaca~~m belirten 5 Nisan 1920 tarihli "Fetvd-y~~ ~en:fe"
ba~ta olmak üzere bu ifadeleri destekler mahiyette ç~kan di~er fetvalar,
Damat Ferit Pa~a'n~n faaliyetlerini överek anlatan yerli ve yabanc~~
ajanslarm haberlerini içeren beyannameler bir yandan ~ngiliz di~er
yandan Yunan tayyare ve vapurlann~n yard~m~yla Bolu ve çevresine ta~mm~~lard~r. Bunlar~n d~~~nda bölgede kuryelik yap~p, Milli Mücadele
aleyhindeki her türlü matbuau da~~tmalda görevli baz~~ Ermeni ve
Rumlar~n da bulundu~u bilinmektedir19.
Söz konusu güç odaklann~n Milli Mücadele hareketini bertaraf etmeye yönelik bu faaliyetleri neticesinde Bolu bölgesi, s~ mrlannda ~tilaf
kuvvetlerinin sald~r~ya haz~r olarak bekledi~i bir iç çat~~ma alan~na dönü~mü~tür. Bu geli~meler bölgede büyük bir karga~an~n ya~anmas~na

IS Gotthard Jaeschke, Türk Kurtulu~~Sava~t Kronol~disi (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 1989, s.169.
'9 Konuyla ilgili aynntili bilgi için blcz.; Erol Evcin, Birinci Dünya Sava~~'ndan Türkiye Cumhun:yeti'nin Kurultipina Bolu ve Çevresi ve h B~rakanlan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yap~nlanmanu~~Doktora Ti, Ankara 2011, s.95 vd.
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ve karde~kanm~n dökülmesine yol açm~~t~r. Bu nedenle TBMM elindeki lut askeri ve iktisadi kaynaklar~~bu ayaklanmalar~~bast~rmak üzere seferber etmi~, bu da Anadolu'yu i~gal eden kuvvetlere kar~~~yap~lan mücadelenin sekteye u~ramasma sebebiyet vermi~tir.
Bütün bunlara ra~men Ankara Hükümeti söz konusu ayaklanmalar s~rasmda ~ehrin ~stanbul Hükümeti taraftarlarmca ele geçirildi~i süre içinde bile bölgede propaganda ve otorite kurma çal~~malar~na devam etmi~tir. Bolu'cla Telgraf Müdürlü~ü görevinde bulunan Kuvâ-y~~
Milliyyed E~ref Bey bu süreçte Ankara Hükümeti'ne can~~pahas~na hizmet edenlerden biri olmu~tur. Istanbul'dan ald~~~~her türlü gizli bilgiyi
Bolu'da Milli Mücadele yolunda çal~~anlara duyuran E~ref Bey, Kuvây~~Milliyye aleyhine yay~n yapan ~stanbul gazetelerini de Ankara Hükümeti'nin iste~i üzerine Bolu Mutasarr~f~~Ali Haydar (Yulu~) Bey'den ald~~~~talimat gere~i Bolu halk~na ula~madan ay~rarak yakm~~t~r20.
Bütün bu geli~melerden anla~~lmaktad~r ki söz konusu dönem itibariyle birçok trajik hadiseye ~ahit olan bölge halkuun ba~~gösteren tehlikelere kar~~~do~ru ve güvenilir haberler alabilmesi, bölgede Kuvay~~
Milliyye lehinde kamuoyu olu~turulmas~, ~tilaf Devletleri'nden ve Istanbul'dan gelebilecek Milli Mücadele kar~~t~~etkilerin bertaraf edilmesi yolundaki çal~~malar Mustafa Kemal Pa~a'n~n riyaetindeki Hey'et-i
Temsiliyye ile TBMM için büyük önem arz etmi~tir. Bu nedenle yap~lan ir~âd, tenvir, istihbârât ve propaganda faaliyederini desteklemek
üzere bölgede ç~kan Bolu, Dertli w Türko~lu gazetelerinin çal~~malar~~daha
da önem kazanm~~t~r.
Nitekim Mustafa Kemal Pa~a'n~n matbuat konusundaki hassasiyetini dikkate alan Bolu Mutasarnfli~~'mn 3 Haziran 1920 tarihli emirleri do~rultusunda kar~~t propaganda olu~turmak ve hallun Milli Mücadele'ye kar~~~k~~lurt~lmas~m önlemek amac~yla Bolu Ne Derdi gazetelerine
bütün köylerin abone olmas~~sa~lanm~~t~r. Bu emre göre söz konusu gazetelerin köylerin "H9'et-i ihtiyeln3yekri" ad~na gönderilmesi, hiçbir nüshan~n zayi edilmemesi, gazetelerin imandar ya da iyi okuma yazma bilen köylüler tarafindan ahaliye okunmas~~talep edilmi~tir. Ayr~ca gazetelerin "Matbaa ve Tahrfrilt Müdün:yetleri" araah~lyla köylere ula~t~r~lmas~~konusunda jandarma kumandanliklar~, i~lerin ciddi bir ~ekilde takibinden
de kaymakamlar sorumlu tutulmu~lard~r".
20 Hüseyin I~~k, "Binba~~~Osman Nuri'nin Bolu An~lar~", Askeri Tarih Bülteni; XXIV/47,
(1999), s.113.
21 Bolu, 3 Haziran 1336/1920, S.304.
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Bolu ve Dertli gazetelerinin maddi ihtiyaçlar~n~~gidermek ve bunlar~~
manevi olarak desteklemek üzere 14 Ocak 1921'de faal heyetinde Bolu
Mutasarnfi ~brahim Halil (Türkmen), Maarif Müdürü Zülküfl, Ba~mühendis Sâmi, S~hhiye Müdürü Irfan ve Derdi Gazetesi Müdürü Ali Sâib Beyler'in bulundu~u bir "Matbudt
kurulmu~tur. Bu heyet; siyasi, ilmi, edebi, tarihi, s~hhi konularda Bolu halk~n~~bilgilendirmelde
mü kellefti22.
Bu dönemde Bolu Mebusu Tunal~~ Hilmi Bey de TBMM'ye ne~riyatla ilgili sorumluluk, suçluluk ve mahkümiyet derecelerinin ~stiklâl
Mahkemeleri tarafindan belirlenmesine yönelik bir takrir sunma gere~i
hissetmi~~ve söz konusu takrir 30 Ekim 1920 tarihi itibariyle Hey'et-i
Umi~miyyece müzakere edilerek kabul edilmi~tir23. Bu ~ekilde ne~riyat
yoluyla yap~lacak zararl~~propagandalann önlenmesi dü~ünülmü~tür.
Söz konusu çal~~malar~~ destekler mahiyette TBMM'nin istihbârât
~ubeleri te~kili karanna24 istinaden Bolu'da 4 Mart 1921'de "Haber Yurdu" ad~~ ile bir istihbârât ~ubesi aglm~~23, ayn~~ minvalde halk~n tenvir ve
ir~âd~na hizmet için Mutasarr~f ~brahim Halil (Türkmen) Bey'in riyasetinde memleketin münevver ve `fazilet sahibi erkân~"ndan "Tehdi- H'eti"
ad~nda bir komisyon olu~turulmu~tur26. 1921 Ekimi sonlar~nda Mudurnu'da27, Kas~m ay~~ sonlannda ise Göynük'te28 "Duy,gu Yurdu" ad~yla birer
salon te~kil edildi~i ve bu salonlann harp içindeki geli~melerden ve
olaylardan halk~~günü gününe haberdar etmek amac~n~~güttü~-ii anla~~lmaktad~r.

22 Mehmet Zekai Konrapa, Iryan Günlerinde Bolu, Bolu Belediyesi Yarnlan, Bolu 2009, s.
168-169.
" ~lgili karar~n tam metni için bkz.; Düstur, "Ne~riydta Müteallik Mes'u4yet, Müc~imiyet ve Mal~kamryet Dereceleri Hakk~nda Ho,'et-i Unz~lmryye Karan"„ Üçüncü Tertip, c.I, (23 Nisan 1336-28 ~ubat
1337), Milliyet Matbaas~, ~stanbul 1929, Kanun No: 128, s.115.
24
Düstur, "Istil~bdrdt ~ubesi Te~kili Hakk~nda H'et-i Urndmiyye Karan", Üçüncü Tertip, c.I, (23 Nisan 1336-28 ~ubat 1337), Milliyet Matbaas~, ~stanbul 1929, Kanun No:10, s.115.
" Dertli, 7 Mart 1337/1921, S.49; Söz konusu dönemde Anadolu'nun belli ba~l~~ ~ehirlerinde aç~lan istihbârât ~ubeleri ile günlük olaylardan Türk milleti haberdar edilmi~, aynca Avrupa'n~n önemli merkezlerinde ve Amerika'da aç~lan temsilcilikler ile Türk milletinin haks~z i~galler kar~~s~ndaki sesi tüm dünyaya duyurulmaya çali~~l~n~~ur. ~zzet Öztoprak, Türk ve Bat~~Kamuoyunda Milli Mücadele, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1989, 5.17-18; Salât~i R. Sonyel, Kurtulu~~Sava~~~Günlerinde Ingiliz Istihbdrdt Servisi'nin
Türkiye'deki Eylemleri; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1995, s.214.
26 Dertli, 14 Mart 1337/1921, 5.50.
27
Derdi, 1 Te~rin-i sânl 1337/Kas~m 1921, 5.89.
28 Derth; 29 Te~rin-i sâni 1337/Kas~m 1921, S.93.
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Benzer amaçlar do~rultusunda bölgede Istihbdrdt Odalar~" kurulmu~tur. Bunlardan bir tanesi Akça~ehir Askeri Polis (A.P.) ~ubesi Müdürü Zihni Bey ile mahalli hükümetin yard~m ve destekleri neticesinde
Akça~ehir'de aç~lm~~t~r29 . Bir di~eri ise hallun tenviri ve ir~âd~~maksad~yla Düzce'nin Haa köyünde te~kil edilmi~tir. Di~er büyük köylerde
de bu tür çali~malara giri~ildi~i anla~~lmaktad~r30 . Yine söz konusu zaman dilimi içinde halk~n bilgilendirilmesi ve milli menfaatler do~rultusunda hareket etmesinin temini için Düzce ve Gerede'de "Tem* ve ~r~dd
Kaza Ho,'etleri"nin te~kil edildi~i görülmektedir31.
Milli Mücadele y~llar~ nda Bolu livas~m içine alan Bat~~Karadeniz
bölgesinde de te~kilatlanan Tedkik Hey'eti Âmirlikleri'ne ba~l~~olarak,
mektup ve di~er haberle~me araçlann~~kontrol etmekle yükümlü "Asker( Sansür Müdür~eti"nce 24 Temmuz 1921'den itibaren hariçten memlekete girecek olan gazete, kitap ve mecmuan~n da "ahdlinin aras~~~da su-i k'sir
hds~l edece~i" gerekçesi ile sansüre tâbi tutulmas~~kararla~t~nlm~~ur32.
Yap~lan bu çal~~malardan ~tilaf Devletleri ve ~stanbul Hükümeti tandan
Bolu ve çevresinin de dahil oldu~u Karadeniz luy~lannda ba~raf~
ta bas~n yoluyla olmak üzere çe~itli vas~talarla yap~lan propaganda ve
casusluk faaliyetlerinin takip edilmekte oldu~u33 ve buna kar~~~
TBMM'nin de kuvvetli bir sahil propagandas~n~n bulundu~um anla~~lmaktad~r. Bu propagandan~n gücü hiç ~üphe yok ki bölgede ç~kan Milli Mücadele yanl~s~~bas~n organlann~n gücüyle do~ru orant~hyd~.
Bolu livasmda söz konusu dönemde ç~kan iki dergi hakkmda da k~saca bilgi vermekte fayda vard~r. Bunlardan ilki Birinci Dünya Sava~~'nda Yüzba~~~rütbesiyle Harbiyye Nezâreti'nden emekli olan Refik Firaki (Üstüok) Bey'in Milli Mücadele y~llar~nda "ilini, fm« iciimdi, siyasi, s~hhi ve
mezdhibkn bakeder risdk-i ~nevIcilkdir." ibaresiyle ilk say~s~n~~2 Aral~k 1920'de ç~kard~~~, memleket sorunlar~n~~ i~leyen hicivlerin bulundu~u "Gaml~~Felyd-

" Bolu, 10 ~ubat 1337/1921, S.332; Dertli; 14 ~ubat 1337/1921, S.46.
" I3olu, 18 ~ubat 1337/1 921, S.333.
31 Derdi, 26 Temmuz 1337/1921, 5.70.
32 Mesut Ayd~n, "Milli Mücadele Döneminde Anadolu'ya Giri~~ve Ç~lu~lar~~Kontrol Alt~nda Tutan Kurulu~lar", Atatürk Yolu, 11/5, Ankara (May~s 1990), s.29 ve 32.
3' Mehmet Okur, Millf Miicad~le'de Karadeniz Bölgesi'ne rönelik Ingiliz Faaliyetleri, Genelkurmay Bas~mevi, Ankara 2006, s.251.
" Atalii~*'iin Söyler., ve Dernefler~; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Ara~t~rma Merkezi Yay~nlar~, Ankara 1997, c.1, 5.127.
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dr adl~~dergisidir36. Bir di~eri ise 1 Aral~k 1922'den itibaren imtiyaz sahipli~i ve idarecili~ini Bolu Sultanisi Müdürü S. Avni Bey'in yapt~~~: "ictimai, ede« fen« tarihi, resimli mecm~lad~r." ibaresiyle ç~kan "Milli Gaye" adl~~ dergidir36. Fazla uzun ön~ürlü olmachldan anla~~lan her iki derginin de siyasi ve sosyal konulan milli aç~dan ele ald~ldan anla~~lmaktad~r.
Buraya kadar Anadolu'daki ve Bolu livas~ndaki bas~n faaliyetleriyle bunlann hangi ~artlar alt~nda gerçekle~ti~ine k~saca de~inmeye çal~~t~ k. Bu temelden hareketle makalemizde yerel gazete hüviyetinde olup,
Bolu bas~n hayat~n~n temel ta~lann~~ te~kil eden Milli Mücadele yanl~s~~
Bolu, Dertli ve Türko~lu gazeteleri ç~k~~~tarihlerine göre kronolojik olarak
ele al~nm~~t~ r. Hiçbir nüshas~n~~ temin edemedi~imiz Milli Mücadele'ye
muhalif hüviyetteki Kürsi-i Millet gazetesi hakk~nda da di~er gazeteler ve
baz~~ hat~ralar vas~tas~yla edinebildi~imiz bilgiler toparlanarak son bölümde aktanlm~~t~r.
Bolu Gazetesi
Bolu gazetesinin yay~n hayat~na ba~lama tarihi 15 Ocak 1914'tür.
Haftada bir gün ç~ kan bu gazete Birinci Dünya Sava~~'n~n, Milli Mücadele'nin, Cumhuriyet'in ve ink~lâplann Bolu'daki aynas~~olarak uzun
süre yay~n hayat~na devam etmi~, ~ehrin irfan ve kültür hayat~na önemli hizmetleri olmu~tur". ~dare yeri Bolu Hükümet Kona~~~civanndaki
Hükümet Matbaa s~'d~ r. Gazetenin üst sütunlar~nda "liran~n haftada bir gün
ne~rolunan resmi gazetesi" oldu~u belirtilmi~tir38.

Birinci Dünya Sava~~~boyunca Osmanl~~Devleti ile müttefiklerinin,
~ tilaf Devletleri'nin cephelerdeki durumlanna; bu ülkelerdeki siyasi, askeri ve iktisadi geli~melere ve di~er devletlerin sava~~kar~~smdaki du-

35 Cami: Feryddi, 2 Kanun-~~ evvel 1336/Aral~k 1920, S.1; Cu~nhunYet'in 70. Y~hnda Bolu, "Cumhuriyetin 70. Y~l~nda Bolu Bas~ m", Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yay~nlar~, Bolu 1993, s.130-131;
Bolu gazetesinin 23 Aral~k 1920 tarihli nüshas~nda: "Mütekdid Yüzbap Refik B9, taraf~ndan inti~dr edilmekte olan Gaml~~Feryddi nd~n risdlenin devam-~~ inti~dnn: temenni eder ve muvaffakiyetlerini dileyerek kutlartz." denilmektedir (Bolu, 23 Kânt~n-i evvel 1336/A1211k 1920, S.325; Ayr~ca bkz.; Derdi, 13 Kânün-i evvel
1336/Aral~k 1920, S.37).
36 Milli Gaye, 1 1Car~f~n-i evvel 1338/Aral~k 1922, 5.1.
"7 Bolu 11 Y~ll~~~~(1967), Milli E~itim Bas~mevi, ~stanbul 1968, s.266.
"S Bolu gazetesinin 1331-1338/1915-1922 y~llar~na ait 67-363 ve 390. say~lan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl~~~'na ba~l~~olarak faaliyet gösteren Beyaz~t Devlet Kütüphanesi'nde, "Esk Haffli Türkçe Süreli Yay~nlar Koleksiyonu" içinde bulunmaktad~r. Çal~~mam~z~n Bolu gazetesi ile ilgili k~s~mlar~~ da hâlihaz~rda mevcut olan söz konusu say~lar ~~~~mda ~eltillemni~tir.

BOLU BASININDA MILLI' MÜCADELE

983

n~~lan ile tutumlanna dair geli~meler Bolu halk~na aktardm~~t~r. Bolu
gazetesi, Milli Mücadele y~lan itibariyle Anadolu'daki siyasi ve askeri
geli~melerin yan~~ s~ra iktisadi ve sosyal geli~melere de ayr~nt~lar~yla yer
vermi~tir. Söz konusu gazetede yer alan makalelerde Türkiye'nin modern ve müreffeh devletler içinde yerini alabilmesi yolunda hangi a~amalan kaydetmesi gerekti~i konusunda ayd~nlat~o fikirlerin i~lendi~i
görülmektedir.
Bolu gazetesi, Mondros Mütarekesi'nin ard~ndan ~tilaf Devletleri'nin Anadolu'nun dört bir yan~nda ba~latt~klar~~ i~gal hareketlerine
tepkisiz kalmam~~, Kuvâ-y~~Milliyye'yi ve Mustafa Kemal Pa~a'y~~desteklemi~, cereyan eden olaylar~ n iç yüzü hakk~nda Bolu halk~n~~ ayd~nlatarak ahaliyi Milli Mücadele yolunda Ankara Hükümeti ile omuz omuza
çal~~maya davet etmi~ tir. Anadolu'daki örgütlenmenin önemli merhalelerinden birini te~kil eden 4-11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nden
itibaren gazetede Milli Mücadele'ye, Kuvâ-y~~Milliyye'ye ve Mustafa Kemal Pa~a'n~n çal~~malar~na daha çok yer verilmeye ba~lanm~~t~r. Bu ~ekilde Sivas Kongresi'nde te~kil edilen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukük Cemiyeti'nin te~kilat~na dair bilgiler ve ald~~~~kararlar39, Osmanl~~Meb'üsân Meclisi için yap~lan seçimler, bu Meclis'in ~tilaf Devletleri tarafindan bas~lmas~~neticesinde Anadolu'ya geçen mebuslar ve Ankara'da TBMM'nin aç~l~~~~Bolu halk~na duyurulmu~tur.
Bununla birlikte bu gazetenin, Anadolu'da ba~~gösteren i~galler
kar~~s~nda sükûnederini ko~rumalanna ve Milli Mücadele'yi bertaraf etmeye yönelik türlü giri~imlerine ra~men TBMM'nin aç~l~~~ na kadar Padi~ah'a ve ~ stanbul Hükümederi'ne do~rudan ithamlarda bulunmaktan imtina etti~i dikkat çekmektedir. Bolu gazetesinin söz konusu döneme ait bu tavr~nda livan~n "resmi" gazetesi olmas~~etkili olmu~tur. Bu münasebetle esasen halka Merkezi Hükümet'in çafi~malan ve faaliyetleri
hakk~ nda bilgi vermek, mevzuat hükümlerini yay~mlamak, idari ve hukuki karadan duyurmak gibi görev ve sorumluluklan yerine getirmek
durumunda kalan Bolu gazetesinin Padi~ah'tan, ~stanbul Hük~lmeti'nden ve bunlar~n hâlihaz~rda me~ru görünen idari te~kilatmdan ba~~ms~z bir yay~m politikas~~ benimsemesi söz konusu dönem itibariyle
çok da makul görünmemektedir. Bununla birlikte bu dönemdeki siyasi makalelerde ~ tilaf Devletleri'nin Mondros Mütarekesi'ne ayk~n olarak yapuldan i~gallerin ve mezalimin lunanmasi, Türk milletinin bu i~-

" Bolu,

S.282.

