BALKAN SAVA~' SONLARINDA EDIRNE'NIN
KURTARILMASI HUSUSUNDA HEMEN TE~EBBÜSE
GEÇILMESI IÇIN ATATÜRK'ÜN HARBIYE NEZARETINI UYARI~ INA DAIR BILINMEYEN BIR BELGE
MITHAT SERTO~LU
1908
Me~rutiyet devriminden sonra, Balkan devletleri aras~ nda
Osmanh Imparatorlu~una kar~~~bir birle~me e~ilimi ba~göstermi~ti.
Bilhassa Bulgarlar ve S~rplar, Makedonya'y~~almak ve aralar~nda
payla~mak emelindeydiler. Bu bölgenin Osmanl~~imparatorlu~undan
ayr~lmasm~~yeter görüyorlar ve payla~ma konusunda anla~maya
varmay~~umuyorlard~. Bilindi~i gibi, neticede durum böyle olmam~~~
ve bu iki devlet bu yüzden anla~mazl~ktan kurtulamam~~t~r. Bunun
sebebi ise, Makedonya sorununda kar~~l~ kl~~ emel ve ç~karlann~n
ba~da~maz ve uzla~maz olu~udur.
Bu s~ rada, Yunanistan henüz tereddütlü idi. Bu devlet, Slavlar~n
Balkanlara tamamen hâkim duruma geçmesinden endi~e ediyor, bir
Balkan ittifak~nda az~nl~kta kalmaktan ve milli ç~karlar~n~ n tehlikeye
dü~mesinden korkuyordu. Osmanl~~devleti asl~nda bu firsattan faydalanarak aradaki pürüzlü sorunlar~~çözümleyip Yunanistan'la i~birli~inde
bulunabilir, böylece de Balkan devletlerinin kendisine kar~~~birle~melerini engelliyebifirdi. Bu sorunlar~ n ba~~nda ise, Girid geliyordu.
Girid meclisi, daha 6 Ekim 1908
tarihinde adan~n Yunanistana
kat~ld~~~n~~ilan etmi~, Osmanl~~devleti bunu kabul etmemi~se de bir
~ey yapamam~~t~. 9 Ekim 1910 tarihinde ise bu meclis, Yunan kral~na
sadakat yemini etti. Osmanl~~devleti tebas~~olan meclis ba~kan~~
Venizelos, Girid millet vekili olarak Yunan parlamentosuna kat~ld~.
Bâb~âlinin ~iddetli protestosu, sadece Girid meclisindeki müslüman
üyelerin bu yeminden istisna edilmeleri sonucunu do~urabildi.
Di~er taraftan, S~ rbistan ile Bulgaristan, Yunanistan'~n kuvvetlenmesinden, Ege adalar~na s~çramas~ ndan, Arnavutlardan Rum Ortodoks kilisesine ba~l~~olanlar vas~ tasiyle güney Arnavutluk'da ve
Rumlarla Rum kilisesi vas~ tasiyle Makedonya'da gittikçe nüfuz kazanmas~ ndan çekinmekteydiler. V. Mehmed Re~ad'~n Osmanl~~tah-
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t~na ç~kmas~~üzerine S~rp ve Bulgar krallar~n~n acele Istanbul'a geli~leri, Osmanl~~devletiyle Yunanistan aleyhinde bir ç~kar anla~mas~~
imkanlar~n~~aramak gayesini ta~~maktayd~. Ne yaz~k ki, Bab~ali bunu
anlayamam~~~ve bu durumdan faydalanamam~~t~r. Halbuki, bu vas~ta ile Yunanistan'~~bask~~alt~na alarak bu devleti Girid sorununda
yola getirmek mümkün olabilirdi. Bu yap~lamad~ ; üstelik, Girid oldu
bittisi kabul edildi~i halde, izlenen zaif ve acemice politika yüzünden,
Yunanistan'~n Osmanl~~devletinden uzakla~arak Bulgaristan ve S~rbistan'la anla~mas~na da engel olunamad~. Bu üç devletin Osmanl~~
devletine kar~~~daha evvel kolay kolay birle~ememelerinin en mühim
bir sebebi de, bilindi~i gibi "kilise anla~mazl~~~" idi. Bulgaristan
