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Umum Telgrafçılarımızın, Teşebbüsat ve Harekâtı 

Milliyemize İfa Eyledikleri Fedâkarane Hizmetlerinin   

Milli Tarihimizde Mühim Mevkii Vardır. Kendilerine 

Bugün Alenen Teşekkür Etmeği Bir Vazife Borç 

Addederim. 

Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, Cilt:1, İstanbul 1934, Devlet Matbaası, s. 139

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



Gelişen teknolojileri sürekli takip edip, uygulamalarına adapte ederek hizmet kalitesini 
arttıran; verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda modernleşen PTT, 169 yıllık tarihi 
tecrübesinden de güç alarak her zaman ilklerin uygulayıcısı olmuştur. 

PTT gelişen ve değişen dünya şartları çerçevesinde, değişim ve dönüşüm programlarını 
hızla uygulamaya koyarak, birçok hizmeti de vatandaşımızın ayağına götürerek, imaj, 
prestij ve güven sağlamanın haklı gururunu yaşamaktadır. 

Postada olduğu gibi kültürel çalışmalarıyla da göz dolduran PTT Genel Müdürlüğü 
“Geçmişten Günümüze Posta” adlı kitabı ile büyük bir boşluğu doldurmuş, okurların 
ve araştırmacıların büyük beğenisini kazanmıştı. 

169 yıllık güçlü bir tarihe sahip olan PTT’nin “İstiklal Harbi’mizde PTT” adlı eserle 
de, bugüne kadar tarihimizin karanlık ve aydınlatılmayı bekleyen sayfalarında kalmış; 
savaşların kazanılmasında büyük hizmetleri bulunmuş gizli kahraman telgrafçılarımı-
zın fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını gün yüzüne çıkarması bizleri olduğu gibi Mil-
letimizi de mutlu edecektir. 

Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nda PTT tarihini tüm yönleriyle ele alan; yüreği 
vatan sevgisi ile atan, bu uğurda ölümü bile hiç sayan PTT çalışanlarının fedakarlık-
larını tarihi belgelerle ilk defa derinlemesine inceleyen böyle bir eserle de büyük bir 
boşluğun dolduğuna inanıyorum. 

Bu nedenle “İstiklal Harbi’mizde PTT” adlı bu güzide eseri kültür hayatımıza ve mille-
timize kazandıran PTT’yi kutluyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. 
        

         Abdullah GÜL
        Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan



Bugün, haberleşme ve iletişim alanında küresel çapta bir devrim yaşanıyor. Bütün dün-
ya haberleşme alanında uzay çağını yaşıyor, bütün gelişmiş ülkeler haberleşme ve ileti-
şim teknolojilerinde elektronik sistemleri, uydu araçlarını kullanıyor. 

Bizler de, ülke olarak haberleşme ve iletişim alanında çok büyük mesafeler katettik. 
Hükümetimiz, hemen her alanda olduğu gibi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinde 
de devrim niteliğinde adımlar attı, bu alanda pek çok ilki, pek çok yeniliği gerçekleş-
tirdik. Daha yakın bir zamanda, 30 Temmuz 2009’da, üçüncü nesil iletişim çağını baş-
latarak, telefonla haberleşmede sesli iletişimden görüntülü iletişim devrine adım attık. 
Aynı zamanda bilgi akışının da çok hızlı şeklide aktarımını mümkün hale getirdik. 
Hedefimiz Türkiye’yi, vatandaşlarımızı dördüncü nesil, yani 4G teknolojisi ile tanıştır-
mak, inşallah bunu da hep birlikte başaracağız.

Ancak, gelecek hedeflerimize koşarken, ülke olarak, millet olarak geçmişimizi yâd et-
meyi, hangi zorlu süreçleri, hangi meşakkatli yolları aşarak bugünkü seviyelere geldi-
ğimizi asla unutmamalıyız. Türkiye bugün haberleşme alanında dünyanın önde gelen 
devletleriyle rekabet edebiliyorsa, bu başarıların ardında, geçmişten bugüne yüz binler-
ce posta emekçisinin, yüzbinlerce muhaberatçının alın teri ve emeği vardır. Türk Posta 
Teşkilatı’nın tarihimizin en zorlu dönemlerinde sergilediği özverili gayretler olmasaydı, 
Türkiye bu kadar kısa zamanda bugünkü noktalara ulaşamazdı. 

İşte, elinizde tuttuğunuz bu eser, tam da sözünü ettiğimiz bu hakikati gözler önüne 
sererek, İstiklal Harbi’mizin kazanılmasında, bu toprakların vatan kılınmasında, Posta 
Teşkilatı’mızın muazzam gayretlerinin ne kadar önemli bir rol üstlendiğini açıkça or-
taya koyuyor. 

Posta teşkilatımızın milli mücadele yıllarında verdiği eşsiz mücadeleyi belgeleriyle or-
taya koyan “İstiklal Harbi’mizde PTT” isimli bu kıymetli eserin, İstiklal Savaşı’mızın 
bilinmeyen yönlerine ışık tutacağına inanıyorum. 

Postacılık tarihi ve İstiklal Savaşı’mızda ki haberleşme faaliyetleriyle ilgili gizli kalmış 
birçok hususu ele alan bu eser, alanında büyük bir eksikliği giderecek, araştırmacıları-
mız için önemli bir kaynak olacaktır. Posta Teşkilatı’mızın İstiklal Harbi’ndeki faali-
yetlerinin ayrıntılı olarak yer aldığı bu değerli kitabın, bundan sonraki çalışmalar için 
rehberlik etmesini diliyor, eserin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
                 Başbakan



Binali YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı 



Köklü bir tarihi geçmişe ve zengin kültürel mirasa sahip olan PTT Genel Müdürlüğü 
kurulduğu 23 Ekim 1840 tarihinden bugüne kadar halkımıza en iyi hizmeti sunma 
yolundaki özverili çalışmaları sonucu toplumda saygın ve onurlu bir yer edinmiştir. 

Sürekli yenilenerek hizmet yelpazesini genişleten PTT kültürel alanda da farklılığını 
ortaya koymuştur. 

Posta tarihini derinlemesine inceleterek, geçmişin günümüze taşınmasında büyük kat-
kısı olan “Geçmişten Günümüze Posta ” adlı eseri gelecek nesillere kazandıran PTT 
Genel Müdürlüğü, bu eserle de bir ilke daha imza atmıştır. 

Bugüne kadar posta tarihi nasıl derinlemesine incelenmemişse, I. Dünya Savaşı ve İs-
tiklal Savaşı’nda PTT’nin faaliyetlerinin de böyle geniş ve kapsamlı bir şekilde araştırıl-
madığını üzüntü ile belirtmek istiyorum. 

Bu vesile ile böylesine önemli bir konuda da ayrıntılı ve titiz çalışmaları ile büyük bir 
boşluğu dolduracağına inandığım “İstiklal Harbi’mizde PTT” adlı bu eseri, Kurumu-
muza ve Türk Milleti’ne kazandıran başta Sayın PTT Genel Müdürü’ne ve komisyon 
üyelerine teşekkür ediyorum. 

                                          Binali YILDIRIM
       Ulaştırma Bakanı 



Osman TURAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür



Osman TURAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür

169 yıllık tarihi geçmişi ve köklü kurumsal tecrübesinin verdiği güvenle PTT Genel 
Müdürlüğü, teknoloji çağının değişen ve gelişen şartları içerisinde kendisini yenileye-
rek; hizmet üretiminde müşteri odaklı bir vizyonla modernizasyon hamlesini büyük 
oranda tamamlamış, gelişmiş teknoloji ve otomasyon sistemlerini kullanarak birçok 
projeyi hayata geçirmiştir.

Birçok kurum ve kuruluşla anlaşmalar yaparak hizmet portföyünü genişletmiş, kur-
duğu otomasyon ağı ile işlem sayısını günden güne artırarak, hizmeti vatandaşımızın 
ayağına kadar götürmüştür.

Bu gelişim ve değişime paralel olarak hizmette sınır tanımayan Kuruluşumuz, kültü-
rel sahada da önemli çalışmalar başlatmış ve ilk olarak 2007 yılında basımını gerçek-
leştirdiği geçmişi geleceğe taşıyan “Geçmişten Günümüze Posta” adlı eserle, haberleş-
me ve posta tarihi alanındaki ciddi bir araştırma boşluğunu gidermiş, bu defa İstiklal 
Savaşı’mızın zorlu günlerinde PTT Teşkilatı ve çalışanlarının zaferin kazanılmasında 
oynadıkları rolü anlatan “ İstiklal Harbi’mizde PTT ” adlı bu nadide eseri hazırlayarak, 
yine bu sahadaki önemli bir kaynak boşluğunu gidermeyi amaçlamıştır.

PTT olarak, bizden sonraki kuşaklara ışık tutacak, Birinci Dünya Harbi ve İstiklal 
Harbi’nde İdaremizin ve kahraman telgrafçılarımızın üstlendiği kutsal görevleri, yap-
tıkları büyük fedakarlıkları ve vatan müdafaası için şehitlik makamına nasıl koştukla-
rını, teşkilat olarak PTT’nin yurdun dört bir yanında üstlendiği zorlu vazifeleri feda-
karca nasıl yerine getirdiğini ve savaşın kazanılmasında oynadığı rolü tarihin karanlık 
sayfaları arasından çıkarıp gözler önüne sereceğine inandığımız bu eseri milletimizin 
istifadelerine sunmaktan onur duymaktayız. 



Kuşçalı; Milli Mücadele’de Garp Cephesi’nin kırık dökük vasıtalarla kurduğu ilk telgraf 
merkezidir. İç isyanlarda, Ankara ile muhaberemizi buradan temin etmiştik. Bilinen 
merkezler ya bizde, ya düşmanda idi. Buradan, telgraf hattını adeta saklayarak, mümkün 
olduğu kadar gözükmeyecek yerlerden geçirtip, Adapazarı’na kadar uzatmıştık. Geyve 
elimizden çıkıncaya kadar Ankara’ya bu güzergahtan gelenlerin sevk merkezi idi. 
Telgrafhanemiz de burada Kuşçalı tepesindeydi. Unutamayacağım yerdir orası…. . 