20 Te~rin-i sâ~ll 1335/Kas~m 1919, S.281; Bolu, 27 Te~~in-i

i 1335/Kas~m 1919,
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gallere kar~~~sessiz kalmamas~~için telkinlerde bulunulmas~~söz konusu
olabilmi~tir. I~galci güçlere kar~~~sergilenen bu tav~r TBMM'nin bölgede idareyi ve kontrolü ele almas~yla daha organize, daha net ve kararl~~
bir ~ekle bürünmü~tür.
Gazetenin 7 Kas~m 1918 tarihli nüshas~nda Mondros Mütarekesi'nin maddeleri man~et haberi olarak Bolu ahalisine duyurulmu~tur.4°
6 ~ubat 1919 tarihli nüshada Vicdâni müsteanyla "JVkin Uyanmyoruz?" adl~~
bir makale yay~rnlanm~~~ve bu makalede Anadolu'nun fikri ve maddi hayat~na dair s~k~ ntilardan bahsedilerek, Osmanl~~ ülkesinin üzerine çöreklenen fakirlik ve inhitatm nedenleri ele al~nm~~t~r. Buna göre, söz konusu milli felaket günlerinde halk~n üzerine sirayet eden kaderci tutum
ele~tirilmi~~ve ahali atalet duygl~sundan kurtularak daha çok çal~~maya
ve bilgisini art~rmaya ça~r~lm~~t~r. Yaz~~ ~u tavsiyelerle sonlanm~~t~r:
"Necib Türko~lu!.. .Dü~ ün bugünkü vaziyyetin en mühlik
harblerden daha tehlikelidir. Büyük Peygamberimiz hayata cihâd-~~ekber büyük muharebe demi~. Her ferd-i ~slam, cihâd-~~ ekberde karakol neferi gibidir. Vazifesi mukadderi ö~renmek de~il,
nöbetini namilskârane beklemektir."
Ayn~~yazar ba~ka bir makalesinde söz konusu dönem itibariyle ~ark
dünyas~n~ n bütünüyle mahldimiyetle çevrili oldu~una dikkat çekmi~,
~slam ve Osmanl~~tarihindeki çözülü~~dönemlerine at~flarda bulunarak,
bu duruma dü~ülmesine idarecilerin ~slami gelenek içinde var olan hak
ve hürriyet kavramlanna riayette gösterdikleri zaaflann neden oldu~unu belirtmi~tir. Makale Osmanl~~ Hükümeti'ne: "Cernyet fertlerin hey'et-i meem~l'udur. Hük~2met bu hey'etin
hârisi ve hâdim-i huk~lkudur...Hakica dâimâ zahir ol
ki hür ya~ayabilesin.'*2 telkiniyle son bulmu~tur.
Bolu gazetesi, y~llar süren ve ço~u toprak kayb~yla sonuçlanan sava~lar~n halk üzerinde yaratt~~~~ümitsizlik ve yorg~~ nluk duygular~n~~yok
etmek ve millete güven a~~lamak için çaba göstermi~tir. Bu amaçla kaleme al~nan makalelerin birinde: "Hâl-i hâz~n mul~4fazaya yeltenme onda ölüm
~tiphesizdir. Yürü! Yolun tehlikesiz degi4 fakat seni ula~t~raca~~~mahstll ~eref ve saiidet makarnd~ r...Cür'et ve gayet sahibi isen ilmi kendine servet ve sâmân~~te~ebbitsâta zahir bulacaks~n...Bindenaleyh her ~o,clen ziyticle kuvve-i muharrike muhtac~z.»~s denilerek halk~n
Bolu, 7 Te~rin-is'ar~l, 1334/Kas~m 1918, S.228.
Bolu, 6 ~ubat 1335/1919, S.241.
42 Bolu, 13 ~ubat 1335/1919, S.242.
43 Bolu, 20 ~ubat 1335/1919, S.243.
4°
4
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üstündeki kötümserli~i, b~kk~nl~~~~atmas~~ ve i~gal alt~nda olan ülkesinde her türlü mücadeleye haz~r olmas~~telkin edilmi~tir. Nitekim belirtilen tahrik edici etki k~sa bir süre sonra Izmir'in 15 May~s 1919'da Yunanl~lar tarafindan i~galiyle ortaya ç~km~~t~r.
Bolu gazetesinde milli birlik, beraberlik ve milli iktisat konularmm
bir bütün halinde s~kça i~lendi~i görülmektedir. 27 ~ubat 1919 tarihli
bir makalede i~galci kuvvetlere kar~~~izlenmesi gereken yol hakkmda ~u
bilgiler verilmi~tir:
"Kabâil-i vah~iyye rüesâs~~ ma~lüb ettikleri has~mlanrun derisini yüzerler, kafatas~yla zafer ve kahramanhldan ~erefine bâdent~~~olurlarnu~. Münasebet-i akvâm gerek harbde gerek musâlahada ayn~~kaideye ayn~~destür-~~harekete tâbi'dir. Sürçdü~ünü görmesinler dünkü kom~u devletler bugün vâris-i me~nl'un oldu~unu iddia ve sekerâtda bulundu~unu bütün imân-~~1Wibe ile âleminsaniyyete inand~rmaya çal~~~rlar. Akvâm-~~ anâs~rm münasebât~~
herhalde ~imdiye kadar bu yolda cereyân etmi~tir. Zavall~~Türk'e
gelince dünyada hiçbir kavim, hiçbir kavrnin efrâd~~bu hakikatin
~enâatini ~surab~ru onun kadar tatmanu~ur. Ba~kalan meysüld riyâlanyla destar
-1-1 uhuvvet terennüm etsinler sak~n inanma. Milletlerin ahlâlu maddeleri ile keselerine merbuttur. Kuvve-i teykliyyesi silâh, zulm ve tecavüzdür. ~u halde en urntimi ma'nâslyla hayat~~cidâl, saadet-i zafer oldu~una göre insanlar aras~nda i~gal edece~in mevki silalun~n kuvvetine ba~hd~r. Binâenaleyh önümüzdeki
devir için meskenet ve tevekküle mukabil yeni silâhlar tedânk etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuzu manevi, uyu~turucu, öldürücü hastaliklardan kurtard~ktan, cür'et ve gayret sil'al~-~~mâneviyyesini te~ebbüsât~m~za rehber ettikten sonra meydana aulaca~a.
Uru~mak için ba~ka vesâit ve alat-~~muhribeye de ihtiyaç vard~r.""
Bu tespit ve tavsiyelerle devam eden yaz~da, büyük devletlerle mücadele edebilmek için halk askeri gücünü art~rmanm yan~~s~ra giri~imcili~e,
iktisadi kalk~nmaya, daha çok üretmeye ve tasarrufa davet edilmi~tir.
Devam eden nüshalarda Bolu gazetesi memleketin "tedviin" e "i~tirdk"
konusunda zay~f oldu~unu belirterek, milli vazife added~ilecek birikimler yoluyla ~irketler tesis ederek yabanc~~sermaye kar~~smda dik durulmasal~~sal~k vermi~tir. Nihayetinde: "Türko~lu! Yaln~zl~~~, yoksullu~unu dü~ün,
diher millet efiddindan ziydde tedvüne, i~tirdke ra~bet ve hürmet göster. Yoksa
44

Boh~, 27 ~ubat 1335/1919, S.244.
13 Mart 1335/1919, S.246.

45 BOIN
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yerek milli sermaye ile yeni te~ebbüslerde bulunulmas~~konusunda tavsiye ve telkinlerde bulunmu~tur46. Sermayenin noksanh~~~nedeniyle
~ahsi te~ebbüslerin ba~anh olamad~~~ , bu yüzden medeni memleketlerdeki gibi "Tedvün ~irketi" ve "Anonim ~irketi" gibi te~kilatlanmalara gidilmesinin bir zaruret hâlini ald~~~~befirtilmi~tir47. Sun~d~ f adl~~yazar bir makalesinde: "~stiklâl-i Osmdni teksir-i ticarete vdbeste ve tamdmi-i ticaret mutlak tezlid-i servet ve saboet-i mil4yye hddimdir." diyerek memlekette küçük çaph ~irketlerden büyük sermayeli ~irketlere geçilememesi hâfinde Avrupa sermayesinin ülkeyi i~gal ederek yerli iktisadi faaliyetleri ezip geçmesinin kaç~n~lmaz oldu~unu vurgulam~~t~r48. "~çtimc4yydt" yanslyla Sunuki: "~nsan vazdfi ktim4~yesinde riayetkdr oldu~u nisbette insand~r." 49 diyerek milletin sosyal faaliyetlerde bulunmas~n~n gereklili~i fikrini i~lemi~, "Millet hükdmeti de~il,
zenginleri va4fe ba~~na davet e~4yor." sözleriyle Birinci Dünya Sava~~'nda "ihtikdr" yoluyla zenginle~enlerin bu servetlerini toplumun menfaati için de
harcamalar~n~~sal~k vermi~tir50.
Bolu gazetesi, e~itim konulanna da temas etmi~tir. Bu konuda gelecek nesilleri yeti~tiren ö~retmenlerin önemine özellikle vurguda bulunmu~tur. Bu anlamdaki makalelerin birinde ~unlar belirtilmi~tir:
"...Bundan sonra milletin her ferdi tarihimizin bu en felâkedi gününde nefsine kar~~~ ~unu taahhüd etsin: Türk milleti benden ibârettir. Onun saadet ve felaketi münhas~ ran benim himmet
veya dikkatimden do~acakt~r. Ben ise insanl~~~m hasebiyle millet
ve vatana bütün varl~~~n~', himmet ve gayretimi hasredece~im.
Her ferd bunu, bu büyük vazifeyi Ika azmetti~i gün yekdi~erine kar~~acak gözya~lanndan feyz-i sürün birbirine kavu~acak ellerden saadet ve terakki husüle gelir. Her muallimin vazifesi her
vatan yavrusunun yüre~ine silinmez bir hat ile bu düstûr-~~halAs~~
yazmakt~ r...Türk genci! Sen de zekan~, bileklerini tecrübe et...""

" Bolu gazetesinde s~kl~kla de~inilen
iktisat" konusunun Osmanl~~ülkesinde II. Me~rutiyet döneminde yo~un olarak i~lendi~i ve tart~~~ld~~~~görülmektedir. Konuyla ilgili olarak
bkz.; Zafer Toprak, Türkiye'de Milli iktisat, Yurt Yay~nlar~ , Ankara 1982, s.17 vd.
47 Bolu, 15 May~s 1335/1919, S.256; Bu makalenin devam~~29 May~s 1335/1919 tarihli nüshada yarmlanm~~ur (Bolu, 29 May~s 1335/1919, S.258).
48 Bolu, 7 A~ustos 1335/1919, S.267; Söz konusu makalenin devam~~için bkz.; Bolu, 16
A~ustos 1335/1919, S.268.
48 Bolu, 21 A~ustos 1335/1919, S.269.
50 Bolu, 27 A~ustos 1335/1919, 5.270.
51
Bolu, 20 Mart 1335/1919, 5.247.
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Bu yaz~da milletin gelece~inin gençlerin elinde oldu~u, bu yüzden
milletin kurtulu~u fikrinin Türk gençlerine a~~lanmas~~ konusunda ö~retmenlere önemli görevler dü~tü~ü belirtilmi~tir. Ard~ndan ö~retmenler tarafindan çocuklara ö~retilmesi gereken en önemli ~eylerden birisinin kutsal davalar kar~~s~nda fedakârlik ve onlan atalet ve sebats~zl~ktan kurtaracak sa~lam bir irade oldu~u vurgulannu~t~r52. Tavsiyelerden
birkaç~~ise: "ö~retmenlerin çocuklann istirldd-~~inki~4f~nz oldülmemeleri ve Türk'ün ruhunu muhabbet, azim ve ümit ile doldurmalan" yönündedir. Yazar: "Türklü~e terakki ve
tedli ruhunu verecek ancak bu nedir hislerdir..." demek ve "eme/siz, ümitsiz adam~n mezar ta~~ndan ne jark-z olabilir?'' sorusunu sormak suretiyle çocuklara vatan
sevgisi a~~layacak, Türk milletini halihaz~rda ya~ad~~~~zor günlerde
ümitsizlikten alikoyacak ve medeniyet yolunda yükseltecek bir e~itim
anlay~~~n~n gereklili~ini vurgulam~~t~r.
Bolu gazetesinde; çal~~maks~z~ n, gayret göstermeksizin atalet duygular~~ içinde ümitsiz bulunan ve sadece yabanc~~milletlere hayranhk duymalda yetinen insan tipi ele~tirilmi~, milletin kendine güven duymas~~
için en zor ~artlarda bile "izzet-i nefi-ini" yüksek tutmas~~gerekti~i yolunda
telkin ve tavsiyelerde bulunulmu~tur34.
Bolu gazetesinin ~tilaf Devletleri'ne kar~~~yürütülmesi gereken siyaset konusunda da cesur yorumlarda bulunmaktan çekinmedi~i anla~~lmaktad~r. Bolu Mebusu Tunah Hilmi Bey'in Dertli'de ne~redilen, i~galci devletlere kar~~~Islam dünyas~n~~ silah ve i~~ba~~na davet etti~i yaz~s~n~~
desteklemek üzere 1 Kas~m 1919 tarihli nüshada Zühz/ü imzas~yla bir makale kaleme al~nm~~t~r. Bu makalede Allah'~n insanlann dinleri hususunda bir, beraber ve tek vücut olmalar~n~~emretti~i konusu dile getirilmi~~ve ~unlar vurgulanm~~t~r:
"Müslümanlar bir muhit-i hakimiyet; bir cihan-~~ medeniyet,
bir vücûd-~~ ~evket ve azamet içinde ya~amak için müddiedeye
me'mûrdurlar...Din karde~lerim, bu toprak bizimdir, bu câmiler
bizimdir, bu türbeler bizimdir. Biz burada ölece~iz, burada kalaca~~z, biz burada ya~ayaca~~z. ~ühedâ'ma~n ba~~nda yanan kandiller, minarelerimizde okunan ezânlar hep cennet içindir. Demek ki bunlars~z hayat olmaz, haydi durmayal~m! Ah Izmir'in Hisar, Bursa'n~n Ulu Câmr-i ~eritleri sana pek yaluncia kavu~aca~~m, senin temel ta~lanru öpece~im...Kalbte saldad~~m Kelime-i
Bolu, 27 Mart 1335/1919, S.249.
" Bolu, 8 May~s 1335/1919, S.255.
Bolu, 10 Nisan 1335/1919, S.25I.
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Tevhidi yine müslümanlar okuyacak, ye~il kaph Mushaflan yine
mü'minler okuyacak ve açacak!.. .Ey Bursahlar, ey ~zmirliler merak etmeyin imdâdm~za ko~acak olan bunca ehl-i imân sizi küfrar-~~
hâksânn elinde b~rakmayacakd~r. Art~k vakt-i ~afak geldi. Üzerinizden zulmet gidiyor." 55

Yazar bu sözleriyle i~gal alt~nda bulunan Anadolu topraldanna güven ve ümit telkin etmek istemi~~ve ülkenin içinde bulundu~u i~gal zulmünden pek az bir zamanda tekrar kurtanlaca~~~sözünü vermi~tir.
~stanbul'un ~tilaf Devletleri tarafindan resmen i~gal edildi~i 16
Mart 1920 tarihini takip eden süreç içinde Ankara'da TBMM'nin aç~l~~~
haz~rl~klar~na giri~ilmi~tir. Bu dönemde kaleme al~nan makalelerde;
Türk milletinin Birinci Dünya Sava~~'n~n yorg-~ndu~unu henüz üzerinden atmaya firsat bulmadan ba~ta ~ngilizler olmak üzere Bat~l~~devletlerin emperyalist ve yay~lma odald~~ siyasetiyle kar~~la~t~~~, ma~lup addolunan Osmanl~~Devleti'nin payitaht~n~n bu surede i~gal edildi~i belirtilmi~tir. Milletin ba~~n~~gövdesinden ay~rmak suretiyle idare ve idame
edilen bir siyasetin uzun müddet ya~ayamayaca~~~vurgulanm~~t~r. Nihayetinde Istanbul'un Türklü~ün ayr~lmaz bir parças~~oldu~una at~fta bulunan ~u cümleler dile getirilmi~tir:
"Be~~yüz seneden beri Türklü~ün makarr-~~ hükümet ve hilffeti ve bütün âsür-~~umrâniyyesiyle bir ~slam beldesi olan ~stan-

bul bizim nefes borular~= ve can damarlanmad~r. Bunlara taarruz demek küre-i arzda Türk'ün hayat-~~siyâsiyyesine hâtime
vermek demektir."
~stanbul hayaum~zd~r. Menâfi'-i hayat~m~= te'mini talebini
bizden esirgeyecek hiçbir kuvvet mevcûd de~ildir. Tamamiyet-i
mülkiyyelerini istihsâ'l etme~e azim eden bir milletin bugünkü ac~~
feryâdm~~ be~eriyyetin namuskâr ve ffiziletkâr kulaklarma esmâ'a
u~ra~~yoruz. Binâenaleyh haklum~zdan emin hâlde azmirnize güveniyoruz. Azim kar~~s~nda her haks~zl~k ser-fürü edecektir." 56

Bu makalede, Türk milletinin hayat hakk~m koruma içgüdüsünden do~an istiklal mücadelesinin dünya kamuoyuna duyurulmaya çal~~~ld~~~~belirtilmi~~ve Anadolu'da türlü eziyetlere maruz kalan halk~ n
kendini toparlamak ve kendine güvenmek suretiyle her güçlü~ün üstesinden gelebilece~i vurgulanm~~t~r.

55 B0114
56

1 Te~dn-i sâni 1335/1919, S.316.

Bolu, 8 Nisan 1336/1920, S.301.

BOLU BASININDA MILLI MÜCADELE

989

Ayn~~dönemde lidkimiyet-i Milliyye kaynakh oldu~u anla~~lan bir makalede Ingilizlerin Istanbul'da elleri alt~nda bulunan Padi~ah ve Hükümet
ile yaptildar~~ i~birli~ine ve bu surede milli te~kilat aleyhine baz~~fetvalar
gkart~ld~~ma de~inihni~tir. Bu gibi te~ebbüslerin millet nazar~nda bir
k~ymetinin olmayaca~~, ancak yine de ba~~gösterebilecek tehlikeler hakk~nda dikkatli olunmas~~gerekti~i belirtilmi~tir57 . Nitekim 22 Nisan 1920
tarihli Bolu gazetesinde ~eyhülislam Dürrizade Abdullah imzas~yla ç~kan
Fetv-a-y~~ ~erife, Padi~ah Mehmed Vahdettin imzas~yla ç~kan Hatt-~~Hümayün sûreti ve Hükümet Beyannâmesi yorumsuz olarak yarmlanrru~t11"58. Söz konusu Fetva-y~~ ~erife, Hatt-~~Hümâyün ve Beyanname'nin yorumsuz olarak yarmlanmas~~bunlar~n yukar~da de~indi~imiz güç odaklar~= baslus~yla ne~reclildi~i izlenimini uyand~rmaktad~r. Nitekim Bolu
gazetesinin TBMM'nin aç~ld~~~~döneme denk gelen bu nüshas~n~~takiben bölgedeki ayaklanmalarm da etkisiyle bir buçuk ay kadar ç~kar-Ilamad~~~~anla~~lmaktad~r. Bununla birlikte söz konusu gazete, Bolu bölgesinde 1920 Nisanfnda meydana gelen ilk ayaldar~man~n hemen ard~ndan hâliha~~rdaki i~galler ve ayaklanmalar kar~~smda milli te~kilat~n
me~ruiyetini aç~klayan 'TBMM ~er'jyye Encümeni taraf~ndan tera olunarak Meclis
Hg)'et-i Umdmiyyesince biit-tasvib memleketin bi/cümle alcsdmv~a ne~ri kardrgir olan b9dnndme"nin59 yarrnland~~~~3 Haziran 1920 tarihli nüsha ile tekrar yay~n hayat~na dönmü~tür. Söz konusu nüshaya kadar Osmanl~~idaresi aleyhine
do~rudan ithamlarda bulunmayan Bolu gazetesinin TBMM'nin agl~~lyla
elinin daha da güçlendi~i ve içerik olarak Milli Mücadele lehine daha cesaretli makaleler yay~mlamaya ba~lad~~~~görülmektedir. Bu yay~nlar~n
~iddeti Osmanl~~Padi~ah~~ve Hükümeti'nin Milli Mücadele aleyhindeki
faaliyetlerini ~iddetlendirdilderi ölçüde artmaya devam etmi~tir. Bolu gazetesi, söz konusu güç odaldarm~n etkisiyle milli te~kilann önde gelen
isimlerinin ve onlara i~tirak edenlerin latkdilmek~inin ~er'an uygun oldu~u"na
dair yay~mlanan fetvalara cevap olmak üzere 10 Haziran 1920 tarihli
nüshasmda Ankara Hükümeti'nin din âlinderine i~nzalatt~~~~ve Milli
Mücadele'nin me~ruiyetini aç~klayan Fetva-y~~ ~erife'ye yer vermi~tir").
Gazetenin 1 Temmuz 1920 tarihli nüshasmda TBMM taraf~ndan
Padi~ah Mehmed Vahdettin'e gönderilen "Ariza" sütunlara ta~~nm~~t~r.
Buna göre, Istanbul'un i~gali ve bunu takip eden e~cialar üzerine Sahanatm hukukunu ve milli istildali kurtarmak için Ankara'da TBMM'nin
topland~~~~vurgulanarak, milli müdafaay~~devlete isyan olarak adland~" Bolu, 15 Nisan 1336/1920, S.302.
58 Bolu, 22 Nisan 1336/1920, S.303.
Bolu, 3 Haziran 1336/1920, S.304.
60 Bolu, 10 Haziran 1336/1920, S.305.
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rarak halk~~bu yönde kand~ran, milleti birbirine dü~ürmek ve memleketi dü~man i~galine aç~ k hâle getirmek isteyen "hâinlerin oldu~u vurgulanm~~~t~ r. Netice itibariyle TBMM'nin dü~ünce ve amaçlan özet olarak ~u ~ekilde belirtilmi~tir:
"Milli müdafaam~z~~ dü~manlar~m~z~n bayraklar~, babalar~m~z~n ocaklar~~ üstünden çekilinceye kadar terk edemeyiz. ~stanbul
etrafinda dü~man askerleri gezdikçe, vatan~n topraklar~~üstünden
yad adamlann ayaklar~~çekilmedikçe biz mücâhedeye mecburuz...Kendi hükümetimizin idâresi alt~ nda bedbaht ve fakir ya~amak, ecnebi esâreti bahâs~ na vâs~l olaca~~m~z huzûr ve saâdete bin
kere müreccahd~r." 61