daha evvel Rum - Ortodoks kilisesinden ayr~l~p milli kilisesini kurmu~, Fener patrikhanesi ise bunu kabul etmiyerek Bulgar kilisesini
afaroz etmi~ti. S~rbistan da milli kilise davas~ndayd~. Osmanl~~devleti,
S~rbistan henüz bir prenslik halinde bulundu~u s~rada, onun bu arzusunu desteklemi~ti. Ayr~ca bir k~s~m Bulgarlar ve S~rplar, afaroz korkusuyla Rum kilisesine ba~l~~kalm~~lard~. Bütün bunlar~n sonunda
gerek S~rbistan, Karada~~ve Bulgaristan'da ve gerekse Osmanl~~Makedonyas~nda bulunan kilise, manast~r, okul v. s. nin hangi cemaate
ait olaca~~~hakk~nda büyük anla~mazl~klar do~mu~~ve bu hal, Yunanistan'~n Bulgaristan, S~rbistan ve Karada~~ile her hangi bir konuda
anla~malar~n~n önüne geçmi~ti. Ancak, 1908 me~rutiyet devriminin
tecrübesiz idarecileri, kilise meselesinin Rumeli'deki unsurlar aras~nda
daimi bir huzursuzluk ve neticede asayi~sizlik konusu oldu~u kan~s~nda bulunduklar~ndan, bu sorun kesin ~ekilde çözümlenirse h~ristiyan teba aras~nda devlete kar~~~ba~l~l~~~n artaca~~n~~sanarak 2 Temmuz 1910tarihinde me~hur "kiliseler kanunu" nu ç~kard~lar. Kanun,
Fener Patrikhanesini bir hayli telâ~a dü~ürdüysede, sonunda Osmanl~~
devleti aleyhine bir Balkan ittifak~n~n kurulmas~n~~kolayla~t~rd~.
Bundan sonra geçen olaylar, Italya krall~~~~ile ç~kan Tarablusgarp sava~~~ve sonunda Osmanl~~devletinin Balkan devletleriyle sava~a
sürüklenmesi bütün ayr~nt~lar~yle tarih literatürümüzde mevcuttur'.
Balkan sava~~, aziz Atatürk Tarablus'da bulundu~u s~rada ba~lam~~t~r. Kendisi bunu haber al~r almaz bu yeni alanda görev almak
için yola ç~kt~. Dönü~~s~ras~nda M~s~r'a vard~~~~zaman Komanova
yenilgisini, Selanik'in dü~tü~ünü, Bulgar ordusunun Çatalca'ya daHikmet Bayur, Türk inkilâbl Tarihi, c. 2, k~s~m ~~ - 2.
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Atatürk'ün ve Fethi Bey'in Edirne'ye yap~lmas~n~~istedikleri sald~r~~hakk~nda
Harbiye Nezaretine yazd~klar~~ yaz~n~n ~~. sayfas~.
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yand~~~n~~haber ald~. Bu h~zl~~felakete bir türlü inanamamakla beraber, Istanbul'a vard~~~~zaman durumun daha da kötü oldu~unu anlad~~2. Kendisi, o s~rada Gelibolu yar~madas~m korumak için Bolay~r'da te~kil edilmi~~bulunan "Bahr-~~Sefid Bu~az~~Kuvay-1 mürettebesi Erkan-~~Harbiyesi" ne memur edildi. Bu ordunun kurmay ba~kan~~ ise Fethi Bey (merhum Fethi Okyar) idi. Bulgar ordusu 15
Kas~m 1912 tarihinde Çatalca'ya varm~~~olmakla beraber, kahramanca savunan Edirne dü~memi~~bulunuyordu. Çatalca müdafaa
hatlar~m~zda ise ~iddetli sava~lar geçmekte idi. Top seslerinin Istanbul'dan duyulu~u saray, Bab~ali ve halk aras~nda büyük heyecan
uyand~rm~~t~. 19 Kas~ma kadar süren sava~lar sonunda Bulgarlar
burada kesin olarak durduruldularsa da Istanbul'da panik artmaktayd~. Hükümet, Bulgarlar~n Çatalca'da uzun müddet durdurulam~yaca~~n~~san~yor, her ne olursa olsun sava~a son verilmesini istiyordu.