Garp Cephesi Komutanı 
Ali Fuat CEBESOY

Memleketin düşman işgalinden masum kalabilmiş köşelerinde teşkilat yapabilmek 
için alınması gerekli tedbirleri bir bir tesbit ettik. Bunlar arasında askeri ve mülki 
makamlara, bu meyanda posta telgraf teşkilatına güvenilir, vatanperver, cesur kimseleri 
getirmek başta geliyordu. Muhabere imkanı adeta yok gibiydi ve telgraf hatlarını 
ele geçirmek gerekiyordu. İç isyanlarda ilk tahrip edilen vasıtalar telgraf tesisatı idi. 
Bu sahada yetişmiş unsurlar çok sınırlıydı. Telgraf muhaberesini bilen asker ve sivil 
kimseleri posta telgraf emrine verdik. 

Erzurum Kongresi’nin kararlarını memleketin ücra köşelerine kadar bildirilmesi, ancak 
bu suretle mümkün olabiliyordu. 

Kolordular için kabul ettiğimiz şifrenin İngilizler tarafından elde edilmesi üzerine, yeni 
şifreler yaptık ve bunları, geceyi gündüze katarak çalışan fedekar telgraf memurlarımızın 
hamiyet ve ahlakına tevdi ve teslim eyledik. Şükran ve iftiharla kaydederim ki, bu 
itimadımızı zedeleyecek hiçbir ferdi menfi hareket daha vuku bulmadı. Bab-ı Ali’nin 
ve işgal kuvvetlerinin, Heyet-i Temsiliye’nin muhaberatını kabul etmemeleri yolunda 
verdiği ısrarlı ve tehditkar emirleri posta ve telgrafçılarımız tarafından kabul edilmedi 
ve iltifat da görmedi. 

Doğu Cephesi Komutanı 
Kazım KARABEKİR 

Kutay Cemal, İstiklal Harbi’nde Anadolu Telgraf  Hatları Üzerinde Gizli-Açık Mücadele ve Sonrası… 
Güvercin, Ekim, İstanbul 1968, s. 13



IİSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

GİRİŞ

Dünya devletlerinin aralarındaki bloklaşmanın netleştiği 20.Yüzyıl başlarında tek kıvılcımla 
tüm dünyayı bir alev gibi saran Birinci Dünya Savaşı birçok imparatorluğun yıkılmasına ve 
yıkılan imparatorluklar üzerinde yeni devletlerin kurulmasına yol açmıştır. Bu savaş sonucun-
da yıkılan Osmanlı İmparatorluğu yerine de İstiklal Savaşı ile Yeni Türk Devleti kurulmuştur.

1. Dünya Savaşı’nda Posta ve Telgraf Nezareti bütün imkansızlık ve yokluklara  rağmen 511 
mensubunu ordunun emrine vermiştir. Cephelerde bizzat ordunun haberleşmesinde çalışan 
Kurum çalışanları, düşmanın yoğun bombardımanı altında telgraf ve telefon hatlarını onarmış; 
düşmanın hızla ilerlemesi ve  hayatlarının tehlikeye girmesine rağmen yerlerini terk etmeyerek 
manipleleriyle kendilerine verilen şifreli telgrafları çekmişlerdir. 

Diğer taraftan Posta ve Telgraf Nezareti (Posta ve Telgraf Bakanlığı) ise cephelerdeki ordunun 
İstanbul’la haberleşmesini sağlamak amacıyla, sürekli saldırıya uğrayan telgraf hatlarını onar-
mış; savaş boyunca bütün telgrafhaneler 24 saat açık tutularak  şifreli telgrafların anında ilgili 
yerlere ulaştırılması gerçekleştirilmiştir.

Posta ve Telgraf Nezareti; ailesinden haber bekleyen askerin ve öte yandan cepheye asker gön-
deren ailenin moralini yüksek tutmak için cephe ile aileler arasında mektupları hızla sahiple-
rine ulaştırmıştır.

Hem cephede hem de cephe gerisinde,  bütün ülkede kahramanca görevini yapan Posta ve 
Telgraf Nezareti çalışanlarının çoğuna üstün cesaret ve fedakarlıklarından dolayı Osmani, Me-
cidi Nişanları ve Liyakat madalyaları verilmiştir.

Savaşın bitmesiyle koskoca imparatorluk yıkılmış ve bunun neticesinde Anadolu’da Mustafa 
Kemal Paşa ile başlayan İstiklal Hareketi tüm vatanda telgraf hatları sayesinde teşkilatlanmıştır.

Telgraf hatlarının bir ucunda Mustafa Kemal diğer ucunda Ordu Komutanları ve Mülki İda-
re Amirleri, Mustafa Kemal Paşa’nın emirleri doğrultusunda tüm milleti Milli mücadele için 
teşkilatlandırmıştır. Mustafa Kemal Anadolu’nun nabzını telgraf hatlarıyla dinlemiş ve Türk 
Milletinin içindeki İstiklal aşkıyla milletini zafere götürmüştür. Posta ve Telgrafçıların Türk 
Vatanına yaptıkları büyük hizmeti Mustafa Kemal Paşa: “Zaferi nasıl kazandınız?” sorusuna 
“Telgraf hatlarıyla” diyerek  dile getirmiştir.

Öyle ki savaş  bütün şiddeti ile sürerken devlet kurumlarının telgrafları çoğu zaman çekilme-
miş, memleketin bütün telgraf hatları askeri haberleşmeye ayrılmış, şifreli telgraflarla savaşın 
seyri değişmiş, bu sayede Türk Ordusu imkansızı başararak İstiklal Harbi’ni kazanmıştır. İşte 
bu nedenle tarihçiler İstiklal Harbi’ne aynı zamanda “Telgraflar Savaşı” adını vermişlerdir.

“Kahramanlarını Yaşatmayan Bir Millet Yok Olmaya Mahkumdur” 

İşte bu kitapta 1.Dünya Savaşı ve İstiklal Harbimizde postacı ve telgrafçılarımızın kahraman-
lıklarını ve İngiliz İstihbaratının birçok ödül ve rüşvet teklif etmesine rağmen bulamadığı Gizli 
PR Telgraf Teşkilatına ve diğer telgrafçı ve postacıların üstün cesaret ve fedakarlıklarını okuya-
caksınız. 

Bu kitap; Kahraman postacı ve telgrafçılarımızla, Cumhuriyetimizin kurucularına, Aziz Şehit-
lerimizin anısına hazırlanmıştır. 
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I. BÖLÜM

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 

VE 

SAVAŞ YILLARI’NDA

POSTA TELGRAF VE TELEFON NEZARETİ

1. Dünya Savaşı Yıllarında  
Asker Oğlundan Gelen Mektubu Okutan Baba (ATASE)
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1.1. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SEBEPLERİ

19. yüzyılla birlikte hız kazanan sanayileşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve hızla 
gelişen sömürgecilik anlayışı, diplomatik ilişkilerin alanını Avrupa’nın sınırlarından çı-
kararak, Afrika ve Uzakdoğu gibi yeni kıtalara yaymıştır. Ayrıca büyük devletler arasın-
daki ekonomik çıkar çatışmaları, siyasi rekabete ve uyuşmazlıkların yaşanmasına neden 
olmuştur.

19. yüzyılın ikinci yarısında ekonomik alanda oldukça güçlenen ve milli birliğini sağ-
layan Almanya, dünya pazarlarında söz sahibi olmak için büyük gayret içine girmiştir. 
Almanya’nın bu atılımları diğer sanayi ülkelerini tedirgin etmeye başlamış, özellikle 
Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik rekabet, politik alanda da kendini göster-
miştir. Almanya, Avrupa ve deniz aşırı ülkelerdeki otoritesini ve menfaatlerini korumak 
için kara ordusunu güçlendirmiş, İngiliz Donanması kadar güçlü bir donanma meyda-
na getirmiştir.

Almanya, uyguladığı politika ile Güneydoğu Avrupa’yı etkisi altına alıp, Önasya’yı nü-
fuzu altında bulundurarak, Panslavizm idealine engel olmak istemiştir. Zaten, Pancer-
menizm ve Panslavizm akımları arasındaki rekabet, Birinci Dünya Savaşı’nın çıkışının 
önemli sebeplerinden birini teşkil etmiştir. Almanya’nın, İngiltere’nin sömürgesi olan 
Hindistan’a giden karayolunu ele geçirerek, İngiltere’nin dünya hakimiyetine darbe 
indirme çabaları da, İngiltere’de büyük tepkilere neden olmuştur.

Almanya, izlediği politika nedeniyle Rusların ve İngilizlerin düşmanlığını kazanmıştır. 
Fransa da, Almanlarla bu devletler arasındaki husumetten yararlanarak, 1871’de kay-
bettiği Alsace-Loraine (Alses Loren)’i Almanya’dan geri almak hevesine kapılmıştır.

Rusya, Panslavizm emeline ulaşmak için, kendisine hem rakip, hem de engel olan 
Almanya’nın yıkılmasını, ayrıca birçok Slav toplulukları bünyesinde barındıran 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun da parçalanmasını istiyordu. Çünkü ancak 
bu şekilde Slav topluluklarını, Rus Çarı’nın tacı altında toplayabilecekti. Ayrıca Ruslar, 
tarihi emelleri olan Boğazlar’ı ele geçirerek, Akdeniz’e ve Basra Körfezi’ne inmeyi de 
planlamışlardı.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise, kendisini tehdit eden en büyük tehlikenin, 
Rusların çalışmalarıyla alevlenen Panslavizm akımı olduğunu farkederek, bu tehlike-
ye karşı bütünlüğünü korumak için tedbir almaya çalışmıştır. Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu, Panslavizm akımının etkisiyle imparatorluk içinde yıkıcı faaliyetlerde 
bulunan Sırbistan’ı büyük bir tehlike olarak gördüğü için ilk fırsatta bu krallığı ya ta-
mamıyla ortadan kaldırmak ya da kendisine bağlayarak Balkanlar’da ve Orta Doğu’da 
konumunu güçlendirmek amacını gütmüştü.1

1 Karal Enver Ziya, Birinci Cihan Harbi’nden Lozan Muahedesi’ne Kadar Türkiye’nin Siyasi Olayları, 
Yeni Türkiye, İstanbul 1959, s. 44-50 
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Osmanlı İmparatorluğu üzerinde emelleri olan İtalya, sömürgecilik yarışında da geç 
kalması nedeniyle, yeni sömürgeler elde etme gayreti içerisine girmiştir.