Bu "ara"da Türk milletinin mücadeleye i~galci güçleri Anadolu
topraklanndan tamamen at~ncaya kadar devam edece~i ve ba~~ms~zl~k
anlay~~~ ndan kesinlikle ödün vermeyece~i vurgulanm~~nr.
Mustafa Kemal Pa~a'n~n meydana gelen geli~melerle ilgili olarak
verdi~i beyanât, çekti~i telgraflar, Meclis' teki konu~malar~~ile Anadolu
Ajans~'ndan al~nan yerli ve yabanc~~kaynakli haberler de Bolu gazetesinin sütunlannda yer alm~~ t~r. Özellikle i~gal alt~ ndaki bölgelerdeki halka ve Kuvâ-y~~Milliyye'ye Bolu livasmdan yap~lan yard~m ve bag-~~lann
dile getirildi~i, bu faaliyetlerde ön plana ç~ kan hamiyetli insanlara takdir ve te~ekkür duygular~n~ n belirtildi~i haberler ile ahali Milli Mücadele etrafinda bir ve beraber olmaya davet edilmi~tir.
~stanbul Hükümeti'nin Teâli-i ~slâm Cemiyeti ile i~birli~i yapmak
suretiyle Bolu ve çevresindeki halk~~ Milli Mücadele'ye kar~~~ k~~k~rtmak
amac~yla Yunan tayyareleriyle att~rd~ klan beyannameleri ele~tiren bir
makalede ~unlar belirtilmi~tir:
"Cebhelerde evlâd ü iyâlini müdafaa eden mazliim askerlerimizi mitralyöz ve bomba ile ~ehld eden kanh eller Anadolu'nun
ahâlisine Teâli-i ~slam Cemiyeti'nin yazd~~~~beyânnâmelen att~. ~üphesiz bunlar da cffililleri aldatmak için zehir dolu bir
bombad~ r. Fakat ne garip tecellidir Yârabbi! Ak~llan ba~~nda, vicdânlan ba~r~nda olmak lâz~m gelen bu müslüman ve Türk evlâdlan, ~ngiliz'e sat~lm~~~olan bu namussuz hem~rk~m~z (~stanbul Hükümeti ile Teâli-i ~slâm Cemiyeti'nin mensuplar~~ kastediliyor) zehirli fesâdlann~~ da~~tmak için memleketi harâbeye çeviren Yunanl~lar~, bu din ve vatan hâinlerini âlet ediyorlar. Kendilerinin
menfaatine hâdim olmasayd~~ Yunanhlarm bu beyânnâmeleri
" I Bolu, 1 Temmuz 1336/1020, S.308.
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memleketimize atmalar~~mümkün mü idi? Yoksa bu milletin halass~m arzu edenler Yunanl~lar m~d~r? Bu hizmeti yapmak için taraf taraf karde~lerimizi öldüren, ocaklar~m~n harâb, ma'sümlanm~z~~kebâb eden hün-hâr Yunanl~lar acaba nas~l bir mecburiyet
hissediyorlar? Venizelos'un aç ve sefil ihtiraslar-1 bugün maTüm
iken onun kanl~~ordusunun bir maksad-~~ mahsüs taht~nda att~~~~
beyannâmelerinin ma'süme üzerinde ne te'siri olabilir?" 62
Türk milletini kand~rmak, yan~ltmak, aldatmak ve yanl~~a sürüklemek için ülkedeki birtak~ m mihraklar tarafindan kaleme al~nan beyannameler ile bunlann da~~t~m~n~~ yapan i~galci Yunanl~lar~n ele~tirildi~i
bu aç~klamadan sonra tayyarelerden at~lan beyannamelerdeki Milli Mücadele kar~~t~~iddialara sat~r sat~r cevap verilmi~tir. Nitekim k~sa bir süre sonra 16 Ekim 1920'de Damat Ferit Pa~a Hükümeti'nin istifa etmesi
münasebetiyle Bolu gazetesinde: "Anadolu'nun hakl~~da'vâlann~~dinlemo>erek birkaç
arkada~~yla birlikte Türklük ve ~slâml~~~n i'dâm~~demek olan sulhnâmi (Sevr Muahedes~)
imza eden Ferid kabinesi nihayet süld~t etm~dir." denilerek, Damat Ferit Pa~a'n~n
vatanseverlerin Malta'ya sürgüne gönderilmesinden Anadolu'daki i~galler konusunda oynad~~~~role kadar Milli Mücadele aleyhindeki faaliyetleri ayr~nt~l~~ bir ~ekilde anlat~lm~~t~r".
Bolu gazetesi her firsatta halka Ankara Hükümeti'ne ba~l~l~k telkinlerinde bulunmu~tur. Bu minvaldeki yaz~lardan birinde:
"Adl ve hakkaniyyetine kat'iyyen kil oldu~umuz Hükümetimiz Anadolu halk~n~n sinesinden do~mu~~bir Hükümet-i ~slâmiyye ve Milliyyedir. Ta'klb etmekde oldu~u yol kurtulu~~yolu ve birlik yoludur. ~~te bu birlikden ayr~lanlar ve ayr~lmak isteyenler
hüsrânda kahrlar ve er geç cezalar~n~~bulurlar...Herkes bilmelidir
ki vazifesini s~li'stim'al eden veyahud te~vik ederek di~erlerine
ihânet ettirenler selâmet-i mülk ve millet nâm~na ceza-y~~sezas~m
bulurlar...~unu iyi bildim ki bugün kolumuzdan yaralanmaz isek
yar~n hayat~m~z bizim de~ildir...Evimize giren ve girmek isteyerek her gün bir yeni darbe daha yiyerek önüne gelen çoluk çocuklar~~kesen bu menhüslarm ayaklar~n~~ topra~~m~zdan ç~karal~ m. Bu bizim vazifemizdir. Haricden birisi gelib de bunlar~~ d~~an ç~karacak de~ildir. Bunlar memleketimizden ç~kmad~ kça birimize rahat yüzü ve rahat dö~e~i yoktur. Tam ~imdi s~ras~d~r, yüz
çevirmi~~ve y~lm~~~kah~r darbelerimizle ezilmi~~bir halde iken bun-

62 Bolu, 23 Eylül 1336/1920, S.314.
63 Bolu, 28 Te~dn-i evvel 1336/Ekim 1920, S.317.
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lara yol ve meydan vermeyelim. Çünkü emre adem-i itâat kendi
kendimizi i'dâm demektir. Birlikte ko~al~m ve Hükümetimize sar~lal~m." "

Ankara'da te~ kil edilen Hükümet'in Türk milletinin me~ru Hükümet'i oldu~unu vurgulayan bu yaz~da halk ülkenin i~galden kurtar~lmas~~ için birlik ve beraberli~e davet edilmi~tir. Anadolu'da Mondros
Mütarekesi'nden hemen sonra ba~layan i~gal hareketleri ve bunun neticesinde meydana gelen ~ngiliz, Frans~z, Yunan ve Ermeni mezalimi;
bunlara kar~~~koymak üzere halk~n sinesinden do~an Kuva-y~~Milliyye'nin direni~~hareketleri ve elde etti~i ba~ar~lar Bolu gazetesinden ahaliye duyurulmu~tur.
Bolu gazetesinde 1921 y~l~~ ba~lar~ndan itibaren ~nönü Muharebeleri'ne dair haberler verilmeye ba~lanm~~t~r. Birinci ~nönü Muharebesi
(6-11 Ocak 1921)'nde Yunan ordusunun hezimete u~rat~lmas~~ ve kaç~~~~ do~rultusundaki müjdeli haberler Bolu halk~na duyurulmu~~ve ard~ndan Mustafa Kemal Pa~a'n~ n Garp Ordusu'na tebri~ine yer verilmi~tir65. Bu s~ rada Istanbul'da bulunan Yunan Askeri Hey'eti Reisi Guçupolos'un Anadolu'daki çetelerin düzenli birliklere dönü~türüldü~ü ve
bunun da Yunan ileri harekat~~ için büyük bir engel te~kil etti~i do~rultusunda yabana bir bas~ n muhabirine verdi~i demeç Bolu gazetesinde
ele al~nm~~t~ r. Yunan generalinin Türk askerlerinin maharetlerine de~indi~i bu demeç "Muntazam Türk Askeri Dü~~yay~~Titretir" ba~l~~~yla gazetenin sütunlannda yer alm~~~ve böylelikle Bolu halk~na güven a~~lanmaya
çal~~~lm~~t~r66. Benzer ~ekilde, ~kinci ~nönü Muharebesi (23 Mart-1 Nisan 1921)'nde elde edilen zaferin ard~ndan Türklerin ~eca'at ve metar
'
ti kar~~s~nda dayanamad~ldann~~belirten Yunan General Anastasios Papoulas'~ n Harbiyye Nezâreti'ne gönderdi~i rapora istinaden Türk ordusunun kahramanli~~mn Yunanhlara bile tasdik ettirildi~i belirtilmi~~
ve: "Art~k Türklerle çarp~~ma= kolay bir ~9) olmad~~~, Yunanl~lar için son bir çare kald~~~, onun da kaçmak ve son solu~u Atina'da almak oldu~u" vurgulanmi~tir. Devam~nda Yunanlilann her bir firkasma üç ~ngiliz zabiti atanmas~~ ele~tirilmi~~
ve makale Ziya Pa~a'n~n: "Zdlim yine bir zulme ginfiâr olur dhir/Elbette olur ev y~kan~n hanesi virân. "67 m~sralanyla bitirilmi~tir.

" Bolu,
6' Bolu,
66 Bolu,
67 Bolu,

18 Te~rin-i sârti 1336/Kas~m 1920, S.320.
13 Kânt~n-i sârti 1337/Ocak 1921, S.328.
17 ~ubat 1337/1921, S.333.
14 Nisan 1337/1921, S.340.
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Bolululann söz konusu zaferdeki pay~~ ise: "Ikinci Inönü Mdan Muharebesi'~lde dü~man~~önüne kalarak siingüsiinün önünde amâna getiren ve bir sünnet-i ~irâne ile
nâm~n~~âleme ikin eden, zaferi te'nzin ederek o ~erffi kazanan bizim Bolulular idi. El'ân o zaferden ay~rd~~~m~z hassa-i ~erefle iftihar etmekttyiz ve bu vazffi hakkzyla ffâ eden hem~eh~llerimiz gö~sümüzü kabartmaktad~r." ~eklinde dile getirilmi~~ve Türk ordusunun dü~mana pek yak~nda kahredid darbeyi indirece~ine inanan kesin ve tam oldu~u vurgulanm~~t~r68.
Gazetenin 27 Ocak 1921 tarihli nüshas~nda, ~ngiliz Ba~vekili Lloyd
George'nin Avam Kamaras~'nda yapt~~~~konu~mada ~stanbul ile Trakya'mn Istanbul'daki ricâ1 taraf~ndan ~ ngilizlere b~rak~laca~~~konusunda
teminat verildi~ine dair beyan'au ile ~ ngiltere, Fransa ve Italya'n~n Osmanl~~ Devleti'nin tarih sayfalanna gömülmesi konusunda ittifak etmeleri ele~tirilmi~, takiben ~unlar ifade edilmi~tir:
"~zmir'i i~gal eden Yunanl~lar aleyhine terk-i muhâsamet etmeyece~imizi ve bunlar~~ Anadolu'muzdan def etmedikçe silah~m~z~~ elden b~rakmayaca~~m~z~~ acaba dü~manlar anlamak isteyecekler mi?...~ngilizlerin ~zmir'i ve Trakya'y~~ bizim kesemizden
Yunanblara bah~i~~vermek istemeleri kendilerinin Çanakkale ile
~stanbul bo~azlar~nda birle~mek istemelerinden ileri geldi~ini
dünyada anlamad~k kimse kalmam~~t~r...Mütareke sonras~nda
Istanbul'da i~~ba~~na gelenlerden ~ng-ilizlere bu yolda te'minat verenin kim olabilece~ini dü~ünmeye tenezzül edenlerden de~iliz.
Bu adamlar kim olurlarsa olsunlar esasen ~ngilizler tarafindan
sat~n al~nm~~~ve onlar~n tensib ve emriyle ta'yin edilmi~~adamlar
de~il midirler? Böyle ~ahsiyetlerin nazar-~~ millette ne ehemmiyetleri olur? Ezcürr~le onlann en büyü~ü olan Ferid'in imza eyledi~i (sulhname)nin millet muvâcehesinde ne hükmü olur ki; bu
sulhnamenin ehemmiyetce dü~ü~ünde olmak üzere verilen gaibaun bir hükmü olsun? Bu nokta-i nazarla ~stanbul gazetelerinin vükela-y~~ sab~ka ve haz~radan ötekini berikini cevab verme~e
davet edi~lerini pek beyhûde pek zâid bulmaktay~z...Türk efrad~~
dü~manlann~ n bu hayallerini, bu emellerini, bu hakikatleri anlad~kça aralar~ ndaki ittihâda o nisbette kuvvet vererek ve her türlü
su-i tefehhümleri atarak bunlar~n el birli~iyle mukaddes vatanlan u~runda her türlü fedakarli~a katlanmak gayretinde müsâbakaya kalk~~m~~~olduklar~n~~ dü~manlanm~z~n pek iyi bilmelerini isteriz." 69

58
69

Bolu, 28 Temmuz 1337/1921, S.354.
Bolu, 27 Kâniin-i sârd 1337/Ocak 1921, S.330.
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Birinci ~nönü Muharebesi'nin ard~ndan ~tilaf Devletleri'nin Londra Konferans~'na davet etmek üzere ~stanbul Hükümeti'nden muhatap aramalann~n da ele~tirildi~i bu makalede Ingilizlerin hegemonyas~~
alt~na girmi~~olan Damat Ferit Pa~a'n~n imzalad~~~~ve im~alayaca~~~hiçbir anla~man~n Türk milleti na~annda itibar görmeyece~i vurgulanm~~t~r. Ba~ka bir haberde Istanbul'da Türklerin silah ta~~mas~na izin verilmezken, Rumlann patrikhane arac~l~~~yla tüfek ve mitralyöz almalar~na
~ngilizlerce göz yumuldu~-u ve hatta Ingilizlerin silah tedari~i konusunda Rumlara bizzat yard~m ettikleri belirtilmi~tir.
Bolu gazetesinde ~tilaf Devletleri'nin, milletlerin kendi mukadderatlanna kendilerinin hâkim olmalar~~ilkesine uymamalar~, Türklü~ü, ~slaml~~~~yok etmek ve Sevr Muahedesi'ni hayata geçirmek için u~ra~an ~tilaf
Devletleri'ne Anadolu'da Kuva-y~~ Milliyye'nin dur demesi, Ingilizlerin
Yunanlilara geni~~araziler ba~~~lamasm~n Fransa ve ~talya gibi di~er müttefilderin ho~una gitmemesi gibi nedenlerle söz konusu muahedenin yeniden gözden geçirilmesinin gündeme geldi~i ve bu münasebetle 21 ~ubat 1921 tarihli Londra Konferans~'n~n ortaya ç~kt~~~~vurgulannu~t~r. Netice itibariyle bu konferansta dile getirilmek üzere Türk Milleti'nin asgari istekleri Bolu gazetesi tarafindan ~u ~ekilde tespit edilmi~tir:
"Biz Sevr Muahedesi nâm~na hiçbir ~ey tan~m~yoruz. Bugünkü arbedeye bir nihayet verilmek için ba~ka bir esas dahilinde
konferansa i~tirak ediyoruz. Ezcümle ~unlar~~istiyoruz: Sevgili ~zmir'imizin anavatana ilhak~, Edirne'nin eski sahibleri olan bizlere
iadesi, bugüne kadar Türk ve ~slam kanlanna boyanan Kilikya'dan Frans~zlar~n çekilmeleri ile bizi bu zamana kadar cendere
içinde s~kan, ezen kapitülasyonlar~n ilgas~, tamâmiyet-i mülkiyyemizin iâdesidir.""

Böylelikle Türk milletine kabul ettirilmek istenen ve Anadolu'daki
Türk varli~~m hiçe sayan Sevr Muahedesi'nin, Anadolu'nun dört bir kö~esinde ba~~gösteren i~gal hareketlerinin ve memleketin en önemli kaynaklanmn emperyalist devletlerce sömürülmesine yol açan kapitülasyonlann kabul edilmeyece~i Bolulularca kesin bir dille ifade edilmi~tir.
Bolu gazetesi, ~tilaf Devletleri ile onlar~n destekledikleri Yunanlilann Anadolu'daki mezalimine geni~~yer ay~rrm~t~r. ~zmir'i ve Edirne'yi
i~gal eden Yunan kuvvetlerinin tecavüz ederek yakt~klan Türk k~zlar~ndan, topraklar~~ i~lemek üzere hayvan yerine ko~ulan ahaliden örnekle
Rumlann sm~n a~an mezaliminden bahsetmi~, çarp~c~~bir örnek olmas~~
" Bolu, 24 ~ubat 1337/1921, 3.333.
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nedeniyle Yunan askerlerinin sald~r~s~ndan kurtulmak için Trakya'da
nehre atlamak suretiyle intihar eden bir genç k~z~n Mustafa Kemal Pa~a'ya gönderilmesini rica etti~i vasiyetnamesine de~inmi~tir. Bu habere
göre genç k~z: "Ben hayat~m:1dd ettim, fakat namusumu kurtard~m. Pa~am int:Mm=
als~n." diyerek ruhunu teslim etmi~tir'".
Gazetede ayr~ca Mondros Mütarekesi'nin ard~ndan Adana'ya giren
Frans~zlar~n bir yandan bölgedeki Türkleri birer bahane ile Kilikya d~~~na ç~kard~klar~, di~er yandan da Ermenilerin gizli te~kilatlarma maddi ve manevi yard~mda bulunduklan belirtilmi~, böylece söz konusu Ermeni çetelerinin kendini Ermeni Umüm Kuvvetler Kumandan~~ olarak
tan~tan Manok ~i~manyan'~n öncülü~ünde çar~~~ve pazarda yakalad~klan Türkleri kiliselerine götürmek suretiyle türlü i~kencelerle itlâf etme
cüretinde bulunduklar~~ vurgt~lanm~~ur72.
16 Haziran 1921 tarihli nüshada Marmara Havzas~'nda yak~lan
müslümanlann küllerinin incelenmesi sonucunda ortaya ç~kan Yunan
vah~etinin ve katliam~n~n engizisyon mahkemelerini bile araur derecede oldu~u belirtilmi~tir. Izmir'de Türklerin dükkânlann~n ya~maland~~~~ve camiye giden müslümanlardan be~inin katledildi~-i, di~erlerinin
de darp ve tahkire maruz kald~~~~haberi ise "Yunanl~lar islâm Kasab~~Olmu~lar" ba~l~~~~ile Bolu halk~na duyurulmu~tur73. Türk kuvvetlerinin 28
Haziran 1921 tarihinde girdi~i Izmit'te de Yunanlilann 300 müslüman~~ ~ehit ettiklerinin, dükkanlar~~ya~malad~klann~n ve baz~~ köyleri yakuklarm~n mü~ahede edildi~i vurgulanm~~t~r74.
Yunan kuvvetlerinin Sakarya Meydan Muharebesi (25 Temmuz-10
Ekim 1921)'nde yenilgiye u~rat~lmas~n~n ard~ndan zafere giden yolda
Türk askerinin gayreti ve fedakârli~~~ Bolu gazetesinin sütunlanndan kamuoyuna duyurulmu~tur. Bu tür haberlerden birinde Ankara'daki
hastanede tedavi görmekte olan eli ve ba~~~sarg~l~~ askerlerin, doktorlar~n uyanlanna ra~men hastaneden kaçarak cepheye ko~tuklan ve nihai
zaferi görmek üzere cephede sava~may~~ tercih ettikleri belirtilmi~, son
olarak da ~unlar dile getirilrni~tir:
"Cephedekilere olan emniyyet ve itimâd~m~z tamd~r. Fakat
bunlara kar~~~biz de bir vazife ile mükellefiz o da cebhe gerisi hizmettir...Bunun için de ihtiyac-~~ askeriyyemizi cebhe gerisinde haz~rlama~a me'mür olan bizlerin dört el ile sanlmam~z lânmd~r.
"Bolu, 17 Mart 1337/1921, S.336.
"Bolu, 2 Haziran 1337/1921, S.347.
Bolu, 16 Haziran 1337/1921, S.318.
Bolu, 30 Haziran 1337/1921, S.350.
Belirten CLUI7, 63
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~htiyac-~~ askeriyyeyi yaln~z haz~rlamak da kafi de~ildir. Mahall-i
lüzümuna sevk ile temadisini arzu etti~imiz kuvvetimizin aksamamas~n~~te'min etmek az m~d~r? Bu hususta askeri, mülki herkes;
kad~n, erkek her ferd hiçbir fedakarl~~~~esirgememelidir. Taksimâmal kaidesine tevfiken herkesin elindeki i~i hakk~yla Ifa etmesi
milletin zaferini te'min eder. ~~te istildal de bundan do~ar." "
Cephe gerisindeki hizmetlerin sava~~n kazan~lmas~~konusundaki
önemine de~inilen bu makalede ayn~~zamanda Sakarya zaferinin ard~ndan Yunanhlann içine dü~tü~ü peri~an vaziyet de dile getirilmi~tir. ~zmir, Trakya ve ~stanbul ile yetinmeyerek bütün Anadolu'ya göz diken
Yunan kuvvetlerinin Sakarya Meydan Muharebesi'nde yedikleri a~~r
darbe sonras~~ Izmir'de küçük bir bölgeye s~lu~uldan ve Anadolu meselesini müttefik devletlerin arabuluculu~-uyla gerçekle~ecek sulh müzakerelerine ba~lad~klan belirtilerek söze ~u ~ekilde devam edilmi~tir:
"Memleketimizle hiçbir alakas~~olmayan Yunanhlar~n Osmanl~~ topra~~nda çapulculuk yaparak zengin olmak, biad-~~ me~guleden hâne ve arazi sahibi olmak, Türklerin aksaçhlanndan sama'sümlanna kadar katli'âm yapmak, hilal yerine saç~~
libi rekz etmek gibi birtak~m taassub-~~dini ve menâfi-i hasiseler ile
ürüye ürüye sald~rd~klar~~günden beri mevcüd kuvvetlerinin n~sfin~~gaib ettiler daha da edeceklerinden maada...Türkler ta bidâyetten beri be~~olarak ya~am~~lar ve istiklallerine kimseyi müdahale ettirmemi~lerdir. Hakk~m~za riayet eden Misak-~~ Millimiz dahilindeki Anadolu'muzda bizi rahat b~rakan herkesle dost ya~ayacak; yaln~z ~ehir, kasaba ve köylerimizi yakanlan afv etmeyece~iz.
Hukük-~~ düvel mevcüd ise Sevr Muahedesi'nde yaz~ld~~~~gibi bir
haks~zl~k irtikab etmezse bu cânileri o kanünun pençesine tevdr
ile düvel-i muazzaman~n bu husüsâttaki adilâne ve bi-taraQne kararlanna raz~~ olaca~~z i~te bu kadar." 76
Bu sözlerle Türk milletinin Sevr Muahedesi'ni tan~mad~~~, ancak
Misâk-~~Millrye sayg~~duyacak devletlerle siyasi ili~kilere giri~ilebilece~i
dile getirilmi~, Yunan kuvvetlerini Anadolu topraklar~ndan atmak konusundaki kararl~l~k bir kez daha vurgulanm~~t~r.
Bolu gazetesinin 6 Ekim 1921 tarihli nüshas~~bütünüyle Mustafa Kemal Pa~a'n~n Sakarya Meydan Muharebesi'nde elde edilen zaferle ilgili
olarak TBMM'de yapt~~~~konu~maya aynlm~~t~r. Bolu halk~na eksiksiz

76

Bolu, 8 Eylül 1337/1921, S.359.
Bolu, 22 Eylül 1337/1921, S.361.
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olarak nakledilen bu beyanât~n sonunda Mustafa Kemal Pa~a: "Ordumuz
vatan~m~z ddhilinde bir tek dü~man neferi btrahru~y~ncaya kadar ta'ldb, k~~& ve taarruzuna
devam edecektir." diyordu". Böylece Mustafa Kemal Pa~a'n~n riyasetindeki
TBMM'nin Anadolu'nun bir bütün olarak kurtulu~u yolundaki inanç
ve azmi Bolu gazetesi sayesinde Bolu halk~na da yans~t~lm~~t~r.
Düzce ~nâs Mektebi mezunlar~ndan Fevziye Han~m Bolu gazetesinde yay~mlanan "Vatan~m Sevene" adl~~ ~iiri ile Bolu ahalisinin dikkatini
Türk milletinin ve ~slâm âleminin u~rad~~~~mezalime çekmek istemi~,
bu menfur hadiselerin sorumlusu olan i~galci devletlere kar~~~halk~~bir
bütün olarak mücadeleye davet etmi~tir:
"Dinleyelim mecrüh, esir vatan~,
Kâfir Yunan çizmeleri alt~nda,
~niltisi kâinâu kapl~yor,
Hubb-~~vatan Imândand~r karda~~m,
Kurtaral~m annemizi, ~slâm'~."78

Burada bir lutas~n~~verebildi~imiz, ~tilaf Devletleri tarafindan Türk
milletine yap~lan zulmün dile getirildi~i söz konusu ~iirde Fevziye Han~ m birlik ve beraberlik içinde her türlü badirenin atlat~laca~~~konusundaki inancm~~da ifade etmi~tir.
Bolu gazetesinde, Büyük Taarruz'un ve Mudanya Mütarekesi'nin
ndan
Türk ordusunun Trakya'ya ve i~gal alt~ndaki di~er bölgelere
ard~
yerle~mesi ile Lozan Antla~mas~'na uzanan süreç dikkatle takip edilmi~79 , Türk milletinin istiklaline ili~kin bu geli~meler konusunda Bolu
halk~~bilgilendirilmi~tir.
Dertli Gazetesi
Bu gazete Bolu'da yeti~en A~~k Dertli'nin ad~na izafeten kurulmu~tur80. ~lk nüshas~~ 16 A~ustos 1335/1919 Cumartesi günü yay~mlanan
" Bolu, 6 Te~rin-i evvel 1337/1921, S.363.
78 Bolu, 18 ~ubat 1337/1921, S.333.
79 Bolu, 23 Te~rin-i sâr~l 1338/1922, 5.419.
" Ömer Sami Co~ar, Millt Mücadele Bas~m, Gazeteciler Cemiyeti Yay~nlar~~ No:5, ~stanbul
197-?., s.290; As~l ad~~ ~brahim Lütfi olan A~~k Derdi 1772'de Gerede'nin Ça~a (Yeniça~a) nahiyesinin ~ahnalar köyünde dünyaya gelmi~, 1846'da Ankara'da hayata gözlerini yummu~tur.
19. yüzy~l~n ünlü halk ozanlarmdand~ r. Osmanl~~Devleti'nde klasik yönetim ~eklinin bozuldu~u, sosyal çalkanulann ve sorunlar~n artt~~~~bir devirde ya~am~~t~r. Bu nedenle ~ürlerinde toplumsal adaletsizliklere bolca yer vermi~, halk~n duygu ve dü~üncelerini dile getiren sesi olmu~tur (Yücel Özkaya, "~air Dertli'nin Tarihi ~ahsiyeti ve Özellikleri", Bolu Ili Halk Edebiyat~~ Sempozyumu (2-4 May~s 1986), Bolu Kalk~nma ve Tarutma Vakfi Yay~nlar~, Bolu 1987, 5.50 vd.; Ahmet
Talât Onay, 4kDeTtIi, thyad, Divdm, Bolu Vilâyet Matbaas~ , Bolu 1928, 5.2 vd.; ~emseddin Kutlu, Derdi, Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara 1988, 5.9 vd.).
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Derdi' nin imtiyaz sahibi Mehmed (~ lyaszâde) ~ükrü (Gülez),8' Mes'ül

Müdürü Da'vâ Vekili Ali Sâib (Engin), Sermuharriri ise Dr. ~erafettin
Abdurrahman Bey'dir. Bolu Matbaas~'nda bas~lan Dertlinin ba~l~~~~alt~nda "Her hafta cumartesi günleri ne~rolunur; siyasi, ilmi, ede« mizahi,
Türk gazetesidir." ifadesi yer alm~~t~ r. Cumhuriyet'in ilan~~ ile bu ba~l~k: "Siyasi, ilmi, mizahi, cumhuriyetçi ve halkç~~Türk gazetesidir." ~eklinde de~i~mi~tir82.
Dertli' nin yay~n hayat~na ba~lamas~n~n ileri, Karagöz w Tank gibi Milli
Mücadele yanl~s~~ gazeteler taraf~ ndan memnuniyetle kar~~land~~~~anla~~lmaktad~ r". Gazete, Bolu Hükümet Kona~~~yak~nlar~nda kendisine ait
bir büroda çal~~malar~n~~ devam ettirmi~tir.

Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmed (~lyaszâde) ~ükrü (Gülez) Bey'in
TBMM'nin ikinci döneminde mebus seçilmesiyle Dertli'nin 175. say~s~ndan itibaren el de~i~tirdi~-i ve elde edebildi~imiz son nüshalarma göre
1928'e kadar yay~n hayat~na devam etti~i anla~~lmaktad~r".
Dertli, 16 A~ustos 1919'da ç~kan ilk nüshasmda "Maksad ve Meslek" ba~l~~~~alt~nda takip edece~i yolu izah etmi~tir. Buna göre Derdi hiçbir siyasi firkayla ili~ki içinde olmay~ p tamamen ba~~ms~z hareket etti~ini, milletin hislerinin tercüman~~ olup, hak ve hakikati takip ve izhar ile milleti ayd~nlatmay~~ amaçlad~~~n~~ belirtmi~tir. Derdi, duygu ve dü~üncelerin
samimi bir ~ekilde ortaya konulmas~ ndan yanad~ r. Gerçeklerin anla~~lmas~~ ve kamuoyunun tatmin edilmesi için bunu ~art olarak görmektedir. Bu amaçlar do~rultusunda hiçbir maddi ve manevi fayda ummak-

1869'da Bolu'da dünyaya gelen Mehmed (~lyaszâde) ~ükrü (Gülez) Bey, ikinci Me~rutiyet'in ilan~n~n ard~ ndan Ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne dahil olmu~, cemiyetin ~dare Heyeti
A'zâl~~~~ve Bolu ~ubesi Riyaseti'nde, Mondros Mütarekesi'nin ard~ ndan da te~kil edilen Teceddüt F~rkas~'n~n Bolu ~ubesi Riyâseti'nde bulunmu~tur. Milli Mücadele döneminde Bolu Müdafaa-i Hukük Cemiyeti'nde görev alan Mehmed ~ükrü Bey, Bolu ve çevresinde ç~ kan ayaklanmalar s~ras~ nda Mustafa Kemal Pa~a'n~ n talimatutla te~kil edilen Hey'et-i Nâ.siha'da görev
alm~~, asilere esir dü~mü~~ve nihayetinde TBMM'nin bölgede hakimiyet tesis etmesiyle esaretten kurtulmu~ tur. TBMM'nin 1.-5.dönemleri aras~ nda Bolu Mebuslu~-u'~na seçilmi~tir (Evcin,
s.72I vd.).
82 Cebi Y~lmaz, Milli Miicadele'de Dertli Gazetesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yay~mlanmanu~~Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1991, s.4.
Derth; 6 Eylül 1335/1919, S.4.
" Y~lmaz, a.g.t., s.4-5; 19 A~ustos 1339/1923 tarihli Türko~ldndaki bir habere göre Dertlinin
k~smen mizah~~olarak bundan sonra 15 günde bir yayunlanaca~i belirtilmektedir (Türko~lu,
19 A~ustos 1339, S.103); Dert/i'nin Milli Mücadele dönemini kapsayan 1335-1339/1919-1923
y~llar~na ait 1-175. say~lar~n~~ Beyaz~ t Devlet Kütüphanesi'nde; 1341/1925 tarihli 238., 1928 tarihli 326, 329 ve 332. say~lar~n~~ise Milli Kütüphane'de "Eski HaOi Türkye Süreli raylnkir Koleksiyonu"
içinde bulmak mümkündür.
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s~z~n çal~~t~~~m aç~klam~~, yaln~zca devlet ve millet yarann~~gözetmek niyetinde oldu~unu vurgulam~~t~r85.
Dertli de yay~ mlanan haberler Anadolu Ajans~, Resmi Tebli~, Dâhili,
Hârid ve Husüsi Haberler, Liva, Zâb~ta ve Maarif Haberleri, Son Havadisler ve Müteferrik Havadisler ba~hklan ile ç~km~~t~ r.
Dendnin en önemli haber kaynaldanndan birini kendi muhabirleri
te~kil etmi~tir. Özellikle Istanbul'a dair haberler söz konusu gazetenin
Akça~ehir'deki istihbârât merkezinde görev yapan muhabiri vas~tas~yla
temin ed~ilmekteydi. Bat~~Cephesi istihbârât~nda bulunan ve ayn~~ zamanda Denli' nin fahri muhabirli~ini yapan Tahir Karao~uz da gazetenin kendi haber kaynaldan aras~nda yer alm~~t~r88.
Gazetenin bir di~er önemli haber kayna~~n~~6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajans~~ te~kil etmi~tir. Derdi, Anadolu Ajans~'n~ n haberlerini
7 Haziran 1920 tarihli 11. say~s~ndan itibaren vermeye ba~lam~~t~r. ~stanbul ve Anadolu gazeteleri, yabanc~~ ajanslar ve yabanc~~gazeteler yine
Dendnin haber kaynaldan aras~ nda yer alm~~t~r. Deniz'de yay~mlanan haAf~ksöz, Yeni Adana ve Baber, makale ve ~iirler genellikle HdkirMyet-i
Anadolu
gazeteleri
kaynald~~ olmu~tur87.
bahk gibi Milli Mücadele yanhs~~
Derdi bu haber kaynaldan vas~tas~yla hem iç hem de d~~~olaylar~~ yans~tarak Bolu kamuoyunu geli~en hadiseler hakk~ nda sürekli bilgilendirmi~tir. Böylece Bolu ahalisinin cereyan eden olaylar kar~~s~nda Milli
Mücadele saflar~nda yer almas~nda önemli bir rol oynam~~t~r.
Derdi, Bolu livasmda ç~kan gazete ve dergileri takip etti~i gibi Milli
Mücadele taraftan olarak çe~itli liva ve vilayetlerde yay~n hayat~na ba~layan di~er yerel gazetelerle de sürekli temas hâlinde olmu~tur. Anadolu'da ç~kan bu tür gazeteler 'yeni r~fikimiz" ~eklindeki haber ba~hldan ile
Dertli' nin nüshalannda yer alm~~~ve Bolu kamuoyu bu yerel gazetelerden haberdar edilmi~tir.
ilkeli bir yay~n anlay~~~na sahip olan Derdi, Milli Mücadele'yi desteklemi~~ve bu mücadelenin ruhuna uygun olarak "istik141-i tam" ilkesi üzerindeki hassasiyetini yay~n hayat~~boyunca sürdürmü~tür. Izmir'in YuDerdi, 16 A~ustos 1335/1919, S.1.
Co~ar, a.g.e., s.290-291; Milli Mücadele yanl~s~~ yaz~~ve ~iirleri Dertlinin yan~~ s~ra Bolu ve
Türkolldnda da yay~mlanan Tahir Karao~uz söz konusu dönem itibariyle Zonguldak Askerl Polis (AP.) Müdürlü~ü görevinde de bulunmu~tur (Do~u Karao~uz, Kta~tly~~Milliyye Ruhuyla Bir
Ömür, Truva Yaymlan, Istanbul 2011, s.28 ve 66.)
87 Y~lmaz, a.g.t., s.20 ve 23.
88
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nanhlar tarafindan i~gali, emperyalist Bat~~dünyas~, ~stanbul, Bo~azlar
ve Bat~~Trakya meseleleri, ~stanbul Hükümeti'nin Anadolu'daki geli~melere kar~~~izledi~i politikalar ve Milli Mücadele'nin lideri Mustafa
Kemal Pa~a'n~n dü~üncelerine ait makaleler Dert/inin sütunlannda milli bir duru~la ele al~nm~~t~r. Anadolu'daki i~galleri protesto etmek üzere Bolu livas~ nda düzenlenen mitingler ve ba~~~~kampanyalan, Türk
kadmlanmn Milli Mücadele'ye kararl~l~kla intisap etmeleri ve bu yolda
yapt~klar~~ her türlü çal~~ malar tüm Anadolu'ya örnek te~kil etmek üzere
ayr~nt~lar~yla yer alm~~t~r.
Bununla birlikte Hey'et-i Temsiliyye'nin 20 Ekim 1919 tarihli toplant~s~nda Dertll'nin ~slam milletleri aras~nda ayn~maya yol açacak tarzda yay~n yapt~~~~ ~eklinde Düzce'den bir ihbar al~nd~~~~belirtilmi~tir88.
Çerkez Abdülvehhab imzas~ yla Hey'et-i Temsiliyye'ye gönderilen bu
telgrafta: "Doktor ~erafeddin" nâm~nda birinin Bolu'da münte~ir Derdli gazetesinde ne~rettiisi makalelerin Çerkez, Kürt, Abaza, Laz, Gürcü, Pomak akvâm~~muhalefete sürlikledi0"
ve "bölgedeki akvam-~~muhte4fe-i islâmy_ye aras~nda sa-i te'sir" yaratt~~~~belirtiliyordu90. Buna göre: "islam akoân~-~~muhtelifesi bgninde nprâkz macib olacak bir makyette idare-i lisdn eden Bolu'da münte~ir Dertli gazetesinin bu kâbil ne~riyât~n~n adem-i lüzamu
Düzce'den vaki' olan ihbar üzerine Bolu Hg'et-i Merkez~yesi'ne yaz~ld~." denilmektedir'. Ancak Derdinin yay~n politikas~~ incelendi~inde ayr~mc~l~k anlay~~~na de~il, bilakis emperyalist ihtiraslar kar~~s~nda Türkler ve müslümanlar aras~nda birlik ve beraberlik tesis etme dü~üncesine sahip oldu~u
görülmektedir. Derdi, Anadolu'da Milli Mücadele lehine kamuoyu olu~turmak üzere önemli sorurnluluklar üstlenmi~tir. Nitekim söz konusu
~ikayet dilekçesi vas~tas~yla Düzce'den gelen ihbarm, ilerleyen süreç
içinde Bolu ve çevresinde meydana gelecek ayaklanma hareketinin tetikleyicilerinden olan ve Bolu'dan mebus seçildi~i hâlde TBMM'ye kat~lmayan Çerkez Abdülvehhab Efendi tarafindan 15 Ekim 1919 tarihin-

" Bekir S~tk~~Baykal, H9'et-i Temsiliyye Karadan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yannlan, Ankara 1989, s.24.
89 Bolu'da 1920 Nisan~ 'nda cereyan eden ayaklanma s~ras~ nda Bolu Tababeti görevinde
bulunan Dr. ~erafeddin Abdurrahman Bey, Mutasarr~f Ali Haydar (Yulu~) Bey'in Milli Mücadele'ye intisap etmek konusundaki çekimser tutumunu ele~tirdi~i için istifa ettirilmi~tir. Daha
sonra Afyonkarahisar Merkez Tababeti'nde görev yapm~~~ve bu görevi s~rasmda u~rad~~~~bir
sald~n sonucu ~ehit edilmi~tir (Türko~lu, 20 A~ustos 1338/1922, S.51).
ATASE Ar~, ATAZB, K.15, G.29, B.29-1.
9 ' Baykal, a.g.e., s.24; Mustafa Kemal Pa~a'n~n konuyla ilgili olarak Bolu Müdafaa-i Hukük Cemiyeti Hey'et-i Merkeziyyesi'ne ve Düzce'de bulunan Çerkez Abdülvehhab Efendi'ye
gönderdi~i 20 Ekim 1919 tarihli ~ifre telgraflar için bkz.; ATASE Ar~, ATAZB, K.15, G.29,
B.29/2-3.
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de gönderilmesi, Sivas Kongresi sonras~nda tüm Anadolu'da oldu~u gibi Bolu'da da tesis edilen milli birlik ve beraberlik dü~üncesinin ve
ahengin bozulmak istendi~i yolunda bir izlenim uyand~rmaktad~r92.
Dertli, bu geli~melere kar~~~ tak~nd~~~~milli tav~r nedeniyle ~stanbul
Hükümeti taraf~ndan sansüre u~ram~~~ve 20 Eylül 1919 tarihli 6. say~s~n~n baz~~ sütunlan bo~~ç~km~~t~r". ~stanbul Hükümeti'nin bu sert ve tavizsiz tavn nedeniyle Dertli' nin bo~~ç~kan sütunlar hakk~ nda bir gerekçe
belirtmekten kaç~nd~~~~görülmektedir".
Nitekim bu sansürcü tav~r Dertli' nin 6 Ekim 1919 tarihli 8. nüshasmda ç~kan "Feviiidi Ruh-~~Mi11inziden Arayal~m" adl~~ makale nedeniyle doruk
noktas~na ula~m~~~ve söz konusu gazete ~ stanbul Hükümeti tarafindan
kapat~lm~~t~r. Dertli bu tarihten ancak alt~~ay sonra 12 Nisan 1920'de tekrar yay~n hayat~na dönebilmi~tir. Damat Ferit Pa~a Hükümeti'ni ele~tiren bu yaz~n~n bir k~sm~~ ~öyledir:
"Bugün dünyay~~ milliyet gaye ve siyâsetinin kavurdu~unu ve
bu yol üzerinde çal~~~ld~~~n~~ anl~yoruz. Di~er milletlere bak~yor ve
mütecânis bulunduklar~n~ , hiç olmazsa ba~~ ndakilerinin mütecânis ve milletlerinin yeti~tirdi~i güzkle ricâlden olduklar~n~~ görüyoruz.
Bizimkilere bak~n~z, ash nesli mechül, yahut Türk olmayan
birtak~m insanlar~n mukadderât-~~ rnilliyyemizle oyun oynamakda
oldu~u görülür. Bu kabil ricâl ne kadar 'alim, ne kadar ffl7~l, ne kadar umüra â~nâ olsalar da ciddi hizmet görerek milletin, hükümetin reahma kat'iyyen çal~~ mazIar. Zirâ esâsen kendileri bir maghlbiyet neticesi tahakküm alt~ na girmi~~olduklar~ ndan galiplere kar~~~husümetkâr, (halka kar~~ ) dâimâ intikamc~d~ rlar. Böylelerinin
evlâdlan da yerâset kan~lnu m~kibince ebeveynlerinin eysâfina hâiz olarak dogduldanndan onlar da ayn~~duyguyu beslerler...
Milli mefküreye, milli bir cereyâna, milli bir seciyeyye mâlik olam~yoruz. Görüyoruz ki milletin öz evlâdlanndan ziyâde ~uradan buradan gelme insanlar memleketimizin mukadderât~na
parmak sokmaya oyun oynamaya çal~~~yor da öz evlâdlan abdal
abdal onlar~n hareketine bak~yor, hatta onlar~n gösterdikleri yolda dü~ünmeden, muhâkeme etmeden körü körüne yürüyor. OnYücel Özkaya, "Milli Mücadele Ba~lang~c~nda Bas~n ve Mustafa Kemal Pa~a'n~n Bas~nla ili~kileri", Atatürk Ara~t~ rma Merkezi Dergisi, 1/3, (Temmuz 1985), s.884 dip not.
9" Dertli, 20 Eylül 1335/1919, S.6.
94 Y~lmaz, a.g.t, s.26.
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lar~n menfaatleri için çal~~~yor, hatta bu yüzden birçok felâket
gördükleri hâlde mütemâdiyen u~ra~~yorlar.
Ey millet art~k gözünüzü açma, Türk olmayan ve sizi menfaatlerine âlet edenlerden uzakla~~ p kendi rnilletda~lannala i~~görme~e gayret ediniz. Gözünüzü aç~p etrafin~za bir defa bakma.
Türk'den ba~kas~~ Türldü~ün tahlisine, iyili~ine çal~~maz. Çal~~m~~~
gibi görünenler hep kendi menâ'fi'-i hissiyyelerini te'Min için u~ra~anlard~ r. Hakikati gözünüzle görmek isterseniz gözünüzü aç~p
bir defa etrafin~za dikkatle bakma. Etrafinam ahvâlini biraz tedkik ediniz, o zaman hakay~k~~ bütün üryâniyle anlarsm~z, o zaman
vatan ve millet için muktezi her türlü fevâidi kendi ruh-~~millimizden arars~n~z." 95
Milli menfaatlerin d~~~ nda hareket etti~ine kanaat getirdi~i ~stanbul Hükümeti'ne kar~~~sert ve ayn~~zamanda cesur olarak de~erlendirilebilecek bir üsli~pla kaleme al~nan söz konusu ba~makale nedeniyle
Derdi sansüre u~ram~~t~r. Yay~n hayat~na tekrar döndü~ü 12 Nisan 1920
tarihli nüshas~nda gazetenin ba~muharriri; kötü niyetli bir yakla~~mla
gazetenin yay~n hayat~na ara verdirildi~ini, amac~n~n milletin iradesini
haim kilmak, ~ahsi ve bölücü bir yakla~~mdan uzak olarak vatan~n bir
bütün hâlinde istildali için herkesin ittihat ve ittifak etmesini temin eylemek oldu~unu halka aç~klama gere~ini hissetmi~tir96.
Dertli, kuvvetle muhtemel ki yay~n hayat~na döndü~ü 12 Nisan 1920
tarihinde kaleme al~nan bu aç~klama nedeniyle bir kez daha sansüre u~rayarak çal~~malar~na bir süre daha ara vermek zorunda kalm~~t~r. Dertyaym faaliyetlerine tekrar ba~lad~~~~tarih 31 May~s 1920'dir. Gazetenin çal~~malar~na ara verdi~i bu süreç Bolu bölgesinde TBMM kar~~t~~ayaldanmalann ya~and~~~~dönemi kapsamaktad~r. Ancak Dertli bu kez
kapan~~~nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi vermekten kagnm~~t~r.
~~gal alt~ndaki Istanbul'dan yollanan Padi~ah fermanlarmm ve fetvalann özellikle 1920 Nisan!' ndan itibaren endi~e verici olaylara ve kan~~ldara neden oldu~u Bolu'da Dertli, bu tür hadiselerin tekrar etmemesi için yapt~~~~yay~nlarla Padi~ah'm, Saray~n ve etrafindakilerin Milli
Mücadele kar~~t~~faaliyetlerini bölge halk~na duyurmu~tur97. Derdi söz
konusu güç odaklann~n bask~lar~na ra~men ele~tinlerinden vazgeçme-

95
96
97

Derdi, 6 Te~rin-i evvel 1335/Ekan 1919, S.8.
Dertli, 12 Nisan 1336/1920, S.9.

Co~ar, a.g.e., s.291.
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mi~tir. Zonguldak'tan "Güneri" imzas~yla yollanan ve Dertli'nin 25 Nisan
1921 tarihli nüshasmda ç~kan "Ah Güzel istar~bul'umuzun Sefil Sakinleri" ba~l~kl~~ yaz~~ ile Osmanl~~Payitaht~na: "JVe olur bu büyük ciddlde senin de bir hakk~n, bir
hissen bulunsun. Silkin, üstünden mezellet tozu uçsun, ölmeye haz~r oldu~unu isbdt et." ~eklinde bir ça~r~da bulunmu~tur98.
Milli Mücadele yolunda yürümeye azmeden bir bas~n organ~~ olan
Dertli'nin haber ba~lildar~~ bile halka güven ve ümit a~~layacak mahiyette" z Kar~~s~nda Akamete Mahdir. "Dü~manlanm~z~n Te~ebbüsdd Milletin Azmi ve ~ttihad
kdmdur" ba~l~~~~ile Ere~li'yi i~gal eden Frans~zlar~n Kuvâ-y~~Milliyye'nin
direni~i ve savunmas~~ kar~~s~nda geri çekilmek zorunda kald~klar~~müjdesi verilmi~99, "Hayye alel-feldh" ba~l~kl~~yaz~da ise Yüzba~~~Muzaffereddin ~unlar~~ dile getirmi~tir:
"Kabrinde müsterih uyu ey na.mdar anam. Evlad~= bugünkü ad~~sade intikam. Türkler ölmerni~tir ve ölmeyecektir. Dünyada tek bir Türk, tek bir müslüman kal~ncaya kadar u~ra~acak, didi~ecek; hakimiyetimizi, istiklalimizi yok etmeye cür'et eden o kuduz canavarlara, sefih ve sergerde haydûdlara ~arlatanhldann~n
ceza's~n~~verecek, 'sönüp mahvoldu' zannettikleri mevcû'diyetimizi bildirece~iz. Hayye ale'l-felah: Do~~ey fecr-i intibah" 1 (8)

Yüzba~~~Muzaffereddin bu sözleriyle Türk milletinin son ferdine
kadar ülkesini kurtarma gayesine hizmet edece~ini ve bu yolda mücadele etmekten y~lmayaca~~n~~vurgulam~~t~r.