Tarafs~z devletlerin kendi tebalar~n~~korumak için Istanbul'a sava~~
gemileri göndermeleri ve hattâ bu maksatla karaya bir miktar asker
ç~karmalar~, onlar~n da 1878 y~l~nda Ruslar'~n girememi~~olduklar~~
Osmanl~~ ba~kentine ~imdi Bulgar'larm gireceklerine inanm~~~olduklar~n~~gösteriyordu. Bunun üzerine, büyük devletlerin arac~l~~~ndan
fayda görmemi~~olan Bab~ali, do~ruca Bulgaristan'a ba~vurup mütareke istedi ve bu; a~~r ~artlar kar~~l~~~nda elde edildi 3. Mütarekeye,
S~rbistan ve Karada~~da dahil olmu~lard~. Kendi hesab~na teklif
etti~i a~~r ~artlar~n kabul edilmemesi yüzünden ise, Yunanistan bunun d~~~nda kalm~~~bulunuyordu.
Ancak, 16 Aral~k 1912 tarihinde Londra'da ba~layan bar~~~görü~meleri, Balkan devletlerinin — evvelce büyük devletler taraf~ndan
sava~~sonunda Balkanlarda toprak statükosunun bozulm~yaca~m~~ilan
etmelerine ra~men — Edirne ve do~u Trakya dahil bütün Rumeliyi
ve Ege adalar~n~~istemeleri yüzünden 6 Ocak 1913 tarihinde kesildi.
Büyük devletler esasen bu sava~ta Osmanl~~devletinin galip gelece~ini sanarak toprak statükosunun bozulmama prensibini ortaya koymu~lard~. Osmanl~~devletinin yenilmesi üzerine, bunu unutmu~~görünüyorlard~. Nitekim, konferans da~~ld~ktan hemen sonra, 17 Ocak
1913 tarihinde Osmanl~~devletine mü~terek bir nota vererek Edirne'Islam An. s. 722
Mithat Serto~lu; Resimli - Harital~~Mufassal Osmanl~~ Tarihi, c. VI. s.
3498 - 3499.
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nin Bulgaristan'a terki, Ege adalar~n~n mukadderat~n~n kendilerine
b~rak~lmas~~ve Midye - Enez hatt~n~n s~n~r olarak kabulü ~artlariyle
bar~~~yap~lmas~n~~istediler. Osmanl~~devleti, Balkan devletleriyle sava~t~~~~halde, bar~~~için kar~~s~ nda Avrupa devletlerini bulmu~tu. Bab~an, Çatalca müdafaa hatt~n~n dayan~p dayanam~yaca~~m kestiremiyor, di~er taraftan da Edirne'den vazgeçemiyordu. Mesele, bu yüzden uzun tart~~malara yol açt~. Sonunda bar~~~tekliflerinin toptan
reddi imkans~z görüldü. Ancak, baz~~ tadiller dü~ünüldü. Bunlar~n
ba~~nda °/,, 8o ninden fazlas~n~~Türk nüfusunun te~kil etti~i Edirne
vilâyetinin, Karaa~aç'tan itibaren s~n~r tayini ile ~sviçre gibi müstakil ve tarafs~z bir hükümet haline konulmas~~geliyordu. Bu müzakereler cereyan ederken, ittihad ve terakki partisi Edirne'nin hükümet
taraf~ndan Bulgaristan'a verildi~i propagandas~na ba~lam~~t~. Nihayet, 23 Ocak 1913 per~embe günü, tarih literatürümüze "Bab~ali
bask~m" adiyle geçmi~~olan me~hur hükümet darbesi yap~ld~. Kamil
Pa~a kabinesi iktidardan uzakla~t~r~ld~. Sadarete, harbiye naz~rl~~~n~~
da üzerine alm~~~olan Mahmud ~evket Pa~a geçti4 .
Ancak, aradan bir aydan fazla zaman geçti~i halde, sadece bu
maksatla yap~ld~~~~ilan edilen hükümet darbesi sonunda ba~a geçmi~~
olan yeni kabine de Edirne'nin kurtar~lmas~~hususunda hiç bir ~ey
yapamam~~t~. Bu ise, ho~nutsuzlu~un artmas~na sebep oluyordu. ~~te
bu s~rada aziz Atatürk, bulundu~u Bolay~r'dan sadaret ve ba~kumandanhk makamlar~na 17/18 ~ubat 1913 tarihli birer yaz~~göndererek
Edirne'nin askeri güçle al~nmas~n~ n mümkün oldu~unu ve bunun için
hiç vakit kaybedilmemesi gerekti~ini bildirdi. Bu mektupta, oradaki
kuvvetlerin kurmay ba~kan~~s~fatiyle Fethi Okyar'~n da imzas~~vard~r.