Dünyada bu gelişmeler olurken, Osmanlı İmparatorluğu ise;  1899 yılında, İngilizle-
rin Kuveyt’e girmesine engel olamamıştı. Doğu Anadolu’da çıkan ve bastırılamayan 
ayaklanmalara paralel olarak 1900 yılında Osmanlı Devleti, Ruslara Doğu Anadolu’da 
demiryolu yapma yetkisi vermişti.

1902 yılında Fransızlar, Fizan’da2 İtalyanlara hak tanırken, 1903 yılında da Makedonya 
ayaklanmaları Osmanlı Devleti’ni sarsmış, Arap Yarımadası’nda da yer yer ayaklanma-
lar birbirini takip etmiştir.

1905 yılında ise İngiltere, Sina ve Akabe bölgesi üzerinde ağırlığını koyarak bu bölge-
nin Mısır’a ait olduğunu Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmişti.

1907 yılının sonlarında ise büyük devletler, Makedonya’da Türk Jandarması’nın ya-
bancı subayların idare ve komutasına verilmesini kabul ettirmişlerdi. Artık Osmanlı 
Devleti’nin iç idaresine yabancıların karışmaları padişah tarafından da kabul edilmişti. 
9-10 Haziran 1908’de yapılan “Reval Mülakatı” ile Rusya ve İngiltere, masa üzerinde 
Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında paylaşmışlardı. 

Bütün bu olayları, dikkatle izleyen Türk aydınları ve özellikle silahlı kuvvetler men-
supları, memleketin parçalanmasını engellemek ve duruma müdahale etmek amacıyla, 
1908 yılında II. Meşrutiyet’i ilan etmişlerdir.3

Meşrutiyet’in ilanı da, devletin birbiri üzerine dağ gibi yığılan dertlerine deva olamadı. 
İçerideki didişmeler ve ayaklanmalarla devlet daha çok sarsılmaya başladı, dış ihtiraslar 
alevlendi. Avusturya, Boğazlar’daki Rus isteğini destekleyerek askeri işgal altında bulun-
durduğu Bosna-Hersek’i kendi topraklarına kattı. Bulgaristan Prensliği bağımsızlığını 
ilan etti. Muhtar bir vilayet olan Girit Meclisi de Yunanistan’a katılma kararı verdi.

İtalya Trablusgarp’ı işgale hazırlanıyordu. Bu işgali kolaylaştırmak için de Boğazlar me-
selesinde Rusya ile anlaştı. Üçlü ittifakın üyesi olmasına rağmen karşı taraftaki Fransa 
ve İngiltere ile de anlaştı. Üçlü ittifakı yenilemek teklifiyle de Almanya’nın onayını aldı. 
İtalya, Osmanlı Devleti’ni dış siyasette yalnız başına bıraktıktan sonra 2 Ekim 1911 
günü Trablusgarp’a saldırdı. Bir avuç Türk askeri ile yerli mücahitler karşısında kıyı-
larda saplanıp kalan İtalya, Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Ege Denizi’ndeki 
Oniki Ada’yı da işgal etti. Balkan Devletleri’nin savaşa hazırlanmaları üzerine Osmanlı 
Devleti, İsviçre’nin Quchy kentinde 15 Ekim 1912’de İtalya ile barış antlaşması imza-
lamak zorunda kaldı. Bu antlaşmaya göre Osmanlı Devleti, Trablusgarp’a muhtariyet 
vererek ilişkisini kesiyordu. Önce Türk askerleri Trablusgarp’tan, daha sonra da İtalyan 
askerleri Oniki Ada’dan çekileceklerdi.

2 Libya’yı oluşturan üç eski bölgeden biridir. Bugünkü Libya’nın güneybatısında bulunur.
3 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, III. Cilt, 6. Kısım (1908-1920) Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 

Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1996, s. 4-5
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Trablusgarp Savaşı’nı, Balkan Savaşı izledi. Trablusgarp Savaşı, iç didişmeler ve ayak-
lanmalar küçük Balkan Devletleri’ne fırsat hazırlamıştı. İçerisindeki sorunlarla meşgul 
olan Osmanlı Hükümeti, Rusya’nın etkisi ile kurulan Balkan İttifakı’ndan habersizdi. 
Balkan İttifakı’nı hazırlayan Rusya;  bir yandan Osmanlı Hükümeti’ne teminat verir-
ken, bir yandan da müttefikleri Fransa ve İngiltere’nin onayını da almıştı. Almanya ise 
Balkan sorununa önem vermiyordu.

Balkan Savaşı;  yalnız siyasi yönüyle değil, askeri yönüyle de bir faciaydı. Devletin aske-
ri gücünün Balkan Devletleri’nden iki kat daha üstün olduğu bu dönemde, savaş planı 
Balkan Devletleri’ne bu üstün kuvvet gücüyle taarruz etmemizi gerektirirken;  savaş 
ilan edildiği tarihte Balkan Devletleri, Osmanlı Ordusu’ndan daha üstün bir güce sa-
hip olmuşlardır. Bu durumun stratejik tedbirlerle düzeltilmesi mümkünken, Başkomu-
tan Vekili Nazım Paşa tarafından, etkisiz kuvvetlerle taarruza geçirilen silahlı kuvvetler 
her yerde yenilgiye uğradılar. Düşman Çatalca mevzii önünde durdurulabildi. Londra 
Konferansı’nda, Trakya Bölgesi’ndeki Midye-Enez hattı sınır olarak kabul edildi. An-
cak Balkan Devletleri’nin Rumeli’yi paylaşamamaları yüzünden kendi aralarında çıkan 
savaşta Bulgarların yenilmesi, Doğu Trakya’yı kurtarmamızı sağladı.4 

Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa;  karşılıklı ihtirasların, çıkar çatışmalarının düğüm-
lendiği bir merkez haline gelmişti. Yüzyılın çözülmeyen problemlerinin birikimiyle Av-
rupa artık bir barut fıçısından farksızdır. 

28 Haziran 1914’de Saraybosna’yı ziyaret eden Avusturya veliahdı Franz Ferdinand, 
bir Sırp tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştür. Bu olay;  Avusturya’nın 
Sırbistan’a savaş ilan etmesini;  Rusya’nın Sırbistan’ın, Almanya’nın da Avusturya’nın 
yanında yer alması sonucunu doğurmuştur. 

Almanya;  3 Ağustos 1914’de Fransa’ya, 4 Ağustos 1914’de ise Belçika’ya savaş ilan etti. 
Almanya’nın, Belçika saldırısı İngiltere’yi de tehdit ettiğinden, İngiltere de 4 Ağustos 
1914’de Almanya’ya savaş ilan etti. Avusturya ise, 6 Ağustos 1914’de Rusya’ya savaş ilan 
etmiştir.

Avrupa devletlerinin büyük bir kaosa sürüklenmesi, Uzakdoğu’da Japonya’ya, Asya kı-
tasına yayılması için bir fırsat vermişti. Almanya’ya 23 Ağustos 1914’de savaş ilan eden 
Japonya, Alman sömürgelerini ele geçirdikten sonra Kasım 1914’de savaştan çekilmiştir.

Savaş, bütün şiddetiyle Avrupa ve Yakındoğu’da hüküm sürüyordu. Almanların asıl 
planı Belçika üzerinden Fransa’ya yürümek ve Fransa’yı mağlup ederek, Rusya’ya bütün 
gücü ile saldırmaktı. Almanların batı cephesi savaş planları;  İngilizlerin, Belçikalıların 
ve özellikle Fransızların ısrarlı direnmeleri sonucu, başarısızlığa uğramıştır. Doğu’da 
ise Hindenburg, Rusları Tannenberg’de büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Ancak kesin 

4 Belen Fahri, Türk Kurtuluş Savaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Atatürk Dizisi, Başbakanlık 
Basımevi, Ankara 1983, s.2-3
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sonuç alınamadığından, yapılan mücadele bir siper ve yıp-
ratma Savaşı’ndan öteye gidememiştir.5

Osmanlı Maliye Nazırı Cavit Bey’in, 1911’de İngiliz Bahriye 
Nazırı W. Churchill’e yaptığı ittifak teklifinin reddi6, 1914 
Temmuzu’nda Bahriye Nazırı Cemal Paşa’nın da Fransa’ya 
ittifak teklifinde bulunması ancak Fransa’nın bu ittifak tek-
lifine red cevabı vermesi, Osmanlı İmparatorluğu’nu Al-
manya ile ittifak kurmaya mecbur bırakmıştır.7

Rauf Orbay ise hatıralarında “Biz umumi harbe girmemiş ol-
saydık, o zaman İngilizlerin müttefiki olan Ruslar, Türkiye’ye 
girerlerdi. Biz eğer harbe girmemiş olsaydık, Rusya’da Bol-
şevik İhtilali olmaz, Çarlık İdaresi devam eder ve bu idare 
hele bir büyük harbin galibi olunca, öteden beri göz diktiği 
Boğazlar ve İstanbul’u mutlaka ele geçirmek yolunu tutardı. 
Öte yandan müttefikimiz olan Almanlar da para veriyorlar, 
top veriyorlar ve harbe girmemizi istiyorlardı.

Pek sıkışmış bir durumdakilerin bu istekleri idare edile-
mezdi. Zira o zaman Almanlar bizi bırakmış olsalardı, bit-
tik demekti.

Kısaca;  bizim 1914’te Birinci Dünya Harbi’ne girmemiz 
bence, kat’iyen zaruri idi” diyerek genel durumu özetle-
mektedir. 8

Zamanın Sadrazamı Said Halim Paşa da9 kaleme aldı-
ğı anılarında;  İtilaf Devletleri safına katılmak için teklif 
götürdüklerini ancak İtilaf Devletleri’nin bu teklifi kabul 
etmeyerek gerçek niyetlerini belli edip Osmanlı Devleti’ni 
İttifak Devletleri’nin safına zorla ittiklerini yazmıştır.10

5 Eroğlu Hamza, Türk İnkılap Tarihi, Devlet Kitapları, Milli Eğitim 
Basımevi, Birinci Baskı, İstanbul 1982, s.74-75

6 Kösoğlu Nevzat, Şehit Enver Paşa, İstanbul 2008, s.235-236
7 Cemal Paşa, Hatıralar, Hazırlayan : Alpay Kabacalı, İstanbul 2001, 

s.124-129
8 Orbay Rauf, Siyasi Hatıralar, Örgün Yayınevi, İkinci Baskı, İstanbul 

2005, s.46-47
9 Balkan Harbi’nin sonu ile Birinci Dünya Harbi’nin ilk yıllarında 

sadrazamlık yapan Said Halim Paşa, 6 Aralık 1921 günü bir Ermeni 
tarafından şehit edilmiştir.