Derdi, Bat~l~~Devletler'in i~gal kuvvetlerine ve sömürgecilik zihniyetine kar~~~ "Müslümanlar, Türkler Ayaklar~m~z" ba~hkl~~ yaz~~ile milleti mücadeleye ça~~rm~~t~rm. Anadolu'da ba~~gösteren direni~~hareketleri neticesinde ba~ta ~ngilizler ve Yunanl~lar olmak üzere i~galci güçlerin siyasalarllun çökmek üzere oldu~u "Zdlimler Tepeknecek, Mazlamlar Kurtulacak"1"
ba~likh yaz~yla dile getirilmi~tir. Nihayetinde "Türklük Ya~ayacakt~r", "Halds~m~z Birlikte Kairndir" e "Ar~~li~itkr Vatan lindâdtna" ba~l~kl~~yaz~lar ile de birlik ve beraberlik neticesinde ülkenin ~tilAf Devletleri'nin i~galinden kurtulu~unun yalunla~u~~~müjdesi verilmi~drm.

Denli, 25 Nisan 1337/1921, S.56.
9'1 Dertli, 28 Haziran 1336/1920, S.14.
Dertli, 12 Temmuz 1336/1920, S.16.
Dertli, 26 Temmuz 1336/1920, S.18.
Dall~, 9 A~ustos 1336/1920, S.20 ve 23 A~ustos 1336/1920, S.21.
1 " Dertli, 2 Eylül 1336/1920, S.22 ve 4 Te~rin-i evvel 1336/1920, S.27.
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Dertli, yurdun di~er bölgelerindeki direni~~hareketlerini de takip etmi~~ve geli~meleri Bolu ahalisine haber vermi~tir. Muallim Hikmet
(Da~l~o~lu), "Takdir Edelim" adli yaz~s~~ ile Antep, Urfa, Kilis müdafaalann~~ 19. as~rdaki Plevne müdafaas~~ ile e~de~er gördü~ünü belirtmi~~ve bu
tarihi k~ssayla millete güven a~~lamaya çali~m~~t~r'".
1921 y~l~~ ba~lannda düzenli ordunun Yunan kuvvetlerine kar~~~elde etti~i Birinci ~nönü Zaferi de "~iikrân" ba~l~~~~ile gazetede konu edilmi~~ve makale ~u sat~rlarla son bulmu~tur:
"Süret-i umümide mukaddes ordumuzun Erkân-~~ Harbiyye
Reisi, Muktedir-i Muhteremi Miralay ~smet Efendi'yi ~u muvaffak~yet-i mübeccelelerinden dolay~~ tebrik için söz bulmaktan itirâf-~~
acz eder ve mukaddes vatan~m~z~n mülevves dü~man ayaklar~ndan kâmilen tetahhuren muzâheretini eltâf-~~ ilâhiyyeden dileriz.
Ordumuz hakk~n inâyetiyle vazifesini ifâya muvaffak oldukça dü~manlar~m~z~ n Hükümetimizi, istiklMimizi ve mevcüdiyet-i
siyâsimizi i'tirâf eyleyecekleri ve hükümet-i milliyyemizin hâiz oldu~u mevki-i Mi-i muhteremi önünde fer~-i cebhe-i tezellül eyliyecekleri tabildir." 105

Bu sözlerle Bolululann Türk milletinin can~n~~ di~ine takarak te~kil
etti~i düzenli orduya duyduklan güven ve Birinci ~nönü zaferi nedeniyle hissettikleri mutluluk dile getirilmi~tir.
Dertdnin 11 Eylül 1921 tarihli nüshas~na ilave olarak, Bolu'da Maarif Müdürlü~ü yapan Ahmet Talât (Onay) Bey'in i°6 Sühâ Zâhir müstean ve "Mehmetçik'in Destlin~" ba~l~~~~ile kaleme ald~~~~uzun bir ~iiri yay~n~lannu~t~r. Bu ~iirde, Sakarya Meydan Muharebesi'nin nedenleri, i~galci
kuvvetlerin Anadolu'da yapuklan zulümler, cephede askerlerin verdikleri mücadeleler ve nihayetinde Türk ordusunun elde etti~i zafer bir
Mehmetçi~in a~z~ndan sade ve ak~c~~ bir dille anlaulm~~ur:
Ak~am çiftten döndüm, anam dedi ki:
"Asker isteniyormu~, edildi i'lân;

Dertli, 8 Te~rin-i sâni 1336/1920, S.32.
Dertli, 17 Kânün-i sâni 1337/1921, S.42.
m6 Ahmet Talat (Onay) Bey Milli Mücadele y~llannda bir süre Bolu'da Maarif Müdürü
olarak görev yapm~~, bu s~rada Bolululann Kuvâ-y~~Milliyye ve TBMM saflar~nda yer almas~nda önemli rol oynarrn~ur. Dertli'de Sühâ Zahir müsteanyla ~tilaf Devletleri ile Osmanl~~iktidar~n~~ ele~tirdigi birçok yaz~s~~ ve ~iiri ç~km~~t~r. Bolu'daki görevi s~ras~nda adayhgm~~koydu~u
TBMM 2. dönem seçimlerinde Çank~n'dan mebus seçilmi~tir (Cemal Kurnaz, Ahmet Tat& Onay,
Kültür Baltanhg~~ Yay~nlar~, Ankara 1990, s.13 vd.).
104
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~ngiliz denilen o kahpe tilki,
Yard~m etti~inden sald~rm~~~Yunan!"D"
Yukar~da ilk lutasm~~verdi~imiz bu uzun ~iir ile cephedeki askerlere oldu~u kadar cepheyi maddi ve manevi olarak destekleyen halka da
moral vermek gayesi güdülmü~tür. Nitekim bu ~iir Türk ordusunun
takdirine mazhar olmu~, talep üzerine iki bin nüsha daha bast~r~larak
Bat~~Cephesi ~stihbârât ~ubesi'ne gönderilmi~tirt°s.
Dertli 21 Mart 1922 tarihli nüshas~nda "Söz Saray~n De~il, Bu Vatan~n Sahibi Olan Milletindir" ba~l~~~~ile yer alan ba~yaz~s~ nda TBMM'nin Türkiye'yi
kurtaracak tek kuvvet oldu~unu belirterek ~öyle demi~tir:
"Dü~manlanm~z~ n memleketimizin dört bir taraf~n~~ve mevcüdiyet ve istiklalimizi imhâya çal~~t~~~~ bir s~ rada felaketi gören
millet istiklalini kurtarmak için mücadeleye at~lm~~~ ve dü~mana
kahir darbelerini indirerek bütün planlar~n~~ zir ü ~ir etmi~tir...~zmir'in i~gali s~ ralannda mukavemet edilmeyib teslim-i silah edilmesini emreden Bab-~~ Ali, Yunan sürülerinin dâhile do~ru ilerleyib envâ-i mezâlim ve cinayeti bi-la-perva irtikâb etmelerine feryâd eden ma'süm millete kar~~~bu ordunun Halife ordusu oldu~unu ilândan çekinmemi~~ve Sultan Osman ve Hudavendigar Gazi'nin türbeleri, Venezilos'un o~lunun çizmeleri ile telvis edildi~i
bir hengâmede saltanat ve sefahat dü~künü olan Padi~ah Ferhunda isminde 15 ya~~nda bir k~z ile teehhül etmekten utanmam~~t~.
Millet art~k mevd~ cliyetine hâtime verildi~ini anlayarak varl~~~n~~ korumak ve hakk-~~hayat~n~~ kurtarmak azmi ile sila'h~na sanld~~~~gün, ba~ta Padi~ah oldu~u halde Danr~ad Ferid ve hempâlan
Ali Kemal taraf~ ndan kaleme al~ nan bir beyanname ve düzme bir
fetva ile dü~mana kar~~~mücffiledede bulunan milleti ba~i nâmiyle
tavsif ve hakk~m~zda bir i'dam karar~~ demek olan Sevr Muahedesi'ni lonlas~~ elleri ile imza etmek denâetini irtikab etmi~lerdi.
Milletimiz bu alçak ve namussuz zümre-i lainenin te~kil ettii
Hükümet
ile münasebeti kat'ederek Büyük Millet Meclisi'ni aç~
t~~ve Milli Hükümet'i vücüda getirdi.. .Söz, Türk ve müslümanlarca ihâneti alçald~~~~tahakkuk eden Saray ve Bab-~~ Ali'nin de~il,
Türk milletini yegâne temsil eden Ankara'daki Büyük Millet
Meclisi H ükümeti'nindir." °°9
117 Tamam~~ 41 k~ta olan söz konusu ~iir için bkz.; Derdi, 27 Eylül 1337/1921, S.84.
"1" Fevziye Abdullah Tansel, "Ordumuza Resmen Da~~t~lan Eserler ve Mehmetçik'in Sakarya Destan~", Tarih ve Edeb~,at Mecmuasz, s.5, Istanbul (5 May~s 1981), s.58.
109 Derdi, 21 Mart 1338/1922, S.109.
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Yukandaki sat~ rlarda Türk milletinin her türlü ~ahsi idare anlay~~~m reddederek kaderini eline ald~~~~ve bundan sonra sözün halk~n yegâne temsilcisi olan TBMM'ye ait oldu~u vurgulanm~~t~r.
~ tilaf Devletleri temsilcileri Türklerin elde etti~i Sakarya zaferi sonras~nda mütareke ~artlann~~yeniden de~erlendirmek üzere 22-26 Mart
1922'de Paris'te bir araya gelmi~lerdir. Burada öngörülen; Tekirda~~
d~~~ndaki Trakya'n~ n Yunanlilara b~rak~lmas~, Do~u'da bir Ermeni devletinin kurulmas~~ve Bo~azlar m~nt~kas~ nda askersiz bir bölge olu~turulmas~~ gibi Türklerin egemenlik haklar~n~~ zedeleyici teklifier"° tüm Anadolu'da oldu~u gibi Bolu'da da büyük bir infial yaratm~~~ve söz konusu
geli~meler bölge halk~~ tarafindan ~iddetle lunanm~~t~ r. Bunun üzerine
TBMM'ye, Heyet-i Vekile'ye ve Hâriciyye Vekâleti'ne Bolu'dan gönderilen ~u telgraf Dertlinin sütunlannda yer alm~~t~r:
"Paris'de in'ikad eden müttefikin Hâriciyye Nâz~rlan'n~n hiçbir
ma'nâ ve k~ ymet-i ilmiyye ve nazariyye ifade etmeyen mütareke ~erâiti teklifât~ na Bolu ahâlisi Anadolu Ajans~~ vâs~tas~yla muttali' olmu~tur.
~ark'da sulh ve musâlahât~ n te'sisini samimiyyetle arzu eden müttefikin hükümetleri bu arzular~ n~~ Anadolu'daki haydüd ordusunu hudüd-~~ millimiz hâricine ç~ karmakla daha iyi isbât edebilirlerdi. Türkler sulhe âmâdedir. Ancak mevcüdiyet-i istiklâlinin istinâd~~ olan Misâk-~~ Millrnin kat'iyyetle çizdi~i hudüdlardan dü~man~n def olup gitmesi ~art-~~esâsiyyesinden istiklâli yolunda bir tek neferi kal~ncaya kadar ölme~e ahd u ~nisâk etmi~~olan Türk milleti nâm~na teklifi vâki'in reddini vekil ve mümessillerimizden istirhâm ederiz.
Derdi Gazetesi Müdir-i Mes'ülü Vükelâ-y~~Da'vâdan Ali Sâib,
Gençler Birli~i Cemiyeti Reisi ve Türko~lu Gazetesi Sahibi Mithat 'Akif,
Müdafaa-i Hukük Reisi Vekili Abdi,
Bolu Belediye Reisi Hakk~" I I I
Bu sat~rlarda görüldü~ü üzere Bolulular Misak-~~ Milli üzerinde son
derece hassasiyetle durmu~lar, ~tilaf Devletleri'nin anla~ma konusundaki samimiyetierinin ancak bu çerçevede de~erlendirmeye tabi tutulaca~~n~~belirtmi~lerdir.
Kuva-y~~Milliyye'nin etkinli~ini art~rmas~~ve ard~ ndan düzenli ordunun kurulmas~yla elde edilen ba~ar~lar neticesinde ~tilaf Devletleri ile
Yalç~n ve di~erleri, a.g.e., s.303-304.
"1 Derdi, 28 Mart 1338/1922, S.110.
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ba~layan müzakereler de Derth'nin haberleri aras~nda yer alm~~t~r. Derdi,
bu sanc~l~~süreç içinde daima TBMM'nin ve Türk ordusunun yan~nda
olmu~tur. ~ tilâf Devletleri Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan kuvvetlerine vurulan darbeden sonra Türk milletinin gücünü iyiden iyiye
kestirmi~ler ve Sevr Muahedesi'ni biraz daha yumu~atmak suretiyle
Türklere kabul ettirmek gayesinde olmu~lard~r. Bu nedenle 1922 y~l~~
ilkbahanndan itibaren "sulh" sözünü iyice dillendirmi~ler ve: "Yunan ordusu, Kemalist orduyu yenem~,ecek. Fakat Kemalist ordu da Yunan ordusunu denize dökemyecek. Onun için Seur Anla~mas~'ndan baz~~tilvizler vererek ~nes'eleyi konferansla halkdelim."
dü~üncesini i~lemeye ba~lam~~lard~r. Istanbul'da Damat Ferit Pa~a yanl~s~~gazeteci Ali Kemal de P0m-~~Sabah adl~~ gazetesinde her gün bu tezi
savunmu~, meselenin silahla halledilmesine imkan olmad~~~n~~ve ancak
Ankara'n~n Avrupa Devletleri'ne s~~-'~nmas~~ile Yunanistan'dan Anadolu'nun baz~~parçalann~~koparman~n mümkün olabilece~ini yazm~~t~r'''.
~~te bu propagandaya kar~~~ Derdi, Bolu halk~n~~uyarmaktan geri kalmam~~t~r. Gazetenin 4 Nisan 1922 tarihli nüshas~nda ~unlar belirtilmi~tir:
"Sulh yoktur ve böyle teklifier, böyle ~artlarla sulh olamaz, yapacak hükümet müzaheret de göremez. Binâenaleyh dü~man ordular~= çekilmeye, i~gal alt~nda bulunan memleketimizin tahliye
edilmeye ba~land~~~n~~ görmedikçe sulh sözlerine inan~lmamas~m
halk~m~za tavsiye ederiz. Zirâ ~imdiye kadar çok aldand~k. Binâenaleyh bin nasihattan bir Mondros Mütarekesi musibeti Icâfidir."5
Derdi, söz konusu dönem itibariyle Türk milletini rehavete sürükleyecek sulh safsatalanna inamlmamas~~gerekti~i, ~~tilaf Devletleri'nin bu
konudaki samimiyetlerinin ancak i~gal ettikleri bölgelerden çekilmeleri
ile anla~~laca~~~konusunda halk~~uyarm~~t~r. ~ngiliz Ba~vekili Lloyd George, Yunanhlan himaye eden teklifleri ile bir yandan Ankara Hükümeti'ni sulh görü~melerine getirmeye ili~kin te~ebbüslerine devam etmi~, di~er yandan da TBMM'ye tehditler savurmaktan geri durmam~~t~r. Dertli, söz konusu geli~melere binaen 18 Nisan 1922 tarihli nüshas~nda millete bir kez daha aç~klamada bulunma gere~i hissetmi~tir:
"Ingilizlerin teklifi veçhile bir sulh kabul edemeyiz. O hâlde
sulh yoktur, harb vard~ r. Ey Türk ordusu, vatan~ n istihlâs~~ konferanslarda de~il, senin süngünün ucundad~r." 114
112 Co~ar, a.g.t., s.292.
"'Dertli, 4 Nisan 1338/1922.
"4 Dedi!, 18 Nisan 1338/1922, S.113.

1008

EROL EVCIN

Ba~kumandanlik Meydan Muharebesi'nden dört ay kadar önce yazihin bu sat~rlarm Türk milletinin duygu ve dü~üncelerini dile getirdi~ine ~üphe yoktur. Meydana gelen geli~meler neticesinde ~tilaf Devletleri'nin konferans tekliflerinden ve görü~melerinden bir sonuç ç~kmayaca~~~görülmü~, Türk milletinin hayat hakk~n~~ancak ve ancak sava~arak kazanabilece~i anla~~lm~~t~r.
Dertlinin 12 Eylül 1922 tarihli nüshas~nda büyük puntolarla Türk
ordusunun Bursa'ya ve Izmir'e girdi~i müjdesi verilmi~tir. Dâhiliye Vekili'nin "Ye~il Bursa'm~za da kavuougumuzu tekir lerim." sözlerinin alt~nda
Anadolu Ajans~'ndan al~nan "Ordumuzun kahraman süvârileri bugün cumartesi saat on buçukta sevinçli gözya~lan aras~nda Izmir'e dâhil olmu~lard~r." haberi gazetenin
man~et yaz~s~n~~ olu~turmu~tur. Takip eden nüshalarda Ba~kumandan
Mustafa Kemal Pa~a'n~n Türk ordusunun Izmir'e giri~i nedeniyle millete beyanât~na yer verilrni~H5 ve söz konusu dönem itibariyle hâlen
dü~man i~gali alt~nda bulunan Istanbul'un da pek yak~ n bir zamanda
kurtanlaca~~~vurgulanm~~t~rn6.
Büyük Taarruz'un ard~ndan ~tilaf Devletleri ile yürütülen Lozan
Konferans~~ sürecini sütunlanna ta~~yan Derdi bu çerçevedeki ba~makalelerinde TBMM Hükümeti'nin bar~~a olan inanc~n~~dile getirmi~tirm.
B o~azlar118, Bat~~Trakya 19, az~~nl~~klar 2°, kap itülasyonlar121 ve Yunanistan'dan talep edilen tazminat'22 meseleleri Dertli' de aynnt~lanyla de~erlendirilmi~~ve imzalanacak anla~man~n ancak ve ancak Misak-~~Milli çerçevesinde ~ekillenebilece~i vurgulanm~~t~r. Lozan'a davet edilen ~stanbul Hükümeti temsilcilerine hadlerini bilmeleri gerekti~i do~rultusunda: "Yaln~z Bir Türk Halk Hükümeti vard~r, ~stanbul Hükümeti yoktur." denilerek,
Te~kilât-~~Esâsiyye'nin "Misiik-~~Milli hudüdlan içinde tek yetkili erkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti" oldu~u yönündeki maddelerine sütunlannda
yer vermi~tir123.
Padi~ah'~n destekledi~i ~stanbul Hükümeti'nin Lozan Konferans~'na kat~lmak konusundaki ~sran ve menfi giri~imlerine kar~~l~k ~air
' 15 Derdi;
116
Derdi,
In Derdi,
118
Derdi;
"9 Derdi;

'20 Derdi,
'I Derdi,
122 Derdi,
122 Derdi,

19 Eylül 1338/1922, S.133.
26 Eylül 1338/1922, S.134.
14 Te~rin-i sâ~ll 1338/Kas~m 1922, S.142; Dertli, 20 May~s 1338/1922, S.159.
13 Kâniin-i evvel 1338/Aral~k 1922, S.145.
16 Kânün-i sürii 1339/1923, S.150.
10 Temmuz 1339/1923, S.175.
26 Kânün-i evvel 1338/1922, S.I47.
29 May~s 1339/1923, 5.169.
7 Te~rin-i sâni 1338/Kas~m 1922, S.140.
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Yahya Nüzhet'in "Sultan E~leniyor" ba~l~kl~~ ~iiri Dert/ir-lin 1 A~ustos 1922
tarihli nüshas~nda yer alm~~t~r:
"Anadolu'da dökülen kanla,
Ne mutlu sarayda, lâleler açt~,
Yurdunu, ~rk~n~, çi~neten hâkan,
Zevkinin u~runa çiçekler saçu."129
Büyük Taarruz s~ras~nda ~ehit dü~en ~air Yahya Nüzhet bu ~iirinde halk~n i~gal alt~ndaki Anadolu'da çekti~i cefalan anlatm~~~ve söz konusu s~k~nt~lar kar~~s~nda Padi~ah'~n tak~nd~~~~duyars~z tavn ele~tirmi~tir. Kurtulu~~günlerinin yak~nda oldu~unu müjdeleyen ~air ba~~gösteren tehlikeler kar~~s~nda halk~n mücadele azmini kamç~lamak istemi~tir.
Ahmet Talat (Onay) Bey ise Dertli de 5 Eylül 1922'de Sühâ Zâhir
müstean ile yay~mlad~~~~bir ~iirinde Mustafa Kemal Pa~a'n~n "Ordular ilk
hedefimiz Akdeniz'air." emrine ve Türk ordusunun bu emir do~rultusunda
Izmir'e do~ru yürüyü~üne at~fta bulunarak ~unlan dile getirmi~tir:
"Türk'ü dü~ürmek'çin kurmu~ken pusu,
Yüz tuttu firâra Yunan ordusu;
~srâfil çalmakta felâh borusu,
Tanr~m~n lütfuna elhamdülillah!"25
Bütün Anadolu ile birlikte Bolu halk~na da ate~ten günler ya~atm~~~
olan i~gal günlerinden kurtulu~u simgeleyen Ba~kumandanl~k Meydan
Muharebesi neticesinde elde edilen zaferin dile getirildi~i bu ~iirde cephedeki askerlere ~ükran duygulanna ve daima onlar~n yan~nda olan
Türk milletinin ~ükür dualanna yer verilmi~tir.
Derdi, az~nliklarla ilgili haberlere ve makalelere de sayfalarmda yer
vermi~tir. Örne~in 23 May~s 1921 tarihli nüshada Ahmet Talat (Onay)
Bey yine Sühâ Wa'hir müsteanyla kaleme ald~~~~yaz~s~nda TBMM'de görü~ülmekte olan, muhtelif tarihlerde az~nl~klara tan~nan hak ve imtiyazlann kald~r~lmas~na dair yasaya de~inmi~tir. Yazar bu vesileyle Rumlara, Ermenilere, Musevilere ve di~er gayrimüslim unsurlara verilen imtiyazlar üzerinde durmu~tur. Yaz~da, söz konusu hak ve imtiyazlann
az~nl~klarca istismar edilerek zamanla devletin varl~~~n~~tehdit eder hale geldi~ine ve yabanc~~ devletlere verilen kapitülasyonlann ise Osman-

124
125

Derth; 1 A~ustos 1338/1922, 127.