Ancak yaz~~Atatürk'ün kendi el yaz~s~d~r, üslûp ve ifade de, aziz
Atatürk'ün, gayet kolayl~kla tan~nan üslüp ve ifadesidir.
Yaz~da evvela. hükümet darbesinin yap~ld~~~~23.1.1913 tarihindeki siyasi durum, ~öyle anlat~l~yor :
Osmanl~~ ve Bulgar ordular~~mütareke halindedirler. Osmanl~~
kabinesi Edirne'nin Bulgar'larm eline geçmesine raz~~olmu~~ve adalar~n talihini de büyük devletlere havale etmi~~ve bu karar~n~~bildirmek
üzere bulunmu~~iken dü~ürülmü~tür. Padi~ah yeni bir kabinenin kurulmas~n~~size vermi~~ve bu görev taraf~n~zdan kabul edilerek yay~nlanan bildiride millet namusunun iadesine kabinece gayret olunaca~~~
4
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ilan edilip herkes bu maksat için hizmete ça~~r~lrru~t~r. Ayr~ca, büyük
devletlere verilen ve bir örne~i bas~nda yay~nlanan notadan da yeni
kabinenin eski kabine ile ayn~~dü~üncede olmad~~~~ve Edirne'yi Bulgar'lara terketmeye tarafdar bulunmad~~~~anla~~lm~~t~r.
Sonra, ayn~~tarihdeki askeri durum anlat~lmaktad~r :
Osmanl~~ordusu, biri Çatalca'da öbürü Gelibolu yar~madas~nda
olmak üzere ikiye ayr~lm~~t~r. Büyük k~s~m Çatalca müdafaa hatt~nda
ve stratejik ihtiyatlar~~Ye~ilköy, ~zmit ve Band~rma taraflar~nda bulunmaktad~r.
Gelibolu yar~madas~ndaki küçük k~s~m, bir k~s~m kuvvetlerini
sava~~halinde bulunan Yunan ordusunun Bu~az aleyhine yapmas~~
muhtemel ç~karma hareketine kar~~~koymaya ay~rm~~t~r.
Mütarekenin imzalanmas~ndan 23 Ocak 1913 tarihine kadar
Çatalca ve Gelibolu kuvvetlerinin düzeninin iadesine ve hareket ve
sava~~kabiliyetlerinin artur~lmas~na çal~~~lmaktad~r.
Bulgar ordusu, büyük k~smiyle Çatalca kar~~s~nda ve bir tümeni
ile Gelibolu yar~madas~n~n kuzeyinde bulunmaktad~r. Edirne'nin muhasaras~, eskisi gibi devam etmektedir. Osmanl~~ordusu Genel Kurmay~nda, say~~üstünlü~ünün Bulgar ordusunda bulundu~u kan~s~~
vard~r.
Atatürk, bundan sonra 3 ~ubat 1913 tarihindeki siyasi duruma
~öyle de~iniyor :
Dü~manlar, Edirne'yi vermemek iddias~nda bulunan Osmanl~~
devleti notas~na yeniden sava~~~ilânla cevap vermi~tir. 23 Ocak 1913
hükümet darbesini yapanlar~n, cezaland~r~lmad~ktan ba~ka, önemli
memuriyetlere geçirilmelerinden hükümetin bu darbeyi yapan fikri
hareketi takdir etti~ini ve nümayi~cilerle fikir ve çal~~ma birli~inde
bulunaca~~n~~anlatmaktad~r. Kamu dü~üncesi, dü~ürülmü~~kabinenin
miskince davranarak Edirne'yi dü~mana vermeye raz~~oldu~una ve
yeni kabinenin milli ve askeri namusu iade ederek henüz dü~man
elinde bulunan Edirne'nin, ordunun bir taarruz hareketiyle kurtar~laca~~na inanmaktad~r. Vilayetlerde hükümetin te~vikleriyle sava~~n
sürdürülmesi lehinde gösteriler yapt~r~lm~~t~r.