10 Düzdağ M.Ertuğrul, Said Halim Paşa Buhranlarımız ve Son Eserleri, 
İstanbul 2006, s.279-280

Rauf Orbay

Sadrazam Said Halim Paşa
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1.2. OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA 
SAVAŞI’NA GİRMESİ

Osmanlı Devleti, Üçlü İtilaf Devletleri’yle ittifak yapmak üzere bazı girişimlerde bu-
lundu. Fakat Balkan Savaşı’nda diplomatik açılardan Osmanlı aleyhine çalışmış olan 
İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmaya yanaşmadı. Bu iki devlet, hem 
yıkılmasını yakın gördükleri Osmanlı Devleti’nin yükünü savaşta taşımamak hem de 
ileride Rus Orduları’nın gücünden yararlanmak istedikleri için Rusya’yı gücendirmek 
istemiyorlardı.

Bu noktada Osmanlı Devleti;  Rusya’nın, Fransa ve İngiltere ile müttefik olması ne-
deniyle İtilaf Devletleri arasındaki bağın daha da güçlenmesinden endişeye kapılmış-
tır. Rusya’nın Boğazlara yö nelik bitmeyen isteği, kuşkuları daha da derinleştirmiştir. 
Bu nedenlerden ötürü Osmanlı Devle ti, İtilaf Devletleri’nin gizli planları neticesinde 
Alman ya’nın safına itilmiş ve karşı cephede yer almaya mecbur bı rakılmıştır.

22 Temmuz 1914 tarihinde Harbiye Nazırı (Savaş İşleri Bakanı) Enver Paşa, Almanya’nın 
İstanbul Büyükelçisi Baron Von Wangenheim’a ittifak teklifinde bulunmuştur. 2 Ağus-
tos 1914’te de Osmanlı Devleti ile Almanya arasında birlikte hareket etme hususunda 
bir ant laşma imzalanmıştır. Bu antlaşma, Osmanlı devlet adamlarının id dia ettikleri 
gibi yalnızca savunma amaçlı değil, gerektiğinde saldırı amaçlı ve ülkeyi her an savaşa 
sürükleyebilir içerikteydi. Enver Paşa ve Said Halim Paşa, hükümetin onayını almadan, 
antlaşmayı imzalamışlardı.

Osmanlı Hükümeti, Almanya ile ittifak antlaşmasını imzala dığı gün genel seferberlik 
kararı alarak, Meclis’i dağıttı ve iki gün sonra da tarafsızlığını ilan etti. 

Diğer taraftan, Rusya’nın Boğazlar vasıtasıyla müttefiklerinden yardım alabilmesi 
Osmanlı Devleti’nin savaşta tarafsız kalmasına bağlıydı. Bu nedenle İti laf Devletleri, 
Osmanlı Devleti’nin savaş boyunca tarafsız kal masını istemiş ve bazı önerilerde bu-
lunmuştu. Osmanlı Devleti bu öne rilere karşılık kapitülasyonların kaldırılmasını, Ege 
Adaları’nın kendisine verilmesini ve Mısır sorununun çözümlenmesini talep etmiş fakat 
İngiltere bu isteklere sıcak bakmamıştı. Üstüne üstlük İngiltere, parası peşinen ödenen 
Sultan Osman ve Sultan Reşad adlı zırhlıları Osmanlı Devleti’ne teslim etmemiş ve bu 
zırhlılara el koymuştur. Bu olay, Osmanlı kamuoyunda büyük bir öfkenin oluşmasına 
zemin hazırlamıştır. Bu durumu değerlendiren Almanya, Goeben ve Breslau ad lı kru-
vazörlerini Çanakkale’ye yönlendirmiş ve Osmanlı Devle ti, bir komployla karşı karşıya 
kalmıştır. Kısaca İtilaf Devlet leri, Osmanlı Hükümeti’ni Almanya’nın safına itmek için 
ne ge rekiyorsa yapmışlardır.

Rus Dışişleri Bakanı Sazanof, Türklerin İtilaf Devletleri’nin ya nında savaşa katılması-
nın bir kazanç olduğunun farkında olmakla birlikte, “Bizi herhangi bir yükümlülük 



8 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

altına sokacak bir bildiride bu lunmadan zaman kazanmalıyız” diyordu. 10 Ağustos 
1914’te İstan bul’daki büyükelçisi Giers’e çektiği telgrafta şöyle diyordu: “Şunu bili-
niz ki, Osmanlı Devleti’nin karıştıracağı işlerden hiç korku muz yoktur.” Yani Osmanlı 
Devleti’nin Almanya ile müttefik olmasını engellemek için hiçbir girişimde bulunmak 
istemiyordu. Rus ya’nın bu tutumunun nedeni, İstanbul’u ve Boğazları ele geçir mek 
için Büyük Petro’dan bu yana kurulan hayalin gerçekleştiri lmesi yolunda değerlendiri-

lecek iyi bir fırsat olmasından kaynaklanıyordu.11

10 Ağustos 1914’te, İngilizlerin takibinden kaçan Goeben ve Breslau adlı 
iki Alman kruvazörünün, Osmanlı Hükümeti’nin bilgisi dışında fakat 
Enver Paşa’nın gizli izni ile Çanakkale Boğazı’ndan geçmesi, Osmanlı 
Devleti’ni savaşa sürükleyen ilk adımdır. Çanakkale’deki İngiliz ve Fransız 

konsolosları, Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalması için bu iki ge-
minin 24 saat içinde Türk karasularını terk etmelerini ya da silah-
sızlandırılmalarını ısrarla istediler. Fakat Osmanlı Devleti, bu iki 
gemiyi silahsız landırma yoluna gitmemiş, bunları satın aldığını 
ilan ederek, birine Yavuz Sultan Selim, diğerine de Midilli adla-
rını ve rmiş ve tüm personeliyle birlikte Osmanlı Donanması’na 
katmıştır. Ay rıca bu Alman savaş gemilerinin komutanı olan 
Tuğamiral Suschon’u da Osmanlı Donanma Komutanlığı’na 
atamıştır.

Bu iki Alman savaş gemisinin, durumu kurtarmak amacıyla söz-
de Os manlı Devleti’ne satıldığı yalanına karşılık İtilaf Devletleri 

bir protestoda bulundularsa da fazla ileri gitmediler. Özellikle İn-
giltere, Osmanlı Devleti ile savaşa girmeyi mümkün olduğu ka dar ge-
ciktirmek istiyordu. Çünkü İngiliz Genelkurmayı, Batı Cephesi’nde 
Hint birliklerini kullanmak istediği zaman Türklerin Süveyş Kanalı’na 

karşı saldırıya geçeceklerini göz önünde bulunduruyordu.

Eğer İngiltere, halife olan padişahla ilişkisini koparır sa Hint Müslüman-
ları İslamlık propagandasının daha çok etki si altında kalacak bu durumda da İngilizler 
egemenliği altındaki Hindistan’da ve diğer sömürgelerde zor duruma düşecekti. Bunun 
için İngiliz Hükümeti, Osmanlı Hükümeti’ne tarafsız kalacağına söz verirse, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü garanti edeceğini bildirdi. Bu güvence, yal-
nız savaş süresince geçerli olursa, Rusya genel barışın imzalanmasından sonra Boğazlar 
sorununu kendi yararı na çözümlemek isteyebilirdi. Bu nedenle Osmanlı Hüküme ti, 
savaş süresiyle sınırlı olmayan bir güvencenin yazılı olarak verilmesini istedi. Rusya 
buna karşı çıktı çünkü günün birinde sıcak denizleri ele geçirme düşüncesinden vaz-

11 Mütercimler Erol, Korkak Abdulden Coni Türk’e Gelibolu, Alfa Yayınları, İstanbul 2005, s.9-10

Enver Paşa
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geçmek hiç ho şuna gitmiyordu. Ancak Fransızların uğradı-
ğı boz gun ve Tannenberg felaketi üzerine Sazanov boyun 
eğdi. Üç İti laf Devleti, Osmanlı Devleti’ne gönderdikleri 
bir nota ile Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü sa-
vaştan yararlanarak bunu bozmaya kalkacak her düşmana 
karşı güvence vermeye hazır oldukla rını bildirdiler;  buna 
karşılık tam bir tarafsızlık sözü istiyorlardı. Okun yaydan 
çıktığının farkında olan Sadrazam Said Halim Pa şa buna 
yanaşmadı.

Artık İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin tarafsız kal-
ması konusunda hayale kapılamazlardı. Zaten Osmanlı 
Devleti’nin 01.10.1914 tarihinden itibaren kapitülasyon-
ların kaldırılacağı yönündeki ilanı ile Boğazları kapatma-
sından sonra durumu belli olmuştu. Ancak görüşmelere de-
vam ettiler. Çünkü Osmanlı Hükümeti’nin bazı üyelerinin 
savaştan yana olmadıklarını biliyorlardı. Ne olursa olsun, 
köp rülerin tam olarak yıkılmasını geciktirmek istiyorlardı. 
Fakat telgrafın şifrelerini çözen Rus elçisi, Alman diploma-
sisinin İs tanbul Hükümeti üzerindeki baskısını öğrenmişti. 
Kaldı ki, Al man subay ve erleri Çanakkale Boğazı’ndaki 
istihkam işle rinde çalışıyorlardı. Giers, 3 Ekim’de, “Savaş 
bü tün belirtilere göre kaçınılmaz bir şey oldu” diye yazıyor 
ve hükü metinden de “İşleri ne zaman oluruna bırakabile-
ceğinin bildirilmesi ni” istiyordu.