~iirin bütünü için bk~.; Dertli, 5 Eylül 1338/1922, S.131.
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h Devleti'ni y~luh~a götüren süreci tetikledi~ine i~aret edilerek ~u sonuca var~lm~~t~r:
"...Bu memleket mademki Türkiye'dir ve sakinleri de mademki Türk'dür, binâenaleyh Türklerle ya~amak isteyen sair milletlerin de Türklerden farkli olmamas~~ziyâde hak sahibi olmamalar~~pek tablidir. Dünyan~n hiçbir taraf~nda ekalliyetin hukükunun ekseriyetten ziyâde oldu~una tesâdüf olunamaz. Belki aksine
tesâdüf olunur. Teklif olunan kantin ekalliyyeder huk~lkunu inkar etmiyor, ancak stii'stimâle u~rayan müsaadat~~tehdid ediyor.
Binâenaleyh esas~~ itibariyle bu kantin kadar bu günün mühim icrââundan ma'dticl bir ~ey olamaz. Biz ~una kaniyiz ki hükümet bir
taraftan ordusuyla zaferler, siyasetiyle galebeler te'min ederken
böyle bir kantin kabul ederse yeni bir muzafferiyet te'~nin etmi~~
olacakt~r.
Kapitülasyon nâm~~ verilen belan~n refine do~ru bir hâtime
demek olan kanünun inti~ân mühim bir hadise olacakt~r. Dahili
bela)/ ref eden bu kanûn temenni ederiz ki uhr~d-~~ atika (eski anla~malar) nâm~~ verilen harici belan~n da refi için bir mukaddime
olur.
Türk'ün azim ve metânetinin pek yak~n atide Türk'ün hür
ve müstakil olarak ya~amas~n~~te'min edece~ine yine Türk'ün büyük olan Allah'~~ kefil ve kâfidir." 126
Bu tezi destekler mahiyette yaymlanna devam eden Dertli, Bolu'da
ya~ayan Rum ve Ermeni az~nhklardan bir k~sm~nm gazeteye verdikleri
bir demeci 20 Haziran 1922 tarihi itibariyle "Ekal4yetlerin Sedâst, ~ngilizler
Olcusun ve Utans~n" ba~l~~~yla yay~~mlam~~t~r:
"Bolu'da mütevattm biz Rum ve Ermeniler as~rlardan beri
Türk idâre-i âdilesinin
himâyet-i re'fetinde kemâl-i huzür ve
saadet içinde ya~amakda ve ecdadlanm~zdan bizlere gelinceye kadar hiçbirimiz herhangi bir Türk karde~imiz taraf~ndan ednâ bir
hakaret bile görmedi~imiz halde Avrupa politikadan= bin türlü siyasalarla Anadolu'da h~ristiyan ekalliyyederi hakk~nda mezâlim ika' edilmekde oldu~undan bâhisle müfterlyat eylemelerini
stiret-i kat'iyyede takblh ve redd ve tekzib eyleriz. Kantinun ve fazâil-i insaniyyenin tamamen hakim oldu~u Anadolu'da hiçbir h~ristiyan~n en adi bir hakk~~ bile hiçbir sebeb ve sürede ihmal edil-

'26 Derdi,

23 May~s 1337/1921, S.60.
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memekde ve Hükümet-i Milliyyemizin kaffe-i icraat' h~ristiyan ve
müslüman bütün ebna'-y~~vatan~n ayn~~müsavat-~~ hukük dairesinde mazhar-~~ etemm ve adalet olmas~~ merkezinde mütekâsif ve
mütemerkiz bulundu~unu kemâl-i ~ükrâniyyetle bütün cihan-1
medeniyyete ilan eder ve Avrupa ve bilhassa Yunan menâbi'nden
mütere~~ ih isnâdât efsanelerinin bi-usid ve esas oldu~unu te'yid
eyleriz.
Ermeni Mu'teberat~ ndan Tekfur Mikâilyan, Tiftik Tüccanndan Ohannes Tailyan, Bolu'da A~nam Tüccânndan Hirebeto~lu
Tekfur, Mi'mar Yani, Mi'mâr Kosti, Mi'mâr Pandeli Kalfa, Mi'mâr
Yani Nikola, Urgan Tüccar~ndan Nikola Efendi Mahdumu Yorgi,
Terzi Jamekos o~lu Tekfur, Terzba~~~Agop, Marangoz Yus~f, Marangoz Lefter, Marangoz Harelbo, Marangoz Espero, Marangoz
Dimitri, Do~ramac~~ Nazaret, Avusturyal~~Mösyö Pezer"'"

Bu demeçle, bölgede ya~ayan Ermeni ve Rumlann Türklerin idaresinde kanun ve nizamlar çerçevesinde yüzy~llard~r rahat ve huzurlu
bir ~ekilde ya~ad~klar~, Avrupa'n~n haris politikac~lar~~tarafindan uydurulan mezalim iddialanmn tamamen iftira oldu~u kesin bir dille ifade
edilmi~tir. Bunun bizzat bölgede ya~ayan unsurlar taraf~ndan dile getirilmesi Türklerin insafs~ z bir karalama kampanyas~~ sonucu katliamla
suçland~~~~söz konusu dönem için önemli bir hadisedir.
Sakarya zaferinin ard~ndan Derdi taraf~ndan gönderilen tebrik telgraf~na Mustafa Kemal Pa~a'n~n gönderdi~i cevabi' telgraf, gazetenin
sütunlarmda ~u ~ekilde yer alm~~t~r:
"Hür~id-i zaferin sema'-~~ millimizde tele'üvâni deha-y~~ halikülâdesi ile te'min buyurmalar~~hasebiyle ahde-i fehimânelerine
Ba~kumandan Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri'nin ne~riyat~n~~takdir buyurduklan naçiz (Dertli)'nin tebrik telgrafina verdikleri cevab~~ bir vesika-i tarihiyye olmak üzere aynen derc-i sütün müfflheret eyliyoruz."
"Ankara 23 Eylül 1337
Bolu'da Derdi Gazetesi Müdiri Ali Sâib Bey'e,
Tebrikat~n~za te~ekkür ederim efendim. Reis-i Cumhur, Ba~kumandan Mustafa Kemal"128

I" Derdi, 20 Haziran 1338/1922, S.121.
'" Derdi, 27 Eylül 1337/1921, S.84.
Belleten CLXXV1, 64
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Dertli'nin 7 Kas~m 1922 tarihli nüshasmda da Bolu'dan muhtelif imzalarla TBMM'ye gönderilen ve Saltanatm kald~r~lmas~~konusundaki
karan tebrik eden bir mektup yarmlanm~~hr. Bu mektup ~u dü~ünceleri ifade etmekteydi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine,
Millet en mü~ kil ve buhranh zamanlar~nda vatan~n en vahim
ve tehlikeli dakikalannda hukük-~~esâsiyye ve siyasiyyesinin müdafaa ve muhafazas~n~~Padi~ah'~ na ve onun isnadgalu olan Bab-~~
Ali'ye terk etti~i zamanlarda ihmal edildi~ini, as~rlardan ben cazibedar cariyelerinin a~u~-~~sefah~ nda ve müdded-ebed saraylann~n azamet ve ihti~am~~kar~~s~nda ihtiyacat ve ~zt~rabât-~~ rnilliyyeyi bir an için olsun dü~ünmeyen, yaln~z mestiyye-i sefflhatlarinin
devam~n~~ te'nün edici u~aklar ara~t~ ran bir hey'et-i sefile ve sefihenin ve millete birgüna alaka ve rab~tas~~ olmad~~~n~~bilakis Anadolu ve Türk'ün dü~ manlanyla te~rik-i mesai sûretiyle milleti esârete sevk, ~eref ve istiklal ve mevcüdiyet-i siyasiyyesinden tecride
hasr-~~âmal eyleyen sultan-~~haz~rla onun gayr-~~ me~rû hükümetinin tevali edegelen vatani ve milli ihânetlerine nihayet vermek
için mevhüm ~stanbul Sadrazam~~Tevfik Pa~a'n~n son vesikas~ndan°29 daha maddi ve canl~~bir hüccet-i kafi bulunamazd~. Milletin ezâ ve felaketiyle istihza' bu dü~ man kuklasmm millet üzerindeki saltanat-~~ keyfiyyelerine nihayet vermek ve saltanat-~~ ~nilliyyenin te'sisiyle milletin öc-i ikbalinde daima bir bayku~~gibi öten
merünlann ihânet ocaklann~n y~k~lmas~~hakk~ndaki Büyük Millet
Meclisi'nin 1 Te~ rin-i sâni 338 tarihli karar~~tarih-i milelde, tarihi Osmâni'de ve bilhassa Anadolu Mücâhede-i Milliyyesi'nde intizar edilen en büyük bir ink~lab~~vücûda getirmekle milletin hakiki temenniyyât ve arzular~n~~is'af etmi~~demektir. Binâenaleyh Istanbul'un mürâcaat-~~âhiresi üzerine millet galeyân ve feveran-~~
azime ile muhtezir bulundu~u karar-~~ vald'i büyük bir memnuniyetle kar~~lam~~~ve hukük-~~ milliyyesini bihaklun müdafaa etmekde bulunan azimkar vekillerini ~ükrânlarla allu~lam~~ t~r. ~stanbul
Hükümeti'nin ve saltanat-~~ ~ahsiyyesinin fiilen de ilga's~~hakk~ndaki karardan mütevellid sürûr ve ~admâni nâkabil-i tasvirdir. Bu
129 Burada, Lozan Konferans~'na ~tilâf Devletleri tarafindan ~stanbul ve Ankara Hükümetleri'nin birlikte davet edilmeleri üzerine Sadrazam Tevfik Pa~a'n~n konferansa i~tirak etmek konusunda TBMM'ye görü~~ve önerilerini sundu~u 29 Ekim 1922 tarihli telgraftan bahsedilmektedir. ~ lgili telgrafin tam metni için bkz.; Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk Venkalar, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Ara~t~rma Merkezi Yay~nlar~, Ankara 1991,
Vesika no:263, s.928-929; Türko~lu, 5 Te~tIn-i simi 1338/Kas~m 1922, S.62.
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münasebetle de Bolu halk~n~n en hakiki ve en samimi ~ükr-i englzânesini arz-~~vüdidundan beri temâdi eden tezâhürât-~~ vatanperverâneyi ve hakiki kurtulu~~bayram~ndan mütevellid huzilzât~~ nihâyeyi tebrikât-~~ kalbiyyemize tevfiken arz eyleriz."5°

TBMM'ye gönderilen bu mektup münasebetiyle Bolu ahalisi, art~k
hiç bir anlam~~ ve i~levi kalmam~~, tarihi görevini tamamlam~~~ve hatta
i~galci devletlerle i~birli~i yapmak suretiyle ihanet oca~~~hâlini alm~~~
olan Saltanat~n kald~r~lmas~~ konusundaki karan takdir etmi~tir. Böyle[ilde Dertli, bu karar~~alan mebuslarm Türk milletinin haklar~n~~ korumak
ve duygulanna tercüman olmak gayesiyle çal~~malar~n~~ devam ettirdi~ini dile getirmi~~ve kendilerine ~ükran duygular~n~~ifade etmi~tir.
Yukar~da de~indi~imiz bütün bu siyasi ve askeri geli~melerin d~~~nda yeni Türkiye'nin giri~ece~i ink~lap hareketi de Derdinin sütunlar~nda de~erlendirilrni~tir. 14 Kas~m 1922 tarihli nüshada yer alan "~çtimd~nk~lâblann 14-9,meti" ba~l~kl~~ yaz~da ink~lâplarm milletten do~an, cemiyet
ruhunda hâs~l olan zaruri ve ola~an hadiseler oldu~u vurgulanarak söze ~öyle devam edilmi~tir:
"~nk~lâblardan de~i~imlerden ve yeniliklerden korkan milletlerin hayatta hakk-~~ mevoldiyeti hakk-~~ tekâmül ve inki~âfi
yoktur, olamaz. Ink~lâbdan kaçmak ölümden kurtulmaya çal~~mak gibi muhâl bir keyfiyyet, âdetâ ya~amak istememek, Icanün-~~
tabilnin ahkâm~n~~icrâ'ya mukavemet, cereyân-~~ tablIyi tevkife u~ra~mak gibi beyhüde ve hatta muz~rr bir harekettir...Bu günkü
ruh-~~ insâniyyet ve vicdâ'n-~~ medeniyyet, büyük küçük âni ve nâgehâni inlulâb-~~mâneviyye, tekâmülât-~~ içtimâiyyenin netice-i tabilyyesi, tarihi bir mahsüle-i um~lmiyyesidir."3'

Mevcut durumu net bir ~ekilde aç~klayan bu cümlelerde ink~lâplar~n Türk milletini gelece~e ta~~yacak en önemli hayat kaynaklar~ndan
biri oldu~u dile getirilmi~tir. "Inktlâblarda Muz~affakyyet" ba~likh bir ba~ka
yanda ise ~unlar beyan edilmi~tir:
"~stibdâd devirlerinin, zulm-1 mel'anetlerin, tahakküm azrail'erinin, ~ahsi saltanatlarm, ferdi hakimiyetlerin tekrar te~kiline,

' 3° Derdi, 7 Te~dn-i sânI 1338/Kas~m 1922, S.140; Bolu'dan gönderilen telgraf~n Hey'et-i
Umümiyye'ye arz edildi~i ve memnuniyet uy-and~rd~~ma dair TBMM ad~na ~kinci Ba~kan
Doktor Adnan (Ad~var) Bey'in cevabl telgrafi için bkz.; Dertli, 14 Te~rfn-i san! 1338/Kas~m
1922, S.141; Türko~lu, 12 Te~rfn-i &Ini 1338/Kas~m 1922, S.63.
13. Derdi, 14 Te~rfn-i sâ~ll 1338/Kas~m 1922, S.141.
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tekrar meydana hayata ç~kmas~na meydan ve f~rsat verilmemesi,
bunlara ~iddetle mümânaat olunmas~, ufac~k bir müsâ'~r~al~arun yap~lmamas~~kat'i bir lâz~me-i galibiyettir. ~nk~lâblardan sonra do~acak gündü~lerin hiçbir zaman ve hiçbir sûrette kararmamas~, geceye tebd~l etmemesi, rcti ve daimi bir gündüz hâlinde bulunmas~~için
millet semâ'sm~n her tarafinda hiçbir bulutun hatta gölgenin bile
tahassulune müsâade olunmamas~, ayn~~ate~, heyecân ve samimiyyetin yanmas~, hasr u intiff~' bir maksatla söndürmek isteyenleri
ma'nen yakmas~~ yegk~e â'mâl ve yegâne vâs~ta-~~muzafferiyettir."32

Bu ~ekilde ink~lâplarda ba~anya ula~mak için gerekli ana prensipler üzerinde durulmu~~ve elde edilecek ba~anlann ink~lâp ate~ini sürekli yan~k tutaca~-~~ beyan edilmi~tir. Derdi bu söylemleriyle Cumhuriyet'in
ilân~~ ile ba~layan ve Türk milletini gelecek yüzy~llara ta~~mak gayesinde
olan inkilâplann da müjdesini vermek istiyor gibidir.
Türko~lu Gazetesi

Yunan Kral~~Konstantin'in ordulanna Eski~ehir'den Ankara'ya yürüme emrini verdi~i ve Sakarya Meydan Muharebesi'ne do~ru gidildi~i 15 A~ustos 1921 tarihinde Bolu'da Derdinin kampanyalann~~ desteklemek ve Kuvâ-y~~Milliyye lehinde kamuoyu olu~turmak üzere Türko~lu
ad~nda bir gazete daha ç~km~~t~r'33.
Türko~lu, 15 A~ustos 1921 tarihli 1 nurnarali nüshas~nda: "Towir ve
ir-i ffkân" oldu~unu kaydetmi~tir134. Söz konusu dönemde i~galci güçlerle el ele veren ~stanbul Hükümeti'nin y~k~c~~propagandalar~n~~önlemek, dâhili ayaldanmalarda bo~~yere kan dökülmesine engel olmak için birçok bölgede TBMM taraf~ndan bu ~ekilde "~r~dd ve Tenvir H'etkri"nin te~kil edildi~i bilinmektedir-135. Nitekim ilk nüshas~nda
"hey'et-i talulnYye" ad~na kaleme al~nan makalede: "Türko~lu bütün Türklere ve
ir,sdd

müslümanlara hitâb edecek, Tür/dü~ün ve ~slcimiyet'in tedlisine ludend~ti kendisi için hakiki bir
~eref bilecektir." 36 denilerek gazetenin amaçLan hakk~nda bilgi verilmi~tir.

132 Dertli, 29 Te~tin-i sânl 1338/Kas~m 1922, S.143.
"Co~ar, ag.~., 5.296; Zekiye Tütüncü, Türko~lu Gazetesi'ne Göre Istiklal Sava~~'n~n De~erlendirilmesi;
Ankara Üniversitesi Türk ~nk~lâp Tarihi Enstitüsü Yay~mlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1996, 5.18; Tür*o~lit'nun yay~n hayat~na ba~lamas~~Bolu gazetesinde de ek al~nm~~~ve "mü,fid
makaleleri" bulundu~u beyan edilen Türko~lu, Bolu ahalisine tavsiye edilmi~tir (Bolu, 25 A~ustos
1337/1921, S.357).
'34 Türko~lu, 15 A~ustos 1337/1921, S.1.
133 Co~ar, a.g.e., 5.296.
136 Türko~lu, 15 A~ustos 1337/1 921, S.1.
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Türko~lu'nun imtiyaz sahibi Akifbeyzâde (Koca) Mithat Akif Beyi",
Mes'ill Müdürü ise Abdia~azâde Mehmed Abdi Bey idi. Birinci Dünya
Sava~~~ y~llar~nda Ittihat ve Terakki F~rkas~'run Bolu Kâtib-i Mes'illlü~ü
görevinde bulunan Mithat Akif Bey Mondros Mütarekesi'nin ardmdan
Itilaf Devletleri'nin güdümü alt~ndaki ~stanbul Hükümeti taraf~ndan
Malta'ya sürgün edilmi~tir.
Bu ~ah~s ilerleyen süreç içinde Ankara Hükümeti'nin çabalan neticesinde serbest b~rak~lm~~~ve Bolu'ya geri dönerek dâhili ayaklanmalar
sebebiyle Bolu'ya sürülmek istenen lekeyi temizlemek için çaba gösteren Bolu ahalisi aras~nda yer alm~~t~r. Gazetesi Bolu Hükümet Matbaas~'nda Türko~lu ~dârehânesi'nde bas~lm~~t~r. ~lk on nüshas~~ pazartesi
günleri ne~ redilen gazetenin daha sonra pazar günü yarmlanmaya
ba~lad~~~~görülmektedir138.
Sakarya Meydan Muharebesi'nin yakla~t~~~~günlerde yay~n hayat~na ba~layan Türko~lu; halk~ n mücadele ruhunun kamglanmas~ nda ve
maneviyat~n~ n kuvvetlendirilmesinde önemli rol oynam~~t~r '3°. ~stanbul
Hükûmeti'ne kar~~~cephe alm~~~ve Milli Mücadele'nin sonuna kadar yay~n hayat~na devam etmi~tir'40. Türko~lu, yerel haberlere yer vermekle
birlikte ulusal ve uluslar aras~~ bas~n ajanslann~~da yak~ndan takip etmi~,
bu ~ekilde yerli ve yabana haberler gazetenin sayfalannda yer alm~~t~r.
Aynca Bolu'da e~itim, bay~nd~rl~ k, sanayi alanlar~nda yap~lan ve yap~lmas~~ gereken çal~~malar da Türko~lu'nda ele al~nm~~~ve tart~~ilm~~t~r '4'.
Söz konusu gazetenin ilk nüshas~ ndaki "Senden ne istiyorlar?" ba~l~ kl~~
Bey, ~ tilâf Devletleri'nin Anadolu üzerindeki em*
yaz~s~yla Mithat Akif
peryalist emellerine de~inmi~~ve: "Sen, altm~~~paral~k Yunan: tuz gibi da~~tacak ve
eritecek.sin. Bütün millet de seninle beraber her ~D,i~~i fedâ:ya âmddedir. Ko~~ve yeti~~Türko~lu. Durmak zaman~~de~ildir. ~leri.'"42 diyerek Türk ordusuna moral ve destek
"7 Birinci Dünya Sava~~~ y~llar~nda Bolu'da ~ttihat ve Terakki F~rl~as~'mn Kâtib-i Mes'üllü~ünü yapan (Koca) Mithat Akif Bey, ~ttihatç~~oldu~u ve Ermenilerin 1915'teki tehciri olay~n~n Bolu bölgesindeki sorumlular~~ aras~nda yer ald~~~~gerekçesiyle Mondros Mütarekesi'nin
ard~ndan ~ngilizlerce Malta Adas~'na sürülmü~ tür. Anadolu'da hâkimiyet tesis eden Ankara
Hükümeti'nin ~ngilizler ile yapt~~~~esir mübadelesi anla~mas~~ gere~i Malta'dan kurtularak Bolu'ya dönmü~, bölgede Kuvâ-y~~Milliyye lehinde kamuoyu olu~turmak ve Milli Mücadele'yi
desteklemek üzere Gençler Birli~i Cemiyeti ile Türko~lu gazetesini kurmu~tur (Evcin, a.g.t., s.842 vd.).
" Tütüncü, a.g.t., 5.18.
"9 Co~ar, a.g.~., s.296.
'4') Fuat Süreyya Oral, Türk Bas~n Tarihi (1919-1965), ~kinci kitap, Do~u~~Matbaac~l~k, Ankara 1968, s.55.
'4' Tütüncü, a.g.t, s.19-20.
"2 Türko~lu, 15 A~ustos 1337/1921, S.1.
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vermi~, milletin cephede ölüm kal~m sava~~~veren askerlerin yan~nda oldu~unu vurgulam~~t~r.
Sakarya zaferinin haberini de 18 Eylül 1921 tarihli nüshas~nda:
ruhlar kaç~yor. rulza. Ingilizlerin ~ark s~:Asetleri ebed!)yen ffilis etmi~tir. ruha ingilizlere!'"43 diyerek sütunlarma ta~~m~~t~r. Yaz~n~n devam~nda ise 1877-78
Osmanl~-Rus Sava~~~(93 Harbi), Yunan, Trablusgarp, Balkan ve Birinci
Dünya Sava~lar~'m ya~ayan Osmanl~~ülkesinin Mondros Mütarekesi neticesinde i~gallere aç~k hale geldi~ini, bu süreç içinde Türk milletinin
do~rudan do~ruya mevcudiyetine ve hayat~na kastedildi~ini belirten
Türko~lu, her ~eye ra~men milletin birlik ve beraberlik ile istildalini korumas~n~~bildi~ini vurgulam~~ur. ~ tilaf Devletleri'nin Mondros Mütarekesi
ile uygulamaya geçirdikleri Türkiye'yi payla~ma planlann~n Türk milletinin azim ve karanyla tekrar bozguna u~-"rat~laca~~n~~ beyan ederek i~galci güçlere "Art~k hakk~m~z teslim edilmeli" ça~r~s~nda bulunmu~ tur'".
Türko~lu da meslekta~~~ Derdi gibi Sakarya zaferinden sonra Ingilizlerin ortaya yayd~ldan ban~~ve konferans sözlerine halk~n inanmamas~,
mücadele azmini gev~etmemesi için elinden geleni yapm~~t~r. Konuyla
ilgili olarak Mithat Akif Bey 2 Ekim 1921'de "Vazify ~kdâm" ba~likh yaz~s~nda ~unlar~~belirtmi~tir:
"Sakarya'run ~ark ve garb~nda Türk ordusu taraf~ndan belkemi~ine vurulan ~iddetli darbenin te'siri ile ne yapaca~~n~~ ~a~~ran Yunanl~lar Avrupa'da kap~~ kap~~ dola~maya ve sulh dilenmeye ba~lad~lar. Yunanhlan bizimle harbe te~vik eden, onlara her
nevl techiz
' ât-~~harbiyye, para ve hatta Erkan-~~ Harb zâbitlerini
veren ~ ngilizler bile Sakarya hezimetinin verdi~i deh~etten ap~~~p
kald~lar.. .Türko~lu, i~lerin iç yüzünü tamamen bildi~i için kuundan ç~kard~~~~palay~~kolay kolay yerine koym~yacalur. Evvelemirde Yunan çapulculan Anadolu'dan def ve tard edilecek, Edirne
vilâyeti tahlis ve Istanbul'un hudüdlan taht-~~ emniyyete al~nacak,
güzel ~ stanbul'umuz bize teslim, Anadolu ve Rumeli'de ika' edilen maddi zararlar tazmin ettirilecektir. Dünyada bir tek Türk kal~ncaya kadar müct~l~edât-~~haz~ra bütün ~iddeti ile devam edecek
ve hükümet olarak te~ekkül-i tarihten beri Türk yumru~u alt~nda ezihneye al~~m~~~olan Yunanhlann nâm~~bu defa tarih-i âlemden her halde silinecektir...Deri yüzülmü~, burnuna gelmi~tir.
Tavassut ve sulh haklunda vâkf olacak mürâcaat ve te~ebbüslerin
143 Türko~lu, 18 Eylül 1337/1 921, S.6.
'44 Türko~lu, 18 Eylül 1337/1921, S.6.
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hiçbirisi de samimi ve hakiki de~ildir. Bizi avutmak ve avlamak
için ten% edilmi~~ve ~ngiliz tuza~~~olan bu dalaverelere kat'iyyen
inanm~yarak milli gayelerimizin istihsâline kadar bütün varl~~~mala ileri ve geri hidemât~ndaki vazifelerimize büyük ve mütezâyid bir a~k ve iman ile sanlaca~~z ve hâinleri bir teki bile kalmay~ncaya kadar ezib tepelemedikçe palay~~ lumna koym~yaca~ra.
Gösterdi~imiz fedakârli~~n mes'üd mültâfat~~pek yak~nd~r. ~nâyet
Allah'tan ." '45