Ayn~~tarihdeki askeri durumu ise ~öyle izah ediyor :
23 Ocak 1913 tarihinden beri askeri durumda önemli bir de~i~iklik yoktur. Izmit ve Band~rma taraflar~ndaki stratejik ihtiyatlar~n
vapurlara bindirilme haz~rl~klar~~yap~l~yor. Anadolu'dan ba~ka celbe-
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dilecek kuvvet yoktur. Milletten eli silah tutan yüzbinlerce ki~iden
faydalanaca~~na dair bir hareket de görülmüyor.
Nihayet, durumun tart~~~lmas~na ve var~lan sonuca geçiyor :
Milletin ve kamu dü~üncesinin aldat~lmamas~~ve kabinenin kendi
iddias~n~~yalanlamamas~~için dü~man ordusunun say~ca ve stratejik
üstünlü~ünün, kesin ve azimli bir taarruz hareketi ile telifi edilmesine
karar verildi~ine hükmetmek gerekir. Hakikaten de bundan ba~ka
türlü bir karar verilemez. Edirne, Çatalca ordusundan 300 kilometre
uzakta ve Çatalca kar~~s~ndaki Bulgar kuvvetinin büyük k~sm~ndan
ba~ka ayr~ca muhasara ordusuyla Osmanl~~ordusundan ayr~~bulunuyor. Buna göre, Edirne'ye varmak için evvela Çatalca'daki Bulgar
kuvvetini yenmek, sonra muhasaray~~zorla kald~rmak, üçüncü olarak
muhasara edilenlerin dört aydan beri u~rad~klar~~tahribat~~gidermek
için ~ehre bol miktarda yiyecek yeti~tirmek laz~md~r 5. Bunun için
hareket ve taarruz gerekmektedir. Bu taarruz da ya do~rudan do~ruya
Çatalca'dan karadan ve yahut hem karadan ve hem de Bulgarlarm
as~l kuvvetini ç~karma hareketiyle tehdit edecek surette denizden ve
yahut ayn~~zamanda Gelibolu yar~madas~ndan yap~lmal~d~r. Taarruz
hareketinin bir an bile geri b~rak~lmas~~caiz de~ildir. Edirne günden
güne kuvvetini kaybetmekte ve dü~mesi yakla~maktad~r. Dü~ü~den
sonra, muhasarada kullan~lanlar, bütün silah ve donat~mlariyle as~l
kuvvetlere kat~lacaklar~ndan say~~üstünlü~ünün taarruz azmiyle
telafisi güçlük kazanacakt~r.
Bundan dolay~, Gelibolu liman~ nda bulunan kuvvetler, süratle
Çatalca yönüne celp edilmeli ve Gelibolu'da kalacak askere, Çatalca
ordusiyle beraber dü~mana ~iddetle taarruz emri verilmelidir. Aksi
halde, kabinenin dü~ük kabineden ayr~ld~~~~taraflar belli ve 23 Ocak
1919 hüld~met darbesini yapanlar~ n takdir edilmesi ve ö~ülmesi sebeplerinin izah' mümkün olam~yacak ve kim bilir daha neler olacakt~r.
Atatürk'ün bu yaz~s~, Mahmud ~evket Pa~a tarafindan al~nm~~,
lakin önemsenmerni~ tir. Çünkü kendisi, daha çok Enver Beyin (Pa~a)
etkisi alt~ nda bulunuyordu. Enver Bey ise, Mustafa Kemal Beyi kendi
6 Çatalca mutarekesine göre Türkler muhasara alt~nda bulunan Edirne'ye
yiyecek gönderemeyecekler, halbuki Bulgarlar, kendi ordular~~ icin Edirne'den
geçen trenle erzak ta~~yabileceklerdi. Bu hal, k~sa zaman sonra Edirr~e'de evvela
yiyecek s~k~nt~s~n~n ba,~göstermesine, sonra da açl~~~n ba~lamas~na yol açm~~~
bulunuyordu.
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ikbali için daima tek rakip olarak görmekte ve bu yüzden ondan
gelecek her ~eyi baltalamaya çal~~maktayd~. Bu yaz~, resmi bir i~leme
tabi tutulmad~~~ndan çok yaz~k ki devlet ar~ivlerine intikal ederniyerek Mahmud ~evket Pa~a'n~n ~ahsi evrak~~aras~nda kalm~~~ve bunlar~n bir k~sm~yle birlikte "Belgelerle Türk Tarihi Dergisi" ar~ivine
geçmi~~ve tarafim~zdan orada görülmü~tür. Bu belgenin fotokopisini
ve Türk harflerine çevrili~ini ayr~ca sunuyoruz.