Osmanlı Hükümeti, askeri hazırlıklar için gerekli olan za-
manı kazanmak adına tarafsız görünüyordu. Bu zaman di-
limini iyi değerlendirerek, ordu nun seferberliği için Anado-
lu’dan asker toplamak, Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nı 
ani bir saldırıya karşı güvence altına almak gerekiyordu. 
Bu nedenle Bab-ı Ali bu işler halledilinceye kadar İtilaf 
Devletleri’nin temsilcileriyle görüşmeyi devam ettirme-
liydi. İçinde bulunulan bu durumu kabine üye lerinden 
Cemal Paşa şu cümleyle net bir şekilde ortaya koyar: “Al-
manya ile birlikte oldu ğumuzun anlaşılmaması için İtilaf 
Devletleri’yle görüşmeye gir mek bile gerekti.”

Alman Amiral Suschon’un Osmanlı Donanması’nın ko-
mutasını ele almasından iki ay sonra yani 27 Ekim 1914 
tarihinde, Osmanlı Hü kümeti’nin karşı çıkmasına rağmen, 
Karadeniz’e çıkardığı bir muharebe kruvazörü, 5 hafif kru-

Seferberliğe Çağrı Afişi  
(Tasvir-i Efkar Gazetesi,  

1 Mart 1943, 
Ziya Şakir)
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vazör, 4 muhrip ve bir mayın gemisi ile 29 Ekim’de Rusya’nın Odesa, Kefe ve Novor-
sisky limanlarını bombalaması ve iki Rus gemisi ile bir Fransız vapurunu batırması, 
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine neden olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde Almanya’nın bü yük çıkarları vardı. Boğazların 
kapatılması Rusya’nın buğdayını ihraç etmesine, çok gereksinim duyduğu savaş malze-
melerini mütte fiklerinden almasına engel olacaktı. Aynı zamanda halife olan padişahın 
“Cihad-ı Mukaddes” ilan etmesi, Müslümanların birliğini kamçılayacak böylece İngiliz 
sömürgeleri nde yani Hindistan ve Kafkasya’da ayaklan malara neden olacaktı. Bütün 
bunların gerçekleşebilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç vardı. Alman Ge nelkurmayı, 
Fransız ordusunu altı haftada savaş dışı edeceğini umduğu için Osmanlı Devleti’nin 
hemen savaşa katılmasını gerekli görmüyordu.

Ancak, Marne bozgunu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Galiçya’daki başa-
rısızlığı üzerine İttifak Devletleri;  Rusları, kuvvetle rinin bir kısmını Kafkaslara gönder-
meye ve İngilizleri de Mısır’ı korumaya zorlamak için Osmanlı Devleti’nin hemen sa-
vaşa ka tılmasını istemeye başladılar. 17 Eylül 1914’ten sonra Alman ya’nın İstanbul’daki 
büyükelçisi buna yönelik çalışmalarını hız landırdı. Fakat İttifak Devletleri’nin bekle-
nen başarıyı sağlayamaması Osmanlı devlet adamlarını tedbirli davranmaya sevk etti. 
Osmanlı Hükümeti, savaşa katılma taraftarı olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki kıs-
ma ayrılmıştı. Savaş taraftarlarının başında bulunan Enver Paşa, Almanya’nın yanında 
savaşa girilmesini gerekli görmekte, fakat en yakın arkadaşları bile bu hareketi henüz 
zamansız bulmaktaydılar. Almanya’nın Osmanlı’nın savaşa katılması isteğine mali güç-
lükler bahane olarak gösteriliyordu. Alman ya, 11 Ekim 1914 tarihinde gerekli ekono-
mik yardımda bulun maya söz vererek, buna karşılık Türk Donanması’nın Karadeniz’e 

çıkıp Rus limanlarını bombala masını istedi.12

1.3. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA POSTA 
TELGRAF VE TELEFON NEZARETİ

Avrupa’da savaş seslerinin yükselmesi ve devletlerin iki bloğa ayrılmasının belirginleştiği 
1914 yılında Başkumandan Vekili ülke genelinde kabul edilecek ve yabancı ülkelerden 
gelecek her türlü evrak ile mektup zarflarının açık surette gönderilmesi hakkında tali-
mat yayınlamış13 ve bu talimat;  ordulara, Posta ve Telgraf ve Dahiliye Nezaretleri’ne 
aynı tarihte gönderilmiştir.14 

12 Mütercimler Erol, a.g.e., s.11-13
13 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-7
14 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-9;  ATASE, BDH Klasör No:1200, 

Dosya No:265-291, Fihrist No:1-10
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ATASE, BDH, Klasör No:1200, Dosya No: 265-291
Fihrist No: 1-9

ATASE, BDH, Klasör No:1200, Dosya No: 265-291
Fihrist No: 1-7

ATASE, BDH, Klasör No:1200, Dosya No: 265-291
Fihrist No: 1-10
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2 Ağustos 1914’te yani savaşın hemen ertesi günü Osmanlı 
Hükümeti, Almanya ile ittifak antlaşması imzalayarak se-
ferberlik ilan etmişti.15 Bunu izleyen günler, Avrupa’da pat-
lak veren savaşa katılıp katılmama yolunda, İtilaf ve İttifak 
Devletleri temsilcileriyle yapılan yoğun bir diplomasi tra-
fiği içinde geçmişti. Osmanlı Hükümeti, 7 Ağustos 1914 
tarihinde bir bildiri yayınlayarak basın ve haberleşmeye 
sansür koyduğunu ilan etmiştir.16 Seferberliğin ilanıyla bir-
likte Hükümet  9 Ağustos 1914 tarihinde haberleşmenin 
aksamaması için tüm telgrafların17 ancak acil durumlarda 
ve kısa olarak yazılmasını emretmiştir.18 Osmanlı Hükü-
meti ve Ordusu muhtemel savaş durumuna karşın gerekli 
önlemleri almaya ve hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, 
Posta ve Telgraf Nezareti de savaş durumunda gerekli ola-
cak haberleşme alt yapısını oluşturmak için çalışmalar yap-
maya başlamıştı. Yapılan bu çalışmalardan bir tanesi Sahra 
Telgraf Merkezleri’nin kurulmasıdır. Sahra Telgraf Merkez-
leri;  menzil bölgelerindeki, Menzil Telgraf Müdürlükleri 
tarafından kurulmuş olan Mülkiye Merkezleri’nin adla-
rının değiştirilerek Sahra Telgraf Merkezleri’ne dönüştü-
rülmesiyle oluşturulmuştur. Kısaca var olan bir telgraf ağı 
sadece isim değişikliği yapılarak yeni bir göreve kaydırıl-
mıştır. Bunun yapılmasındaki amaç askeri haberleşmenin 
sağlanmasıydı. Bu merkezlerin her biri, 1’den itibaren nu-
maralandırılarak, merkezlerin bulunduğu yerlerin isimleri, 
telgrafların mahreç hanesine birlikte yazılacaktı.

Aynı tarihlerde Askeri Posta Merkezleri’nin kuruluşuna ve 
çalışma sistemine dair bir talimatname yayınlanmıştır.19 
Bu talimatnameye göre;  fırka, kolordu, karargah ve menzil 

15 Aybars Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, 9 Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, No:50, Ankara 
1995, s.91;  Yılmaz Veli, Türk-Alman İttifak Antlaşması, Atatürk 
Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 
Mayıs 1992, Yıl:5, Cilt:3, Sayı:9, s.122

16 Bayur Yusuf  Hikmet, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt: 3, I. Kısım, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, 8.Dizi, Ankara 1983, s.64 

17 B.O.A., MF. MKT. Dosya No:1205 Gömlek No:70 Savaşın 
başlamasıyla telgrafların kısa yazılması emri  sürekli  tekrarlanacaktır.

18 B.O.A., DH.EUM.MTK., Dosya No:43 Gömlek No:4
19 Posta Telgraf  Mecmuası, Sayı:162, Teşrinievvel 1330, Dersaadet 

(İstanbul)

Sahra Postalarında kullanılan damgalardan 
örnekler  

(İstanbul Sirkeci PTT Müzesi)

Sahra Telgraf Merkezlerinde kullanılan 
damgalardan örnekler  

(İstanbul Sirkeci PTT Müzesi)
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merkezlerinde, Posta ve Telgraf Nezareti’nden seçilen memurlar tarafından yönetilen 
birer askeri posta merkezi kurulacaktır. Bu askeri posta merkezleri, tamamen orduya 
ayrılmış olup, bulundukları bölgede daha önceden bir posta merkezi bulunsa dahi idari 
olarak onlara bağlı olmayacaktır. Ayrıca halka ait postaları taşımak gibi bir yükümlü-
lüğü de yoktur. Askeri posta merkezleri, sadece ordu mensupları için, adi ve taahhütlü 
mektup, havale, kıymetsiz koli hizmetlerini yerine getirecektir. 

Askeri posta merkezlerinde, koli ve havale işlemleri de sınırlandırılmıştır. Sade-
ce askeri merkeze gönderilen koliler kabul edilecektir. Havaleler ise, en yakın Mül-
kiye Postahanesi’ne teslim edilecek ve havalelerin yerlerine ulaştırılması Mülkiye 
Postahaneleri’ne bırakılacaktır. 

Askeri posta merkezlerinin, tüm matbu evrak ihtiyaçları, (pul, defter, basılı kağıt gibi) 
Posta ve Telgraf Nezareti tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu merkezlere müdür olarak 
atananların emrine, işlemlerin aksamadan yapılabilmesi için yeterli olduğu düşünülen 
1500 ile 2500 kuruşluk pul, soğuk damga ve taahhütlü gönderiler için makbuz verile-
cektir. Bu pul ve makbuzların bitmesi durumunda, bedeli karşılığında en yakın Mülki-
ye Posta Merkezi’nden temin edilecektir. 