Yunanlilara büyük bir darbe vurulmalda birlikte tedbirin elden b~rak~lmamas~~ gerekti~ini belirten Mithat Akif Bey, i~galcilerin Anadolu
topraklar~ndan tamamen gkaril~ncaya dek mücadeleye devam edilece~ini vurgulam~~t~n Gazetenin ayn~~ nüshas~nda, Istanbul'da i~gal kuvvetleri ile i~birli~i yapan ~stanbul bas~n~na ve yazarlanna da kesin bir
uyanda bulunulmu~tur. Kuvâ-y~~ Milliyye'ye a~~r sald~r~larda bulunan
Ali Kemare Pydm-~~Sabah'ta Ermeni Mihran (Nakka~yan) ile ortak oldu~undan "Artin Kendi" ad~~ ile hitap ederek ~unlar~~demi~tin
"Ba~ta kart baban~z oldu~u hâlde be~~on hergelenin bir araya gelib de Anadolu'ya sald~nt~~~n~z Yunanlilardan mürekkeb it
sürüsü, Türk'ün süngüsü alt~nda belâsm~~buldu. ~imdi s~ra size
geldi. Haz~r olun kahbe alay~! Bu millet sizin de hakk~n~z~~ verecektir. Fakat kaçmaym~z..."

Görüldü~ü üzere Türko~lu, Yunanhlarla i~birli~i yapmak suretiyle
Türk milletini felakete sürüklemek gayesinde olan ~stanburdaki bas~n
organlar~n~n temsilcilerine kar~~~sert bir üslup kullanm~~, halk~n bu yap~lanlardan hesap soraca~~~günlerin yakla~t~~~n~~belirtmi~tir.
16 Ekim 1921 tarihli nüshada ~hsan Altay imzas~yla ç~kan yaz~da tarihin en eski, ~erefli ve kahraman rnilletlerinden olan Türklerin tarih
boyunca ba~~ms~zliklarma dü~künlükleri, mazlumlann yan~nda olu~lan dile getirilmi~; y~llard~r bünyesinde bar~nd~rd~~-'1, hak ve özgürlük tan~d~~~~azml~klann ~imdi bu millete zincir vurmaya ve memleketin servetini ya~malamaya kalkt~ldan vurgulanm~~t~r. Makale: "Haydi art~k ileri!
Giiktannm~z enzre~lYor, onunyiice Kernal'i Türk'e ölümyolc!' demekde ve dalk~l~nç olarak ilenYe yürümekde, bu kayg~yla tariheyeni ba~tan ~dn gelecek, bizler dahi k~~rtulub saddek erece~iz; yurdumuzda istikMl çiçekkri derece~iz.'" 46 sözleriyle son bulmu~tur.

"5 Tii~kil~~, 2 Te~rin-i evvel 1337/Ekim 1921, S.8.
Tibkollu, 16 Te~dr~-i evvel 1337/Ekim 1921, 5.10.
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Türko~lu, 30 Ekim 1921 tarihli nüshas~nda halka, Sakarya Meydan
Muharebesi s~ras~nda Eski~ehir bölgesinde meydana gelen çarp~~malarda yararl~l~k gösteren ve cephede hizmet eden 12 Türk kad~n~na madalya verildi~ini duyurmu~tur. Ayr~ca bu hamiyedi kad~nlardan Erzâk
Kolu Kumandanli~i vazifesini ifa eden Fatma (Seher Erden) Onba~~' n~n
da rütbesinin çav~~~lu~a terfi ettirildi~i bildirilini~tir147. Bu haberde
yurdanmn kurtulu~u için canlan pahas~na kendilerini mücadeleye adayan Türk kadmlanna duyulan vefa duygular~~da dile getirilmi~tir.

13 Kas~m 1921 tarihli nüshada Mithat Akif Bey, Sakarya Meydan
Muharebesi'nden ordusu yenilgiyle ç~kan Yunan Kral~~ Konstantin'in
apar topar Yunanistan'a döndü~ünü ve dahili vaziyetir~i de dü~ünerek
biraz daha yard~ m alabilmek için Avrupa'ya seyahat etmeye karar verdi~ini yazm~~t~r. Bu günlerde Yunanistan'~n zaman kazanmaya yönelik
bar~~~teklifi ~ayialarma kar~~~Mithat Akif Bey'in söyledi~i son sözler:
"Anadolu'da bütün millet va4fe ba~~nda, dü~man pe~indedir...runan Hüld~n~eti'nin sulh tevessülât~~teklfflerinin cevab~n~~Türko~lu'nun toplanyla süngüleri verme haz~rlan~yor. Kulak
verme i~ine balc..!'"48 ~eklinde olmu~tur.

Türkiye'nin ~ngiliz himayesine girmesini, Bo~azIar'~n ~ngilizlerin
kontrolünde olmas~n~, Halife/Padi~ah'~n Suriye ve Irak'ta ~ngiliz varl~~~n~~ tan~d~~~n~~ve Türkiye'yi kurtarmak için mücadele eden milliyetperyerlerin ~ngiliz kuvvetlerince bertarafina yard~m edilmesini öngören
Sadrazam Damat Ferit Pa~a ile Ingilizlerin gizli olarak imzalad~~~~12 Eylül 1919 tarihli anla~may~~da sütunlanna ta~~yan Türko~iu' 49, benzer ~ekilde ~ stanbul ve Ankara Hükümetleri'nin Lozan Konferans~'na birlikte
davet edilmeleri üzerine Sadrazam Tevfik Pa~a'n~ n konferansa i~tirak
konusunda TBMM'ye gönderdi~i 29 Ekim 1922 tarihli telgrafi "Son Vesika-~~ihanet" ba~l~~~yla yarmlam~~t~r. Türko~lu konuyla ilgili yay~mlad~~~~
makalede son söz olarak ~unlar~~söylemi~tir:
"Efendiler! Beyhüde yorulmay~n~z. Türk sarnyla, Türk ~ahsiyetinizle bizi ~ngiliz âmâline hizmet ettirmeye muvaffak olamayacaks~n~z. As~rlardan beri size efendilik eden yüce bir milletin,
koca bir vatan~n ufül-~~ hazibini ve inhizâmm~~görmeye muvaffak
olamayacaks~n~z." 150

30 Te~r~n-i evvel 1337/Ekim 1921,S.I2.
13 Te~rl~~-i s'ar~l 1337/Kas~m 1921, S.14.
149 Türko~lu, 4 Kffi~iin-i evvel 1337/Aral~k 1921, S.I7.
'5° Türko~lu, 5 Te~rin-i sâni 1338/Kas~m 1922, S.62.
"7 Türko~lu,

148 Türko~lu,
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Tevfik Pa~a'n~n hiç hakk~~ve pay~~ olmad~~~~bir zaferin neticesi olarak ortaya ç~kan Lozan Konferans~'na ~stanbul Hükümeti ad~na temsild göndermek istemesi ve bu durumun konferansta yarataca~~~ikilik neticesinde Türk milletinin büyük fedakârlildarla kazand~~~~askeri zafere
gölge dü~ürme tehlikesi Türko~lu'nun ~iddetli muhalefetiyle kar~~la~m~~t~r. Bu yüzden gazetede ne~redilen söz konusu vesika Istanbul Hükümeti'nin tarihi cinayetlerinin gelecek nesillere intikal edecek son ihanet vesikast" olarak tarif
edilmi~tir. Buna kar~~l~k Türko~lu da ~stanbul Hükümeti'nin Türk milleti nezdinde me~ru hükümet sarlit~ad~~~n~, halk~~ temsil eden as~l makam~ n Milli Mücadele'yi yürüten TBMM Hükümeti oldu~unu bir kez daha sütunlanndan kamuoyuna duyurma gere~i hissetmi~tir.
Türko~lu, Saltanatm kald~r~lmas~~münasebetiyle Mustafa Kemal Pa~a'n~n Meclis'te 5 Kas~ m 1922'de Hilâfetin ve Saltanat~n geçmi~i ile mevcut durumunu tespit ve mukayese etti~i tarihi nutkunu yarmlam~~ur.
Takiben "Saltanat-t ~ahstYye ve Saltanat-t Mil4yye" yaz~s~yla Türk milletinin hâki~~~iyet haldum fiili olarak eline ald~~~n~~ ve "Yaln~z Bir Türk Halk Hükümeti
Vard~r, ~stanbul Hükümeti Yoktur" yanstyla TBMM'den ba~ka hiç bir güç oda~~n~n tan~nmayaca~~ m belirtmi~tir151.
Türko~lu ilerleyen nüshalannda Milli Mücadele kar~~t~~güç °daldan= milli irade kar~~s~nda dü~tü~ü güç durumlar~~da aktarmaya ba~lam~~t~ r. Bu haberlerin birinde Saltanatm kald~r~lmas~n~n ard~ndan Türkiye'yi terk eden Padi~ah Mehmed Vahdettin'in Malta'da herkesten
korkarak dört duvar aras~ nda vakit geçirmekte oldu~unu ve ~ngiliz Hâriciyye Müste~an tarafindan Avam Kamaras~'nda i~sizler cetveline imzas~m att~~~~takdirde kendisine ancak i~siz ameleye verilen miktarda para
verilebilece~inin beyan edildi~ini belirtmi~~ve bu haber için "Vahdettin
Azdb ~çinde Kwranyor"152 ba~l~~~n! kullanm~~t~r.
Türko~lu Anadolu'daki veya Anadolu d~~~ ndaki Ermeni ve Rum faaliyetleriyle de yalundan ilgilenmi~tir. Söz konusu gazetede Talat Pa~a'dan sonra Sait Hâlim Pa~a'y~, Doktor Bahaeddin ~â'Icir ve Cemâl Azmi Beyleri ~ehit edenlerin Amerika'da katil Ermenilerden olu~an bir
komiteye mensup olduklar~, bu komitenin daha birçok Türk vatanperyerine suikast düzenlemek üzere geni~~bir te~kilata sahip bulundu~u ve
bunun Avrupa ve Ermeni gazetelerinde dile getirildi~i belirtilmi~tir.
Paskalya münasebetiyle Istanbul'da Rumlar taraf~ndan düzenlenen
' 3' Türko~lu, 5 Te~rl~~-i sâni 1338/Kas~m 1922, S.62.
152 Türko~lu, 10 Kârdin-i evvel 1338/Aral~k 1922, S.67.
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"Balkali Panay~n" nda "A9m-y~~Sugra ~htilâl Komitesi" ad~na on gün içinde 350
bin lira para topland~~~n~~ vurgulam~~~ve son derece kritik bir dönemde
bu ölçüde büyük bir paran~n nas~l ve ne için topland~~~ n~~sormu~tur.
Buraya gelen bütün Rumlar~n 'Ya~asin Venezilos, Kahrolsun Türkler, var olsun
Padi~ah" ~eklinde ba~~rmalar~~ise Türk milleti aleyhinde oynanmak istenen yeni oyunlar konusundaki ~üpheleri art~ran ba~ ka bir neden olarak
ortaya ç~km~~t~'53.
Türkoglu'nda ~stanbul', izini r155, Adana°56, Bursa.'" gibi i~gal alt~nda bulunan Türk ~ehirleri için duyulan üzüntü çe~itli vesilelerle dile getirilmi~, bu bölgelerin i~galden kurtulmas~~ do~rultusunda tarihi anflarla milli bilinç uyan~k tutulmaya ve kamuoyu ayd~nlat~lmaya çali~~lm~~t~r.
Gazetenin K~br~s ile Misak-~~Milli s~n~rlar~~içinde bulunan Musurclaki
geli~ melere de ilgisiz kalmad~~~~görülmektedir. TBMM'nin aç~l~~~n~n
ikinci y~l dönümünde 23 Nisan Milli Bayram~~münasebetiyle K~br~s'taki bütün Türk kulüplerinin, Islam müesseselerinin ve Türk çar~~lann~n
bayraklarla donat~ld~~~ , müthi~~bir tezahürâtta bulunuldu~u, buradaki
Türk gazetelerinin man~et ve makalelerini günün anlam ve önemine
ay~rd~klan da Türkoglu'nun sütunlan aras~nda yer alm~~t~r158.
Gazetenin 8 Ocak 1922 tarihli nüshas~nda ise ~ngiltere Hâriciyye
Naz~n ve Lozan Ba~delegesi Lord George Curzon'un Musul konusundaki yalda~~mma temas edilmi~~ve "Curzon Musul'a niçin ehemn~ yet yen:yor?"
ba~l~~~ yla Musul meselesi de~erlendirilmi~tir. D~~~kaynakl~~haberlere
göre Ingiltere Hâriciyye Nezâreti tarafindan bölgedeki petrolleri de~erlendirmek üzere "Turkishe Oil Kumpanyas~" ad~yla bir ~irket te~kil edildi~i ve bu ~irketin kurucusunun Lord Curzon oldu~u belirtilmi~tir'59.
Gazetenin devam eden nüshalarmda da söz konusu ~ahs~n Lozan Konferans~~ s~ras~ nda Musul konusundaki tavizsiz tutumunun nedeni çe~itli
vesilelerle Türk kamuoyuna duyurulmu~tur. Örne~in Türkoglu'nda
'53 Türko~lu, 7 May~s 1338/1922, S.38.
'' Türko~lu'nda "Esir Istanbul" ba~l~~~yla ç~ kan makaleye bkz.; Türko~lu, 25 Kânün-i evvel
1337/Aralik 1921, S. 20.
'55 ~zmir'in i~gali ile ilgili olarak Bolu'da düzenlenen miting vesilesiyle
Türko~lu'nun bu
olaya ",4h
Flicia-~~ I~gali" adl~~makalede geni~~yer verdi~i görülmektedir. ilgili makale için bkz.; Türko~lu, 21 May~s 1338/1922, S.41.
56 Üç senedir Frans~ziann i~gali alt~nda bulunan Mana ile ilgili olarak kaleme al
~nm~~~
"Adana Vildyeti" adl~~makale için bkz.; Türko~lu, 18 Te~rin-i sk~l 1337/Kas~m 1921, S.19.
'57 Konuyla ilgili olarak özellikle "Ah re~i l Bursa" ba~l~kl~~ makaleye bkz.; Türko~lu,
17 Eylül
1338/1922, 5.55.
58 Türko~lu, 7 May~s 1338/1922, 5.38.
'59 Türko~lu, 8 Kanün-i sâni 1339/Ocak 1923, S.74.
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"Anadolu'da Musul" ba~l~~~~alt~nda ç~kan bir haberde Musul'un co~rafi, tarihi, idari ve demografik yap~s~~ hakk~nda bilgi verilerek Kerkük, Süleymaniye ve Musul Merkez Sancaldar~'m ihtiva eden Musul Vilayeti'nin
Türklere ait oldu~u vurgulanm~~t~r. Ard~ndan: "Lozan Konferans~~ink~td'a u~ram~~~ise bunun müsebbibi Türkler de~il, Ingilizlerdir...Ingilizlerin do~rudan do~ruya Ankara, Sivas, ~zmir gibi bir Türk Vilayeti olan Musul'a göz dikmelerine ve kurus~kz tehdfdlerine
muralzhaslanm~z pabuç b~rakmayacaktir.." denilmi~tir. Haberin devam~nda: "Ingilizler petrol için cihân~~yeni bir harbe sürükleyecek olurlarsa ve petroller cil~ân~~yakar ise vebâl Türklere de~il Ingilizlere râci' olacakt~r. Bizyanm milyon Türk ve Kürdü ihtivâ' eden vatan parças~~için, Ingilizler ise petrol için harbi göze ald~rm~~~olacaklard~r..." ~eklinde görü~~bildirilmi~tir. Bu yaz~larda Ingilizlerin emperyalist ihtiraslan do~rultusunda bölgedeki petrol kaynaklan, Türklerin ise vatanlann~n bir
parças~~olan Musul için mücadele etmeyi göze ald~klar~~gözler önüne serilmi~tir. Bu dü~üncenin me~ruiyeti de Misak-~~Mifirye dayand~nlm~~t~r. Ayn~~ ~ekilde "Lord Curzon Petrol Kral~~ m~thr?"ba~l~~lyla Lord George Curzon'un petrol kral~~ oldu~u konusunda dünyan~n çe~itli bas~n organlannda ç~kan haberler ve bu haberleri gölgelemek üzere söz konusu ~ahs~n ~ ngiltere bas~n~~ yoluyla giri~ti~i çal~~malar anlat~lm~~t~r'60. Bütün bu
makaleler göstermektedir ki Türko~lu Türk milletinin menfaatleri do~rultusunda dünyada geli~en olaylan yak~ndan takip etmekte ve kamuoyunun dikkatini dünya siyaset meydan~nda oynanan oyunlara ve olaylar~n içyüzüne çekmektedir.
Türko~lu 10 Eylül 1922 tarihli nüshas~nda Ba~komutanlik Meydan
Muharebesi'nin zaferle sona erdi~ini Bolu halk~na: "Ordumuzun kahraman
silvdrileri bugün cumartesi saat on buçukta sevinçli göya.~lan aras~nda Izmir'e dahil olmu~tur."61 ~eklinde müjdelemi~tir. Zaferin ard~ndan Lozan Konferans~~ görü~meleri ve Lozan Antla~mas~~ Türko~lu'nun sürekli gündeminde olmu~;
geli~en olaylar, Türk heyetinin talepleri, ~tilaf Devletleri'nin beklentileri ve konferansta cereyan eden müzakereler Türk milletinin istiklali ve
istikbali aç~s~ndan de~erlendirilerek kamuoyu bilgilendirilmeye çal~~~lm~~t~r'62.
Türko~lu'nun payitaht meselesi konusunda Milli Mücadele'nin ve
milli iradenin temayüz etti~i Anadolu'yu tercih etti~i görülmektedir.
Hatta Istanbul'un payitaht olarak kalmas~~ konusunda yaz~lar yazan ~s-

6

Türko~lu, 5 ~ubat 1339/1923, S.75.
Türko~lu, 10 Eylül 1338/1922, S.54.