Bütün bunlardan anla~~lan, Edirne'nin bir askeri hareket sonunda kurtar~lmas~~ dü~üncesinin Aziz Atatürk'den gelmi~~oldu~udur.
Kendisi, her halde bu yaz~n~n akibetini bilmedi~i ve ne oldu~unu
kestiremedi~i için, bu olaydan hiç bahsetmemi~tir. Esasen ~ahsi
ö~ünmelerden uzak ve her ba~ar~y~~daima Türk milletine maletme
itiyad~nda idi.
Çok yaz~k ki, onun bu uyar~~~~ dikkate al~nmad~. Bir müddet
sonra da, Edirne daha fazla dayanam~yarak dü~tü. Nihayet Osmanl~~
devleti 30 May~s 1913 tarihinde Londra bar~~~andla~mas~n~~imzalay~p Midye - Enez hatt~n~~s~n~r olarak kabul ve Edirne'yi Bulgaristan'a terketti. Bu andla~ma ile iktidar hükümeti, dü~ürülen Kamil
Pa~a hükümetinin bir hayli yumu~atm~~~oldu~u bar~~~ ~artlamun çok
daha a~~rm~~kabule mecbur kalm~~t~. Halbuki, aziz Atatürk'ün uyar~~~na uyulmu~~olsayd~, bu felaket olmazd~.
Bilindi~i gibi, Mahmud ~evket Pa~a ii Haziran 1913 tarihinde
bir suikasd sonunda öldürülmü~, bunun üzerine sadarete M~s~rl~~
Prens Said Halim Pa~a getirilmi~, bu s~rada Rumeli'deki Türk topraklar~n~~payla~ma yüzünden Balkan devletleri birbirine dü~mü~, sonunda Bulgaristan eski müttefiklerine kar~~~sava~~açm~~t~r. Bulgaristan'~n kendisini y~kma sürükleyen böyle bir maceraya giri~mesinin
en mühim sebebi, siyasi dizginin hükümetin de~il, ordunun elinde
bulunmas~yd~~6. Bulgarlar, S~rpl~lara ve Yunanl~lara süratle yenildiler. I~te Osmanl~~devleti, ancak bundan sonra te~ebbüs ve harekete
geçerek 21 Temmuz 1913 tarihinde ordu vas~tasiyle Edirne ve
K~rklareli bölgesini i~gal etmi~~ve Edirne ~ehrini kurtarm~~t~r.
Ancak, bu te~ebbüse Atatürk'ün teklif etti~i anda giri~ilmi~~olsayd~, Edirne Bulgar i~galine dü~erek orada kalan halk ve asker pek
a~~r iztiraplara u~ramaz ve neticede muhakkak ki Londar ve daha
sonraki Istanbul bar~~lar~ndan çok daha uygun bir andla~ma imzalaHikmet Bayur, Türk ~nk~lâb~~Tarihi, c.
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mak imkan~~elde edilebilirdi. Onun uyar~~~n~~kabul etmeyen Mahmud
~evket Pa~a hükümeti, sonunda Edirne'yi kesin olarak vermeyi kabul zorunda kalm~~t~r. Ayr~ca, Bulgaristan müttefikleriyle yeniden
sava~a tutu~mam~~~ve yenilmemi~~olsayd~, Londra bar~~~andla~mas~~
gere~ince Edirne Bulgaristan'da kalacakt~~ki, bu devlet sonsuz ihtiraslar~na yenilmiyerek daha realist bir politika takip etmi~~oldu~u
takdirde, netice böyle olurdu. Yani, Edirne'yi devlete tekrar Said
Halim Pa~a hükümetinin azim ve te~ebbüsü de~il, Bulgar idarecilerinin hatal~~ davran~~~~kazand~rm~~t~r. Atatürk, yaz~s~n~n sonunda,
kendi uyar~~lar~na uyulmad~~~~takdirde "Kim bilir daha neler olacakt~r" cümlesiyle ileride geçecek olaylara büyük bir öngörürlükle i~arette bulunmu~~ve her zaman oldu~u gibi de tahminleri do~ru ç~km~~t~r.