1. Dünya Savaşı Yıllarında İkinci Katı Posta Telgraf ve Telefon Nezareti Olarak Kullanılan 
İstanbul Sirkeci PTT Binası (İstanbul Sirkeci PTT Müzesi)
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Toplam 27 maddeden oluşan ve uygulanması Karargah Umumi Müfettişleri’nin so-
rumluluğuna bırakılan bu kararname Posta ve Telgraf Nezareti’ne ağır bir maddi yü-
kümlülük getirmiştir. Bunun yanı sıra Nezaret, yetişmiş personelinin büyük bir bölü-
münü askeri posta merkezlerine yollamak zorunda kaldığından, ülke genelinde posta 
ve telgraf işlemlerinde büyük aksaklıklar yaşanmıştır.20

15 Ağustos 1330’da   (28 Ağustos 1914) Menzil Müfettiş-i Umumiliğinden, 1. ve 2. 
Ordu Kumandanlıkları’na ve bu kumandanlıklara bağlı menzil müfettişliği, kolordu 
komutanlığı, fırka, alay ve taburlara hitaben yazılan yazıda askeri posta merkezlerinin 
süratle tesisi istenilmiştir.21 

20 Posta Telgraf  Mecmuası, Sayı:162, Teşrinievvel 1330
21 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-1;  Dersaadet Menzil Müfettiş-i 

Umumiliği’nden 1. ve 2. Ordu Kumandanlıkları’na hitaben;  Askeri Posta merkezlerinin suret-i tesisine ve 
bunlara hangi kısım muamelatın ne suretle icra olunacağına ve posta gönderilerinin suret-i sevk ve teatisine 
dair tertip ve tab olunan talimatnamenin merbut pusulada gösterildiği vechile tevzi olmak üzere 350 nüshası 
işbu tezkere ile irsal kılındı. İcra-yı icabı tavsiye olunur. Merbut Pusula Sureti: 2 adet Ordu Kumandanlığı’na 
ve Ordu Posta Şubesi’ne, 2 adet Menzil Müfettişliği’ne ve Menzil Posta Müdürü’ne, 10 adet Kolordu 
Kumandanlıkları’na ve Posta Müdüriyetleri’ne, 30 adet Fırka Kumandanlıkları’na ve posta memurlarına, 90 
adet Alaylara, 200 adet Taburlara, 16 adet ihtiyat fazlası, Toplam: 350 adet, 15 Ağustos 1330. 

Mektup ve Kolilerin Posta Vagonuna Yüklenmesi (Abdullah FRERES Albümü)
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1.4. OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ YABANCI  
POSTAHANELER

Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonların kaldırılmasından önce Avusturya, Rusya, 
Fransa, İngiltere, Almanya ve  İtalya postahaneleri vardı.

Yabancı postahaneler ilk önce mensup bulundukları devletin vatandaşlarının 
mektuplarını kabul ve sevkini yapmaktaydılar. İlerleyen zamanlarda diğer devletlerin 
vatandaşlarına ait olan mektup ve kolileri de almaya ve teslim etmeye başlamışlardır. 
Osmanlı  Posta ve Telgraf Nezareti  Dünya Posta Birliğine girinceye kadar bu  yabancı 
posta şubeleri Türk vatandaşlarının yurtdışına gidecek posta işlemlerini bile yapmaya 
başlamışlardır.

Osmanlı Devleti’nde  Avusturya Postahanesi 1726 da kurulmuş ve kapatılıncaya kadar 
İstanbul, İzmir, Beyrut, Trabzon, İnebolu, Samsun, Giresun, Kale, İskenderun, gibi 
önemli  merkezlerde  olmak üzere 15  şube açmıştı. Avusturya postahane şubeleri 
masrafları çıktıktan sonra net karı  1.000.000 krona ulaşmaktaydı.

Rus Postahanesi 1799’da Türkiye’de üç postahane açmak suretiyle  kurulmuş  
kapatılmasına kadar  İstanbul, İzmir, Beyrut, Trabzon, Samsun, Giresun, Sinop, Kudüs, 
Yafa, Hayfa, Trablusşam, gibi  önemli merkezlerde 18 postahane açmıştır.

Fransız Postahaneleri 1812’de kurulmuş  Karadeniz ve Suriye sahillerinde 15 adet şube 
açmıştır.

İngiliz Postahaneleri 1832’de kurulmuş, kapatılmasına kadar İstanbul, İzmir, Beyrut, 
Bağdat ve Basra’da olmak üzere beş merkez açmıştır.

Alman Postahaneleri 1870’te kurulmuş ve İstanbul, İzmir, Beyrut, Yafa, Kudüs 
şehirlerinde olmak üzere beş şube açmıştır.

İtalyan Postahaneleri 1874’te kurulmuş kapatılmasına  kadar İstanbul, İzmir, Yafa, 
Kudüs, Trablusgarp, Bingazi de olmak üzere altı postahane açmıştır. Bunlardan başka 
muhtelif mahallerde Yunan Postahaneleri de açılmışsa da 1897 Osmanlı-Yunan 
Savaşı’nda  Tesalya’da ki Osmanlı Posta Merkezleri’ni kapatılmasıyla birlikte Yunan 
Postahaneleri de kapatılmıştır.22

22 Bilsel Mehmet Cemil, Lozan, İstanbul 1933, s.154-155
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1.5. KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI VE  
YABANCI POSTAHANELERİN KAPATILMASI

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla, uzun yıllardan beri zaman zaman 
rekabet kuralları dahilinde kalarak zaman zaman da diplomatik yolları deneyerek ka-
patmaya çalıştığı yabancı posta bürolarını artık kaldırma imkanını elde etmişti. Alman-
ya ve Avusturya-Macaristan gibi Orta Avrupa’nın iki büyük gücünü kendisine müt-
tefik olarak belirlemişti. Bu gelişmeler üzerine kapitülasyonların kaldırılması ile ilgili 
görüşmeler başladı. Ancak ne gariptir ki, buna en büyük tepki müttefiklerinden geldi. 
Almanya Elçiliği, Bab-ı Ali’yi sert bir dille uyardı.23 

Asırlardan beri Türkler’in ilerlemesine, yükselmesine engel olan ve Avrupalı devletle-
rin Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahale etmelerini kolaylaştıran kapitülasyonların 
kaldırılması hükümetçe kararlaştırılarak, 26 Ağustos 1330 (8 Eylül 1914)  tarihli bir 
emirle;  Türkiye’de oturan yabancı uyruklular hakkında “Hukuk-ı Düvel” (devletler 
genel hukuku) hükümleri çerçevesinde muamele yapmak üzere kapitülasyon adı altın-
da bilinen mali, iktisadi, adli ve idari bütün ayrıcalıkların ve hakların 18 Eylül 1330 
(01.10.1914) tarihinden itibaren kaldırıldığı ilan edildi.

23 B.O.A. HR. HMŞ. İŞO; 62/1-3;  Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.164-171

1912 Yıllarında İzmir’de Grand Otel’in Altındaki  
Osmanlı Posta Merkezi ve Kordon’daki İtalyan Postahanesi, (İzmir Ahmet Piriştina Müzesi)
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Yayınlanan bu emirden sonra eski antlaşmaların, onlardan önce ve onlardan doğmuş 
bütün ayrıcalıkların ve hakların 1 Ekim 1914 tarihinden itibaren kaldırıldığı İstanbul’da 
oturan yabancı devletlerin elçilerine birer nota ile bildirilmiştir.

Türkiye’de kurulmuş olan yabancı postahaneler, eski antlaşmalardan doğmuş olup, as-
lında esas olan;  posta, telgraf ve telefon gibi hizmetlerin sadece devlet elinde bulun-
masıdır. Mevcut olan bu yabancı postahanelerin varlığı, devletin hukukuna bir tecavüz 
niteliğinde olduğundan, hükümet merkezinde ve vilayetlerde bulunan bu postahaneler 
18 Eylül 1330 tarihinde kapatılarak işlem yapmaları yasaklanmıştır.24

Savaş durumunun verdiği sıkıntılı ortamdan yararlanılarak kapitülasyonların kaldırıl-
ması sağlandı. Kapitülasyonların kaldırıldığına dair kanun da yayınlanarak yürürlüğe 
girdi.25

Kapitülasyonların kaldırılmasından önce, Osmanlı Devleti’nin bünyesinde bulunan, 
yabancı postahanelerin kaldırılması için Ağustos 1914 tarihinden itibaren çalışmalar 
hızlanmaya başlamıştır. Bu girişimler neticesinde;  17 Eylül 1914 tarihi itibariyle posta 
büroları bulunan tüm ülkelerin elçiliklerine, Osmanlı topraklarında bulunan bütün 
posta şubelerini 1 Ekim 1914 tarihine kadar kapatmaları yolunda gerekli bildirimler 
yapılmıştır.26 

24 Posta Telgraf  Mecmuası, Ecnebi Postahanelerinin Lağvı, Sayı:162, Teşrinievvel 1330, s.1890, Ahmet 
İhsan ve Şürekası, Dersaadet

25 Kavanin-i Mevcudede Uhud-u Atikaya Müstenit Ahkamın Lağvı Hakkında Kanun-u Muvakkat, I-26 
Ağustos 1330 tarihli irade-i seniye ahkamı mucebince kapitülasyonların mülga olduğu 18 Eylül 1330 
tarihinden itibaren bilumum kavanin ve nizamat-ı Devlet-i Aliyede uhud-u atikaya müstenit olarak 
istisnaen münderiç bulunan ahkam mefsuhtur. II- İş bu kanunun icray-ı ahkamına Heyet-i Vükela 
memurdur. 4 Eylül 1330 Posta Telgraf  Mecmuası, Sayı: 163, Teşrinisani 1330, s.1 

26 B.O.A. HR.HMŞ.İŞO, 89/5;  62/1-3;  Tanin, 29 Eylül 1914;  Tasvir-i Efkar, 29 Eylül 1914 

İmtiyazat’ı Ecnebiye’nin Lağvı Şürşajlı Hatıra Pulları
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi  HR. HMŞ. İŞO, 89/5
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Yapılan bu çalışmalar neticesinde, 1 Ekim 1914 günü;  İstanbul, İzmir, Yafa, Kudüs 
ve İskenderun’da yani Beyrut hariç tüm şehirlerde bulunan yabancı postahanelere ait 
levhalar inmiş ve posta kutuları kaldırılmıştır.27

Yabancı postahanelerin kapatılmasıyla birlikte Avusturya ve Almanya Postahanelerine 
tasfiye için verilen mühlet 1915 yılları sonuna kadar sürmüştür. 28

Bu arada olumsuz olaylar da yaşanmıştır. Örneğin;  Fransız posta gemisi Dedeağaç’a 
getirdiği posta çantalarını, yapılan anlaşma gereği Osmanlı postasına teslim etmesi ge-
rekirken, teslim etmeyerek yeniden Marsilya’ya göndermiştir.29

Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti, yıllardır beklediği yabancı postaların kapatılması 
başarısını kutlamak için bir hatıra pul serisi çıkarmayı düşünmüş, ancak özel olarak yeni 
pul bastırılması zaman alacağından, 1914 başlarında Londra’da bastırılan, İstanbul’un 
değişik resimleriyle süslü pulların yedi değişik küpürü “İmtiyazat-ı Ecnebiyenin Lağ-
vı 1330” ibaresi ile sürşarjlanmıştır. Bu pullar, kapitülasyonların kaldırılması şerefine 
üzerlerine vurulan ilk gün damgası ve özel zarflarıyla birlikte padişaha, vükelaya (hü-
kümet), Meclis-i Mebusan üyelerine ve üst düzey devlet erkanına armağan edildikten 
sonra tedavüle çıkarılmıştır.30

26 Ekim 1330 (1914) tarihinde mektupların sansüre tabi tutulacağından postahanelere 
açık olarak verilmesi hakkında kamuoyuna bir tebligat yayınlanmış ve içinde kıymetli 
evrak veya nakit bulunan mektupların askeri sansür memurları tarafından kontrol edi-
lecekleri belirtilmiştir.31 

Bu dönemde;  Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi, ülkenin siyasi ve iktisadi çıkarları 
açısından, Osmanlı Milli Telgraf Ajansı’nın da elli kelimeye kadar olan telgraflarını 
ücretsiz olarak çekmekteydi.32

27 Sabah, 6 Ekim 1914;  Tasvir-i Efkar, 2 Ekim 1914, 5 Ekim 1914, 7 Ekim 1914 
28 B.O.A., DH. EUM. 5. Şb. Dosya No:7 Gömlek No:33
29 Tasvir-i Efkar, 7 Ekim 1914 
30 Tasvir-i Efkar, 2 Ekim 1914 
31 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-18
32 Öztoprak İzzet, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Basını, Ankara 1981, s. 29-30; 1908-1919 döneminde basın 

organları için dış haber kaynağını oluşturan önemli haber ajanslarından birisi de Osmanlı Telgraf  
Ajansı’dır. Bu ajansın kurulmasına değin hükümetin, gazetelerin, dolayısıyla halkın;  istihbarat kaynakları 
sadece yabancı ajanslardan oluşuyordu. Milli bir ajans oluşturulması işi ancak 1911’de ele alınmıştır. Bu 
da Salih Gürcü’nün kurduğu Osmanlı Telgraf  Ajansı’dır. Bu ajans milli olmaktan çok ticari nitelikte 
idi ve yabancı ajanslar bileşiminden oluşuyordu. Ajans kısa bir zaman sonra niteliğinde esaslı bir 
değişiklik yapmadan Osmanlı Milli Ajansı’na dönüşmüştür. Bu ajansın çekeceği telgraflardan günde 50 
kelimede kalacak şekilde ücret alınmaması istemi ile Mebuslar Meclisi’ne başvuruda bulunan İstanbul 
Hükümeti’nin bu girişimi, yabancı bir şirkete böyle bir yetki verilmesi yerine, bu yetkinin kurulacak 
milli bir şirkete devredilmesinin uygun olacağı düşüncesiyle geri çevrilmiştir. Fakat İçişleri Bakanlığı’nın, 
telgraf  ajanslarının ülkeye sağladıkları siyasi ve iktisadi çıkarların kamuoyunca bilindiği ve Osmanlı 
ülkesinde henüz böyle bir kuruluştan yararlanma yolu bulunmadığı belirtilmesi ve ısrar etmesi üzerine 
önerge yeniden Mebuslar Meclisi’ne gönderilmiştir. İstanbul Hükümeti’nin 11 Mayıs 1911’de Meclis-i 
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1.6. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA  
POSTA TELGRAF VE TELEFON NEZARETİ’NDE  
YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Genel seferberlik halindeki ordunun muhabere (haberleşme) elemanı ihtiyacı üzerine 
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti’nden de çok sayıda memur ordu emrine verilmiş ve 
kadrolarda büyük eleman açığı ortaya çıkmıştır. Bu tecrübeli memurların yerine yeni 
memur alınmıştır.33 Savaş öncesi, söz verilen yatırımların yapılması;  yeni şubeler açıl-
ması, telefonun yaygınlaştırılması, postanın hızlandırılması, alternatif yolların hizmete 
sunulması gibi Oskan Efendi’nin Nazırlığı döneminde gündeme gelen projelerin bir 
çoğu için yapılabilecek çalışmalar, Osmanlı posta teşkilatına ek bir yük getirmişti. O 
döneme kadar toplam işlem hacmi ve gelirleri tam olarak bilinemeyen yabancı posta-
larının kapatılmasıyla da bu postahanelere olan talep, doğrudan Osmanlı postalarına 
yönelecekti. Ancak Osmanlı PTT’si bu kadar yükü taşıyacak donanıma ve elemana 
sahip değildi.34 

Osmanlı İmparatorluğu’nun, Almanya’nın yanında savaşa girmesi, Nezaret içindeki dü-
zeni de etkilemiş, Oskan Efendi35 kısa bir süre sonra Nazırlık’tan istifa etmiştir. Oskan 
Efendi’nin istifa nedeni diğer nazırların birçoğu gibi bilgisi dışında gerçekleşen savaş 
durumuyla bir olup bittiye getirilmiş olmasıdır. Dönemin en kudretli üç paşasından 
biri olan Bahriye Nazırı Cemal Paşa bu istifayı anılarında şöyle anlatmaktadır:

“Rusya, Fransa ve İngiltere’nin Osmanlı Hükümeti’ne harp ilan ettikleri gün, Vükela 
(Hükümet) Bab-ı Ali’de fevkalede surette toplandı. Said Halim Paşa, Amiral Suschon’un 
verdiği rapora dayanarak durumu şöyle hülasa etti: Rus Donanması Karadeniz’de bu-
lunan Osmanlı harp gemilerine tecavüz etmiştir. Osmanlı Donanması da Rusları takip 
ederek Odesa, Sivastapol vesaire gibi limanlarda yatan harp ve ticaret gemilerine karşı 
silah kullanmak zorunda kalmıştır. Bunun üzerine evvela Rusya, sonra da Fransa ve 
İngiltere, Osmanlı Hükümeti’ne harp ilan etmişlerdir. Osmanlı Hükümeti, münase-
betlerin kesilmesine ve harbin başlamasına engel olmak için Karadeniz’de müşterek 
tahkikat açılmasını ve bu suretle hangi donanmanın evvela tecavüz ettiğinin tespitini 
ve o donanma kumandanının şahsen mesul edilmesini teklif etmiştir. Bu teklif, Rusya 
Hükümeti tarafından şiddetle reddedilmiştir. Bu itibarla Osmanlı Hükümeti kendisini 
Rusya, İngiltere ve Fransa hükümetleriyle harp halinde addetmeye mecbur olmuştur. 

Mebusan’dan alarak Osmanlı Milli Telgraf  Ajansı’na verdiği bu hak şirket tarafından sömürülmüştür. Bu 
durum Birinci Dünya Savaşı sonuna değin sürmüş ve Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı 
Milli Telgraf  Ajansı da çalışma alanından çekilmiştir. 

33 MMZC, Devre: 3, İ.S.:3, İnikat:48 (4 Mart 1333) Ankara, 1991, s. 30
34 Tanin, 1 Kasım 1914 
35 B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:8 Gömlek No:87; B.O.A., MV., Dosya No:230 Gömlek No:79 1913 yılında 

Oskan Efendi Posta ve Telgraf  ve Telefon Nazırlığına atanmış ve aynı yıl birinci rütbeden bir kıt’a 
Mecidi Nişanı ile ödüllendirilmiştir.
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PTT Nazırı Oskan Efendi 
(1913-1914)

İttihat ve Terakki’nin 3 Paşasından Cemal Paşa

Keyfiyeti bir mazbata ile padişaha arz etmek zarureti karşı-
sında Vükelanın mütalaalarını serbestçe beyan etmeleri la-
zımdır. En evvel Posta ve Telgraf Nazırı Oskan Efendi, söz 
isteyerek kendisi esas itibarıyla muharebelerin aleyhtarı ol-
duğundan, Osmanlı Hükümeti’nin harbe girmesini tasvip 
eden bir kararnameye imza koyamayacağını ve bu itibarla 
Nezaret’ten istifaya mecbur olduğunu ve şu kadar ki, şayet 
Posta ve Telgraf Nezareti, Umum Müdürlük haline getiri-
lecek olursa, Umum Müdür sıfatıyla bu işi ifa edebileceğini 
söyledi” demektedir.36

1 Kasım 1914 tarihinde Oskan Efendi’nin istifasıyla boşa-
lan Posta ve Telgraf Nezareti’ne asaleten atama yapılmamış, 
Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Ahmet Şükrü Bey, 
vekaleten bu görevi üstlenmiştir.37 Nezaret’in başında asli 
bir Nazır’ın olmaması, Genel Müdürlük olarak yönetildiği 
yıllarda ortaya çıkan otorite boşluğunun ve muhatap bula-
mama sorununun yeniden yaşanmasına neden olmuştur. 