2 Lozan görü~meleri hakk~nda Bolu kamuoyunun görü~leri için bkz.; Türko~lu, 11 ~ubat
1339/1923, S.76; 13 May~s 1339/1923, S.89 ve 3 Haziran 1339/1923, S.92.
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tanbul bas~n~~için "~stanbul Gazeteleri'ne: Çok Fazla Olmaya Ba~lad~lar!" ba~l~~~yla tepkisini göstermekte gecikmemi~tir. Takiben: "Anadolu tam kendisini toplamak, as~rlardan beri sinesinde aç~lm~~~yaralar~~sarmak istedi~i bir zamanda merkez-i hülciimeti Istanbul'a çekerek Anadolu:yu yine ihmâl ve felce u~ratmak herhâlde Anadolu:ya kar~~~
hüsnü r~b;et eseri olmasa gerektir." diyerek Hükümet merkezinin Anadolu'da
kalmas~n~~ aç~k bir hak ve aksi yöndeki tart~~malan lüzumsuz gördü~ünü aç~kça beyan etmi~tir163. Ankara'n~n ba~kent ilan edili~inden sekiz ay
kadar önce ortaya at~lan bu görü~~ Türko~lu'nun ileri görü~lülü~ünü ve
milli konulardaki hassasiyetini göstermektedir.
Bir ba~ka makalede 30 A~ustos Zafer Bayram~~kudamalarma ili~kin
olarak ~stanbul bas~n~nda ç~kan: "Patrikhane milli bayram ~erefine donanacakt~r."
haberi Türko~lu'nda "Siyah" müstear ad~yla yazan bir muharrir tarafindan
ele~tirilmi~tir. Bu konuda: "Patrikhane donanacak, kandiller yalczlacak ve bak~r sakall~~papazlar Türk'ün zaferini tes'id edecek ha?! Hay~r, yflnldak imânh ke~i~ler! Hay~r!
Dü~ünümüzden size de bir hisse ay~nnakdan ise takvimlerimizden bütün büyük ve ~er0i günlerimizi silmeyi tercih ederiz." ~eklinde görü~~bildirilmi~tir. 1919 y~l~~itibariyle
~tilaf donanmalann~n ayn~~patrikhane tarafindan ~enlikler içinde kar~~land~~~n~~ vurgulayan Türko~lu, Izmir'in i~gali s~ras~nda da çanlann ayn~~
co~kuyla çalmaya devam etti~ini belirterek, tepkisinin duygusall~ktan
ziyade yak~n geçmi~te ya~anan ac~~tecrübelere dayand~~~n~~ vurgulamak
istemi~tir. Devam~nda: "Sizi l~zyânet yolunda sarho~~ve küstâh görmek bizce bu y~l~~~k
sadâlcatinizden ehvendir. Bellerindeki zünnârdan lcement yap~p çocuklanm~z~~bo~an papazIan ~erffimize ortak gör~ne tahammülüzyok... "i" denilerek patrikhanenin iki yüzlü siyasetine güvenilemeyece~i belirtilmi~tir.
Türko~lu'nun Ankara Üniversitesi Türk ~nk~lâp Tarihi Enstitüsü'nde
görülebilen son nüshas~n~n numaras~~ 104, tarihi de 26 A~ustos
1339/1923'tür. Bu son nüshas~nda: "iki seneden beri bilâ-fis~la inti~âr eden gazetemiz; âmâl-i mil4yyenin istihsâli u~runda uhdesine terettüb eden vaz4f-i mü~kileyi iktihâm
etmi~tir. Biniknaleyh maksad-~~milli istilzsâl edilmekle uhdemize müretteb hizmet de ifd edilmi~~demektir." diyerek yay~n alan~~ dar bir muhitte gazete ç~karman~n mali
zorluklanndan bahisle çal~~malann~~ tatil etti~ine de~inmi~, ancak 1üzum görüldü~ü takdirde tekrar yay~n hayat~na ba~layabilece~-ini belirtmi~tir~ 65. Bununla birlikte söz konusu nüshadan itibaren Türko~lu'nun
bir daha yay~n hayat~na dönmedi~i anla~~lmaktad~r.
63
Türko~lu, 18 Mart 1339/1923, S.81.
1" Türko~lu, 5 A~ustos 1339/1923, S.101.
~~65 Türko~lu, 26 A~ustos 1339/1923, S.104.
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Kürsi-i Millet Gazetesi
Bolu'da Derdi, Türko~lu ve Bolu gazeteleri gibi Milli Mücadele yanl~s~~
bir çizgi izleyen bas~n orgar~lann~n yan~~ s~ra Milli Mücadele'ye muhalefet eden Kürsi-i Millet ad~nda bir gazetenin ç~kt~~~~da bilinmektedir. Bolu
gazetesinin 7 Kas~m 1918 tarihli nüshas~nda: "Akabe Kaymalcarnl~~~'ndan mütekaid Kadri B9 tarafindan Bolu 'da Kürsi-i Millet ndmyla siyasi ve haftal~k bir gazetenin
ne~rine istilzsdl-i müsdade için makam-10 mutasamflye mürdcaat edild~~i ma~sdken müstahberdir." haberi yer a1maktad~r'66. Nitekim ayn~~gazetenin 28 Kas~m 1918
tarihli nüshas~nda Kürsi-i Millet 'in yay~n hayat~na ba~lad~~~~ve oldukça
büyük bir ra~bete mazhar oldu~u belirtilmektedir167. Bu gazetenin
Akabe Kaymakamli~~'ndan emekli, Hürriyet ve ~tilaf F~rkas~~ Bolu ~ubesi murahhas~~Kadri Bey tarafindan haftal~k olarak yay~mland~~~168 ve
söz konusu ~ahs~n bölgede büyük bir nüfuza sahip oldu~u anla~~lmaktad~r'69. Gazetenin mes'ill müdürlü~ünü de Mengenli Nuri Bey'in yapt~~~~mevcut bilgiler aras~ndad~rm.
Kürsi-i Millet, Hürriyet ve ~tilaf F~rkas~'mn Mudurnu ~ubesi tarafindan ç~kanlm~~t~r'71 . Mondros Mütarekesi'nin ard~ndan Ittihat ve Terakki F~rkas~'mn arad~~olan Teceddüt F~rkas~'mn Bolu ve çevresinde de
örgütlenmeye ve çal~~maya ba~lamas~yla'72 söz konusu firkan~n bölgedeki nüfuzunu art~rmas~ndan endi~e duyan Hürriyet ve ~tilaf F~rkas~~Bolu ~ubesi, Teceddüt F~rkas~'na kar~~~derhâl propagandaya ba~lam~~~ve
kullanm~~t~r. Bu
bu propagandan~n ba~l~ca vas~tas~~olarak Kürsi-i
gazeteyi köylere kadar göndermeyi ihmal etmeyen Hürriyet ve ~tilaf

~ b" Bolu, 7 Te~rin4 5âni* 1334/Kas~m 1918, S.228.
167 Bolu, 28 Te~rin-i san! 1334/Kas~m 1918, S.231; Ömer Sami Co~ar "Milli Mücadele Basun"
adl~~eserinde Kiirst-iMilldin Bolu bölgesinde patlak veren ayaldanmadan önce mi sonra m~~ ç~kt~~~n~n belirsiz oldu~unu belirtmektedir (Co~ar, a.g.e., 5.298); Oysaki ula~t~~~= bilgiler netice-

sinde yukanda belirtildi~i gibi söz konusu gazetenin 1918 Kas~m ay~ndan itibaren ç~kar~lmaya
ba~land~~~~anla~~lmaktad~r.
"Oral, a.g.e., s.55; Bolu il fill~g, (1967), s.267.
16" Bolu Mutasarr~fi'na baz~~tefti~leri s~ras~nda e~lik etti~i anla~~lan Kadri Bey'in 1920 y~l~~Ocak itibar~yla Bolu Meclis-i Um~lmisi'ne üye olarak seçildi~i görülmektedir (Bolu, 15 Kân~lni san? 1335/Ocak 1919, S.29).
'7" Selim Sanbay, istikldl Sava~~'nda Mudumu-Bolu-Duz~e, Haz...A. Utkan Boyaagiller, Ayd~n
1943, 5.21-22; Co~ar, a.g.e., 5.298.
in Sanbay, a.g.e., s.21-22; Tank Zafer Tunaya, Türkiye'de S~,asi Partiler, ~leti~im Yaymlan, ~stanbul 1999, c.lI, 5.284-285.
1 " Rahmi Apak, Istikl~ll Sava~~'nda Gelip cephesi.vani Kuruldu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kun~mu Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1990, s.140; Rüknü Özkök, Milli Mücadele
Ba~lenicen Düz~t-Bolu lryanlan, Ankara 1971, s.278.
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F~rkas~~mensuplan, ~ttihatglan halk~n gözünden dü~ürmeye gayret etmi~lerdir'".
Örne~in, Teceddüt F~rkas~'n~n kad~nlann da seçimlere kat~lmas~~
do~rultusundaki iste~ini Hürriyet ve ~tilaf F~rkas~: "Kad~nlar~n, kocalann~n
müsik~desi olmad~kça soka~a ç~kmalar~na ~erditin müsdadesi yoktur. Teceddütçüler ~erditi dahi ayakalt~na al~yorlar. " gerekçesiyle ~iddetle reddetmi~~ve bu dü~üncelerini
Kürsi-i Millet vas~tas~yla bütün bölgeye te~mil etmeye çali~m~~t~r'74.
Kürsi-i Milletin 17 ~ubat 1919 tarihli nüshasmda yer alan "Addlet Beklenor" man~etli yaz~da Bolu Maarif Müdürü Sami Bey'in nezaretinde
bulunan küçük bir Kürt k~z~n~~ Ermeni Murahhasali~~' na teslim etti~i ve
bunun da muvafik görülmedi~i belirtilmektedir. ~snat edilen bu suçlamaya Bolu gazetesinde verilen cevapta ise söz konusu k~z çocu~un Maarif Müdürü Sami Bey tarafindan Birinci Dünya Sava~~~ s~ras~nda Diyarbak~r'da himaye alt~ na alman bir Ermeni çocu~u oldu~u ve bu yüzden
Ermeni Murahhasal~~rna teslim edildi~i vurgulanmaktad~r. Ard~ndan
haks~z ithamlarda bulunmas~~nedeniyle Kürsi-i Millet k~nanmaktad~r°75.
Bolu gazetesinin 20 Mart 1919 tarihli nüshas~nda verilen bilgilerden
anla~~ld~~~na göre, Bolu Mutasarr~fl~~~'na vekâlet eden Bart~ n Kaymakam~~ ~brahim Ethem (Bozkurt) Bey baz~~ kaymakamlar ile Jandarma
Tabur Kumandan~m aç~~a alarak görevden el çektirmi~, bu durum da
Kürsi-i Millet'in ele~tirisine neden olmu~tur. ~brahim Ethem Bey söz konusu görev de~i~ikliklerinin livada asayi~in temini için yap~lan tahkikat
neticesinde gerçekle~ti~ini, gerekli tedbirlerin al~nmas~n~n bir sorumluluk meselesi oldu~unu belirtmi~~ve nihayetinde Kürsi-i Millet'in yapt~~~~
ele~tirilerde bu unsurlan dikkate almas~n~~ istemi~tir176.
Kürsi-i Millet'in 31 Mart 1919 tarihli nüshasmda; Bart~n'da ortaya ç~kan ~âkilerin Zonguldak Seyyar Jandarma Kumandan~~Binba~~~ ~evket
Turgut Bey tarafindan tenkil edildi~i haberi bu kez de Bolu Mutasarr~lli~~'mn tashihiyle kar~~la~mi~t~ r. Buna göre olay~n meydana geldi~i s~rada Düzce'de bulunan ~evket Turgut Bey'in de tenkil hadisesinde
deste~i olmakla birlikte bölgedeki e~k~yan~n esasen Kuruca~ile Müdürünün kumandasmdaki müfreze ile Bolu Mutasarr~fli~~'na vekalet eden
Bart~n Kaymakam' ~brahim Ethem (Bozkurt) Bey'in kumandasmdaki 6
'"Sanbay, a.g.e., s.21-22.
'74 Apak, a.g.e., s.140; Özkök, a.g.e., S.278.
175 Bolu, 20 ~ubat 1335/1919, S.243.
176
Bolu, 20 Mart 1335/1919, S.247.
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ki~ilik süvari kuvvetiyle bertaraf edildi~i vurgulanm~~t~r. Mutasarnfl~k
makarnmca bu tashihin Kürsi-i Milletin ç~kacak ilk nüshas~nda ne~redilmesi istenmi~tir'". Söz konusu geli~melerden Bolu Mutasamfl~~~~ile
Kürsi-i Millet aras~nda bir gerginlik ya~and~~~~ve bunun günden güne t~rmand~~~~anla~~lmaktad~r. Ayr~ca do~ru ve güvenilir haber yay~mlama
konusunda, livada meydana gelen olaylann en ince aynnt~sma kadar
kamuoyu önünde tart~~~ld~~~~görülmektedir.
Netice itibariyle söz konusu geli~melerden Kürsi-i Millet'in bölgede
Milli Mücadele'yi destekleme e~ilimi gösteren idarecilere ve te~kilatlanmalara kar~~~muhalif bir tutum sergiledi~ini, bu yönde faaliyet gösterenleri sindirmeye çal~~t~~~n~~söylemek mümkündür.
Dahiliye Nezâreti'nin Bolu Mutasarr~fl~~~'na gönderdi~i 1 O A~ustos
1919 tarihli telgraf~nda Bolu livasmdaki bütün gazetelerin sansüre tabi
tutulaca~~~ve memleket dahilinde kar~~~kl~~a yol açabilecek ne~riyatta
bulunanlar~n derhâl mahkemeye sevk edilece~i belirtilmi~tir. Bu uyar~y~~ alan bas~n organlan arasmda Kürsi-i Milletin de bulunmas~~oldukça
dikkat çekicidir178. Dahiliye Nezâreti'nin Mondros Mütarekesi'nin akabinde bölgede artan gerginli~i, ~ekavet olaylar~n~~ve ahali aras~nda siyasi dü~ünce anlam~nda birbirinden tamamen kopmaya ba~layan ili~kileri bir ölçüde yumu~atabilmek amac~yla böyle bir giri~imde bulunma gereklili~i hissetti~i anla~~lmaktad~r.
Nitekim Kürsi-i Millet'in bu olay~~ takiben k~sa bir süre daha yay~n hayat~na devam etti~i, ancak fazla uzun öniürlü olmad~~~~görülmektedir.
Dertli 6 Ekim 1919 tarihli nüshas~nda: "Hüm:yet ve ~tildf F~rkas~'mn Bolu Murahhas-~~Mes'fllü ve Kürsi-i Millet Gazetesi ~mtyaz ve Sermuharriri Akabe Kaymakam-~~Sâb~k-~~Kadri B'in gazetesinin inti~dnn~~ih4ydnyla ta'til etti~ini" belirtmektedir. Ayr~ca haberin devam~nda Kadri Bey'in gazetenin teminat akçesini almak
suretiyle beraberinde Hürriyet ve ~tilaf F~rkas~~A'zâs~ndan Abdüssettar
ile Istanbul'a baz~~ hususlan acilen görü~mek üzere gittikleri ifade edilmi~tir179. Bolu gazetesinin 30 Ekim 1919 tarihli nüshas~nda ise: "Muvakkaten il~4ydri ta'til etmi~~olan Kürsi-i Millet rOkizimizin bugünlerde tekrar inti~âra ba~layacak anla~~lm~~t~r." denilmektedir180. Nihayetinde Kürsi-i Millet'in bu süre zarfinda yay~n hayat~na geri dönüp dönmedi~i tam olarak anla~~lmamakla
birlikte Milli Mücadele'nin Anadolu'da gücünü iyiden iyiye hissettirdi-

I" Bolu, 1 May~s 1335/1919, S.254.
' 78 Bolu, 16 A~ustos 1335/1919, S.268.
17" Derdi, 6 Te~tin-i evvel 1335/Ekim 1919, S.8.
'00 Bolu, 30 Te~rin-i evvel 1335/Ekim 1919, 5.278.
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~~, Klava-y~~Milliyye'nin ve Müdafaa-~~Hukük te~kilat~n~n bölgede kök

sald~~~~1919 y~l~~sonlar~na do~ru gazetenin etkinli~ini tamamen yitirdi~ini söylemek mümkündür.
ilerleyen zaman dilimi içinde bölgede Milli Mücadele'ye muhalif
bir gazete kurma te~ebbüsünde bulunulmanu~t~r. Ara~t~rma sürecinaiz
içinde söz konusu gazeteden hiç bir nüshanm temin edilememesi bir talihsizlik olarak kar~~m~za ç~ksa da bu eksiklik çe~idi hauralardan ve bölgenin di~er yerel gazetelerinden yans~yan haberlerle kapat~lmaya çal~Olu~ur.
Sonuç
Mondros Mütarekesi'nin akabinde i~gal edilen Anadolu topraklar~nda mezalime ve katliama u~rayan Türk milletinin sesini yerli ve yabana
kamuoyuna duyurma çal~~malar~n~~Bolu livasmda Bolu, Derdi Ne Türko~lu
gazeteleri yapm~~t~r. Misak-~~
muhkem birer savunucusu olan
söz konusu gazeteler ilkeli yay~n anlay~~~na ve sa~lam haber kaynaklar~na sahip yerel bas~n organland~r. Yazar kadrolar~~içinde mebus, ya7nr,
gazeteci, doktor, ö~retmen, asker ve sa~l~k görevlisi olarak bölgede görev yapan ve Milli Mücadele içinde fiili olarak yer alm~~~önemli ~ahsiyetler vard~r. Bunlar, emperyalist hedefler do~rultusunda istildali ve hayat
hakk~~elinden al~nmak istenen Türk milletinin sözcüsü olmu~lard~r.
Bolu livasmda bas~n faaliyetleri di~er ~ehirlerde oldu~u gibi ~tilaf
Devletleri'nin, Padi~ah'~n, ~stanbul Hükümeti'nin bask~~ve sindirme politikalar~na ra~men sürdürülmü~tür. Bu nedenle livan~n "resmf" gazetesi hüviyetindeki Bolu gazetesi, merkezi idarenin resmi söylem ve faaliyederine kar~~~ele~tiri s~n~rlar~n~~çok da zorlayamanu~ur. TBMM'nin
aç~l~~~na kadar ihtiyath ve temkinli bir yaz~~politikas~~izlemi~, ~tilaf Devletleri'ne muhalefet etme cesaretini göstermekle birlikte ~stanbul Hükümeti ile Padi~ah aleyhine do~rudan id~amlarda bulunmaktan kagnm~~t~r. ~lk nüshalarmdan itibaren söz konusu güç odaldanna kar~~~tavizsiz bir tutum sergileyen Derdi ise tak~nd~~~~milli tav~r nedeniyle ~stanbul Hükümeti taraf~ndan sansüre u~ram~~, hatta yay~n hayat~n~n durduruldu~u dönemler olmu~tur. Bu gazetelerin TBMM'nin agh~~yla ellerinin daha da güçlendi~i ve içerik olarak Milli Mücadele lehine daha
cesaretli makaleler yay~mlamaya ba~lad~klan görülmü~tür. Sakarya
Meydan Muharebesi'nin hemen öncesinde yay~n hayat~na ba~layan Türko~lu da dahil olmak üzere bu yay~nlar~n ~iddeti ~tilaf Devletleri'nin, ~stanbul Hükümeti'nin ve Padi~ah'~n Milli Mücadele aleyhindeki faaliyetlerini ~iddedendirdilderi ölçüde artmaya devam etmi~tir.
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Osmanl~~Devleti'nin payitaht~~ ~stanbul ile TBMM'nin aç~ld~~~~Ankara aras~nda stratejik bir konumda yer alan ve i~gal tehlikesinin yan~~ s~ra süregelen lu~lurtmalar sonucunda iki önemli ayaklanma hareketi ile
kar~~~kar~~ya kalan Bolu ve çevresinde; Milli Mücadele'nin me~ruiyetinin ortaya konulmas~nda, Kuvâ-y~~Milliyye, Hey'et-i Temsiliyye ve
TBMM lehine kamuoyu olu~turulmas~nda ve halk~n ba~~gösteren tehlikelere kar~~~uyanlinasmda Bolu bas~m önemli bir rol oynam~~t~r. Söz
konusu gazeteler sütunlarmda "milli birlik ve beraberlik", "hâkimiyet-i
"istiklâl-i tam" fikirlerini i~lemi~ler; siyasi, sosyal, edebi ve iktisadi makalelerde hep bu yakla~~m ön planda olmu~tur. Bu çal~~malar~n ~tilaf
Devletleri casuslanmn kol gezdi~i, istihbârât ve propaganda faaliyetlerinin had safhaya ula~t~~~~bir bölge ve dönemde gerçekle~tirilmesi ayr~ca dikkate de~erdir. Bu nedenle Bolu'da basm hayat~~Hey'et-i Temsiliyye ve TBMM dönemlerinde istihbârât ve kar~~t propaganda çal~~malar~yla desteklenmi~, halk~n Milli Mücadele konusunda tenviri ve ir~âd~~
as~l amaç olarak ortaya ç~km~~t~r. Dertlinin ~stanbul Hükümeti tarafindan sansüre u~rad~~~~ve kapat~ld~~~, Bolu gazetesinin ise bölgede ç~kan
ilk ayaklanma s~ras~nda bir süre yay~n hayat~na ara verdi~i dönemler d~~ar~da b~ralulirsa Bolu bas~m vas~tas~yla Bolulular Milli Mücadele'nin
seyri hakk~nda do~ru ve güvenilir haberleri vaktinde ve düzenli olarak
haber alabilmi~, bu durum halk~n Mustafa Kemal Pa~a'n~n liderli~indeki Milli Mücadele hareketi etraf~nda kenedenmesinde önemli bir rol oynam~~t~r. Bu gazeteler i~gal alt~nda bulunan Anadolu topraklar~na güven ve ümit telkin etmek, halka moral vermek gibi ulvi görevleri de ba~anyla yerine getirmi~lerdir.
Mondros Mütarekesi'nin hemen ard~ ndan Bolu'da Hürriyet ve ~~tilaf F~rkasf n~n yay~n organ~~olarak ç~kan Kürsi-i Milletin de ilk zamanlar
halk üzerinde etkili oldu~u, ancak Milli Mücadele hareketinin bölgede
örgütlenmesiyle bu etkinli~ini yitirdi~i ve nihayetinde kapand~~~~anla~~lmaktad~r. Bu nedenle bölge halk~na nüfuz etmek ve Milli Mücadele
hareketini hallun gözünde küçük dü~ürmek üzere önemli bir propaganda vas~tas~ndan mahrum kalan Osmanl~~iktidar~~bu eksikli~i gidermek için ~tilaf Devletleri'nin de deste~ini almak suretiyle bölgedeki Milli Mücadele yanl~s~~bas~n organlar~n' sansüre tabi tutmak veya kapatmak gibi yollara ba~vurmu~tun Bütün bu çabalar~na ra~men söz konusu gazeteleri susturmak ve halk~~kendi saflar~na çekmek konusunda za •
fiyete u~rayan söz konusu güç odaklar~~bu geli~melere paralel olaraBolu livasmda yerel bas~n yoluyla yapamad~klar~~propaganda faaliyede
rini Alemddr ve P9,dm-~~Sabah gibi kendi güdümlerindeki ~stanbul merkezli gazeteleri çe~itli vas~talarla bölgeye sokarak gerçekle~tirmeye çal~~m~~Belleten GLXXVI, 65
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lar, ancak bu da onlar için hem daha me~akkatli ve masrafl~~ bir süreci
ifade etmi~, hem de propaganda faaliyetlerinin etki derecesinin dü~mesine yol açm~~t~ r. Nihayetinde bölgede beliren milli iradeye ve istiklal
azmine gölge dü~ürme tehlikesi bulunan bu tür faaliyetler Mustafa Kemal Pa~a'n~ n riyasetindeki Hey'et-i Temsiliyye ve TBMM taraf~ndan al~nan tedbirler neticesinde tamamen bertaraf edilmi~tir.
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- itilâf Devletleri'nin, Saray~n ve ~stanbul Hükümeti'nin Kuvâ-y~~Milliyye ve TBMM
aleyhtan faaliyetlerine kar~~~halk~~ Milli Mücadele etrafinda toplamak üzere TBMM'nin
inisiyatifi, Ankara Müftüsü Börekçizâde Rifat Efendi'nin imzas~~ ve birçok müftünün
onay~yla yay~mlanan Fetvâ-y~~Serife (Bolu, 10 Haziran 1920).
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"Meh~netfik ve Mustafa Kemal Pa~a" ba~l~kl~~ makale ile Sakarya Meydan Muharebesi'nde
elde edilen zaferin ard~ ndan Dertli tarafindan gönderilen tebrik telgrafina Mustafa Kemal
Pa~a'n~n verdi~i cevab~~ içeren telgraf (Dertli, 27 Eylül 1921).
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-Türko~luiz~let "Halasketr-~~Millet Ba~laonanilan~mg" s~fat~yla foto~raf~~ yay~mlanan Gazi Mustafa
Kemal Pa~a (Türko~lu, 19 Kas~m 1922).
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