Belgenin Türk harflerine çevrilmi~~ ~ekli :
HUZUR-I S

NEZARETPENAH~YE
Bolay~r Merkez Tabyas~~
415 ~ubat 328

Tarafeyn ordular~n~n vaz'iyet-i harbiyeleri sevkul-cey~~nokta-i nazar~ndan münaka~a ve tetkik edilmi~, bu münaka~a-i ilmiye
neticesinde Osmanl~~ ordusuna terettüp eden hatt-~~hareket elyevm
takip edilen hatt-~~harekete münafi zuhur etmi~tir. Böyle bir zamanda
hakay~k-~~fenniyyeyi ortaya koymak vazifesine binaen bervech-i
zir serd-i mutalâata ictisar ve bu babdaki cesaretin müsamaha edilmesine intizar olunur :
~o liânun~sâni 328 tarihinde yaz' iyet-i siyasiye
Osmanl~~ve Bulgar ordular~~Ilahi mütarekededirler. Osmanl~~
kabinesi Edirne'nin Bulgar eline geçmesine muvafakat ve adalar~n
taliini düvel-i muazzamaya havale etmi~~ve bu karar~n~~tebli~~eylemek üzere bulunmu~~iken Bab-~~aliye tecemmü' eden bir cemaat tarafindan nürnayi~~yap~larak Harbiye Naz~r~~ ve Ba~kumandan Vekili
katil ve Hey'et-i Vükela esnay-~~vazifede iken tehdid ve makam-~~iktidardan iskat edilmi~tir. Zat-~~Hazret-i Padi~ahi yeni bir kabinenin
te~kilini taraf-~~asafânelerine tevdi' buyurmu~~ve bu vazife kabul buyurularak tamim k~l~nan beyannamede milletin iade-i namusuna kabi-
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nece gayret olunaca~~~gibi umum evlad-~~vatan bu maksada hizmete
davet olunmu~tur.
Yani kabinenin sak~t kabine ile hem-fikir olmad~~~~ve Edirne'yi
Bulgar'lara terketmek tarafdar~~bulunmad~~~~tanzim ve düvel-i muazzamaya tevdi ve bir sureti matbuat ile ne~rolunan cevabi notadan
anla~~lm~~t~r.
~o Kdnun~sâni 328 tarihinde vaz'iyet-i askeriye
Osmanl~~ordusu biri Çatalca'da di~eri Gelibolu ~ibih ceziresinde
olmak üzere ikiye ink~sam etmi~tir. K~sm-~~külli Çatalca hatt-~~müdafaas~nda ve sevkül-cey~~ihtiyatlar~~Ayastefanos'da ve Izmit ve Band~rma cihetlerinde bulunmaktad~r.
Gelibolu ~ibih ceziresindeki k~sm-~~cüz'i bir k~s~m kuvvetini hâl-i
harbde olan Yunan ordusunun Bu~az aleyhine yapmas~~muhtemel
ihraç hareketine kar~~~koyma~a tahsis eylemi~tir.
Mütarekenin tarih-i akdinden ~ o Kanun~sani 328 tarihine kadar
gerek Çatalca ve gerek Gelibolu kuvvetlerinin iade-i intizamma ve
kabiliyyet-i hareket ve harbiyelerinin tezayüdüne çal~~~ lmaktad~r.
Bulgar ordusu k~sm-~~külliyesiyle Çatalca kar~~s~nda ve bir f~rkasiyle Gelibolu ~ibih ceziresi ~imalinde bulunmaktad~r. Edirne'nin
muhasaras~~eskisi gibi devam etmektedir. Adetce failuyetin Bulgar
ordusunda oldu~una Osmanl~~ordusu Erkan-~~Harbiyesince kanaat
vard~r.
Kdnun~sâni 328 de vaz'iyyet-i siyasiyye
Muhas~min Edirne'yi vermemek iddias~nda bulunan Osmanl~~
notas~na kar~~~muhasamay~~ilan eylemekle cevap vermi~tir. Osmanl~lar cihetinde ~ o Kanumsani 328 darbei hükümetini ika' edenler tecziye edilmedikten ba~ ka mühim memuriyetlere geçirilmesinden Osmanl~~kabinesinin darbe-i mezkûreyi vücude getiren hareket-i fikriyeyi takdir eyledi~i ve nümayi~cilerle tevhid-i fikir ve mesai eyleyece~ini i~rab ediyor.
Osmanl~~efkar-1 umumiyesi sak~t kabinenin iltizam-~~meskenetle
Edirne'yi dü~mana verme~e raz~~oldu~una ve yeni kabinenin namus-1
milli ve askeriyi iade ederek henüz dü~man elinde bulunan Edirne'nin
Osmanl~~ordusunun hareket-i taarruziyesiyle tahlis olunaca~ma
mutmaindir. Vilâyatta hükümetin te~ vikatiyle harbin idamesi lehinde
tez ahura t uyand~r~lm~~d~r.
22
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22 Kânun~sâni 328 de vaz'iyet-i askeriye

~ o Kanumsanl 328 den beri vaz'iyyet-i askeriyece bir tebeddül-i
mühim yoktur. ~zmit ve Band~rma cihetlerindeki sevkül-cey~~ihtiyat~mn vapurlara irkab~~haz~rl~klar~~ yap~l~yor. Anadolu'dan ba~ka
celbedilecek kuvvet yoktur. Efrad-~~milletten eli silah tutan yüz binlerce ki~iden istifade edilece~ine dair bir hareket me~hud de~ildir.
Vaz'iyet-i mezkürenin münaka~as~~ve elde edilen netice:
Milletin ve efkar-1 umumiyenin aldat~lmamas~~ve kabinenin kendi
iddias~n~~tekzib eylememesi için dü~man ordusunun failuyet-i adediye ve sevkul-cey~iyesini kat'l ve azimkârane bir hareket-i taarruziye ile telâfiye karar verildi~ine hükmetmek laz~m gelir. Filvaki bundan ba~ka türlü karar verilemez.
Edirne, Çatalca ordusundan 300 kilometre uzakta ve Çatalca
kar~~s~ndaki Bulgar küvve-i külliyesinden mâada ayr~ca bir muhasara
ordusiyle Osmanl~~ ordusundan ayr~~bulunmaktad~r. Binaenaleyh,
Edirne'ye varmak için evvel emirde Çatalca'daki Bulgar kuvve-i külliyesini duçar-~~inhizam eylemek, saniyen muhasaray~~cebren ref'
etmek, salisen dört aydan beri mahsurinin tahribat~n~~izale için külliyyetli erzak~~serian ~ehre yeti~tirmek laz~md~r. Bunun için hareket ve
taarruz iktiza eder. Bu taarruz ya do~rudan do~ruya Çatalca'dan
karadan veyahut hem karadan ve hem de Bulgar k~sm-~~küllisi gerilerini ihraç hareketiyle tehdit edecek surette denizden veyahut ayn~~
zamanda Gelibolu ~ibih ceziresinden yap~lmal~d~r.
Hareket-i taarruziyenin bir an dahi tehiri câiz de~ildir. Edirne
günden güne kuvvetini zâyi' etmekte ve sukuta takarrüp eylemektedir. Sukutdan sonra muhas~ rin dü~man~n küvve-i külliyesine bilcümle esleha ve techizatiyle inzimam edecek ve faik~yet-i adediyenin taarruz-~~azimkârane ile telafisi kesb-i mü~kilât edecektir.
Binaenaleyh Gelibolu liman~nda bulunan kuvvetler, serian Çatalca
cihetine celbedilmeli ve Gelibolu'da kalacak askere Çatalca ordusiyle
beraber dü~mana ~iddetle taarruz emri verilmelidir. Aksi halde kabinenin sak~t kabineden inhiraf eyledi~i cihetler taayyün edemiyecek ve
'o Kanun~sani 328 darbe-i hükümetini Ika' edenlerin esbab-~~takdir
ve sitayi~i gayr-~~kabil-i izah bulunacak ve kimbilir daha neler
olacakt~r. Olbabda emir ve ferman hazret-i menlehülemrindir.
Bahr-~~sefid kuvây-~~
Bahr-~~sefid Bu~az~~kuv4y-~~
mürettebesi erkân-1 harbiyesine
mürettebesi erkân-~~harbiye
memur binba~~~
reisi Binba~~~
M. KEMAL

AL~~FETHI

Hâmi~~: Bir nüshas~~ Ba~kumandanl~k Vekâlet-i celilesine takdim
olunmu~tur.