Olağanüstü şartlar altında yaşanan o günlerde, haberleşme-
nin kesintiye uğraması, beklenilen bir durum olmasına rağ-
men, henüz savaşın başlarında Anadolu’nun demiryoluna 
sahip bölgelerinde ve hatta, Anadolu demiryolu postaların-
da bile gecikmeler had safhaya ulaşmıştı.38 Koordinasyon 
eksikliği, yolların verimli kullanılamaması ve memurların 
hem sayıca hem de nitelik yönünden yetersiz kalışı bunun 
başlıca sebepleri olarak sıralanabilir. Bunların dışında sa-
vaşla birlikte gündeme gelen posta ve telgraf sansürü, posta 
telgraf memurlarının askere alınmasıyla ortaya çıkan ele-
man sıkıntısını daha da büyütmüştür.39

Savaşa girilmesiyle birlikte 24 Kasım 1914 tarihinde özellikle 
din adamlarının cihad hakkındaki emir ve fetva telgrafları 
yurtiçinde ve yurtdışındaki Müslüman Dünyasına Posta ve 
Telgraf Nezareti’nce ücretsiz çekilmiştir. 40

Savaşa girilmesiyle birlikte Osmanlı Hükümeti 6 Aralık 

36 Cemal Paşa, a.g.e., s.160-161 
37 Posta Telgraf  Mecmuası, Sayı:163, Teşrinisani 1330;  Sabis Ali İhsan, 

Harp Hatıralarım, Cilt: II, Ankara 1951, s.52-53 
38 MMZC, Devre:3, İ.S: 1, İnikat:17, (17 Kanunusani 1330-1914) s.249 
39 MMZC, Devre:3 İ.S:1 İnikat: 17, (17 Kanunusani 1330-1914) s.250 
40 B.O.A., MV. Dosya No:195 Gömlek No:16



22 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

1914 tarihinde müttefik ve tarafsız devletlerin elçilerinin 
özel telgraf ve mektuplarına sansür uygulamamıştır.41

Özellikle Alman ve Avusturya konsolosluklarının kendi 
aralarında yapmış olduğu haberleşmeler de sansüre tabi 
tutulmamıştır. 42

10 Aralık 1914 tarihinde Savaş sebebiyle Postanın 
deniz yoluyla gönderilmesinde çok büyük aksaklıklar 
yaşanmış ve posta vapurlarının düşman saldırısına maruz 
kalıp batırılması  sebebiyle postaların karayolu ve araba 
ile gönderilmesine başlanmıştır. Ancak eldeki ulaşım 
araçlarının çoğunu ordu emrine verilmesi sebebiyle Posta 
Şubelerince acil durumlarda 5 kilograma kadar paketler 
alınmıştır.43 

Oskan Efendi’nin istifasından sonra Posta ve Telgraf 
Nezareti’ne vekaleten atanan Ahmet Şükrü Bey, göreve 
başladıktan sonra, Nezaret çatısı altındaki tüm birimlere şu 
genelgeyi göndermiştir:

“Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti bu kez vekaleten be-
nim üstüme bırakılmıştır. Zamanın şartları nedeniyle bir 
kat daha önem kazanmış olan telgraf ve posta haberleşmeleri 
ile kayıt işlerini hızlı ve düzenli bir şekilde yürütme lüzumu 
açıktır. Bu bakımdan bütün memurların gayret gösterecek-
lerinden ve haysiyet duyacaklarından eminim. Yapılan va-
zifelerde yolsuzluk ve geciktirmelerin meydana gelmemesi 
tavsiye olunur. Aksi yapıldığı takdirde sebep olanlar hak-
kında şiddetli cezalar uygulanacağını hatırlatırım.44

22 Teşrinievvel sene 1330 
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Vekili
Ahmet Şükrü 

Yabancı postahanelerin kapatılmasıyla Osmanlı posta-
larının yükü bir kat daha artmıştır. Bu nedenle Osmanlı 
postalarının daha verimli çalışabilmesi için bütçeye ek bir 

41 B.O.A., DH.EUM.5.Şb, Dosya No:5, Gömlek No:31
42 B.O.A., DH.EUM.5.Şb, Dosya No:6 Gömlek No:5
43 B.O.A., DH.EUM.MEM. Dosya No:56 Gömlek No:59
44 Posta Telgraf  Mecmuası, Sayı:163, Teşrinisani 1330 

PTT Nazırı Ahmet Şükrü Bey
(1914-1917 )
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ödenek konulması gündeme gelmiş ve 17 Kanunusani (Ocak) 1330 (1915)’da Meclis-i 
Mebusan’da yapılan görüşmelerde Posta Telgraf ve Telefon Nezareti ile ilgili kalemler 
şöyle sıralanmıştır:

Basılı evrak ve kırtasiye masrafları için : 800.000 Kuruş

Kiralar için : 300.000 Kuruş

Tamirat için : 100.000 Kuruş

Mefruşat ve kasa masrafları için : 300.000 Kuruş

Aydınlatma ve ısıtma masrafları için : 60.000 Kuruş

Kırtasiye için : 50.000 Kuruş

Harcırah için : 200.000 Kuruş

Müteferrik : 150.000 Kuruş

Hurç ve çantalar için : 87.500 kuruş 

olağanüstü ödenek olarak ilgili encümence eklenmiştir.

Aynı günlerde, seferberlik dolayısıyla Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti’nde eleman 
sıkıntısı yaşandığı için yeni memur alınması ve gündüz çalışan memurların geceleri de 
mesaiye kalması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu durum yeni bir ödenek ihtiyacının orta-
ya çıkmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaçların giderilmesi için ödenek asgari 1.000.000 
kuruş olarak belirlenmiştir. 30 Mart 1916 tarihli muvakkat kanunla;  yabancı postaha-
nelerin kaldırılması ve savaş şartları nedeniyle Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti’ne 
alınacak memurların maaşlarının ödenebilmesi ve yeni şubelerin açılabilmesı için 1331 
(1916) PTT Bütçesi’ne, 2.000.000 kuruşluk tahsisat-ı fevkalade (olağanüstü ödenek) 
eklendiği görülmektedir.45 

Savaşın ilk aylarında, telgraf ve telefon hizmetlerinin devletin tekelinde olması gerektiği 
hususunda bir kanun teklifi hazırlanarak görüşülmek üzere Meclis-i Mebusan günde-
mine getirilmiştir. 

Kanun teklifinin birinci maddesi şöyledir:

“Osmanlı Ülkesi’nde telgraf ve telefon tesis ve işletmesi devletin tekeli altındadır. 
Şu kadar ki, bir kişi tasarrufu veya kullanım hakkı bulunan emlak ve arazi dahilinde 
başkasına veya umuma ait mahallerden geçmemek üzere haberleşme sınırlarını tesis 
edebilir.”46

45 Düstur, Tertib-i Sani, Cilt:7, s.542-543 
46 MMZC, Devre 3, İ.S.:1, Cilt:2, 12 Teşrinievvel 1331 (1915) Ankara, 1991, s.575 
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Posta ve Telgraf ve Telefon Nazır Vekili olan Ahmet Şükrü Bey, bu madde üzerinde yap-
tığı değerlendirmede;  daha evvel böyle bir kanunun hazırlanmamasının bu konuda bir 
boşluk oluşturduğunu açıklayıp, diğer ülkelerde telgraf ve telefon hizmetlerinin devlet 
tekelinde olduğunu belirterek bu eksikliğin Osmanlı Devleti’nde suistimallere yol aç-
tığını ifade etmiştir. Ayrıca Ahmet Şükrü Bey, bu kanun teklifinde;  telgraf ve telefon 
sözlerinin kullanılmasının çok yerinde olmadığını, teknolojinin hızla ilerlediğini, bu 
nedenle söz konusu iletişim araçlarının yanında ileride ortaya çıkması muhtemel başka 
haberleşme araçlarının da bu kapsamda ele alınabilmesi için “Vesait-i Muhabere” (ha-
berleşme vasıtaları) deyiminin kullanılmasının daha isabetli olacağını ifade etmiştir.47

Bu konu hakkında söz alan, Trabzon Mebusu Servet Bey, telefonun Osmanlı toprakla-
rında kuruluşunun ve yaygınlaşmasının bir hükümet girişimi olmadığını, bir çok vila-
yette halkın kendi çabasıyla kendi hatlarını döşettiğini, bu nedenle söz konusu hatların 
halkın elinden alınıp alınmayacağı yönündeki sorusuna Ahmet Şükrü Bey;  

“Ahalinin elinde olan telefonlara dair Nezaret’in malumatı yoktur. Bu telefonlar, Hü-
kümet elindedir. Yani Jandarma Daireleri, Polis Daireleri, hükümetin diğer daireleri 
bunları yaptırmıştır. Bu telefon hatları kısmen toplanan yardımlarla yapılmıştır. Bunla-
rı Hükümet, yani PTT Nezareti kendisi alacaktır. Çünkü, bunların işlemesi muntazam 
değildir ve bu suretle de muntazam olmaması devletin gelirlerini azaltıyor ve böyle 
ahalinin elinde olduğu halde bile bazı yerlerde bu telefonlarla ücretsiz olarak halkın 
muhaberatını icra eylediğini haber alıyoruz. Onun için kanun çıkar çıkmaz bunları 
düzelteceğiz ve bunun için de bütçemize fazla tahsisat isteyeceğiz” yanıtını vermiştir.48

47 MMZC, Devre 3, İ.S.:1 Cilt:1, 24 Teşrinievvel 1331 (1915) Ankara, 1991, s.668
48 MMZC, Devre:3, İ.S.:1, Cilt:1, 24 Teşrinievvel 1331 (1915) Ankara, 1991, s.669 

Masa Telefonu, Wingers Elektrik Verksted Kristiana marka, bakalit, çatal tip,  
zili ve mikrofonu ayrı (1890)  1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nda İstanbul’da kullanılmıştır.  

(İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)
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Nazır Vekili Ahmet Şükrü Bey, halkın elindeki telefon hatları hakkında Nezaret’in bil-
gisi olmadığını söylemesine rağmen, daha önceki yıllarda bir çok kentte, halkın ve be-
lediyelerin kendi imkanlarıyla telefon hattı çekmeye çalıştığı ve bunun için Avrupa’ya 
telefon makineleriyle, santrallerinin sipariş verildiği de bilinmektedir. Örneğin, 1908 
yılı sonlarında İzmir’de elektrik ve telefon hatlarının kurulması için halk tarafından 
dilekçeler verilmiş, bunun üzerine İzmir Belediyesi de, İzmir ve çevresinde telefon hattı 
kurulması için gerekli tüm altyapıyı kurmaya hazır olduklarını belirtmişti. Belediye 
telefon imtiyazını almak için verdiği kararnamede “Telefonun hükümet tarafından tesis 
edilmesi daha uygun olmakla beraber bir an önce getirilmesi gerektiğinden başvuru 
keyfiyetinin Dahiliye Nezareti’ne yazılı olarak yapılmasına vilayetin İdare Meclisi tara-
fından karar verilmiştir” denilmektedir.49 

Aynı dönemde Üsküp’te de telefon şebekesi kurulması için bir takım çalışmalar yapıl-
mıştır. Üsküp güvenlik açısından oldukça sıkıntılı bir bölge olduğu için Üsküplüler 
ortaya çıkabilecek olaylar karşısında güvenlik güçlerini haberdar edebilmek için bir te-
lefon ağının kurulmasını istiyorlardı. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için Selanik’ten 
elektrik mütehassısı Nahma Efendi’yi, Üsküp’e çağırarak burada keşif yapmasını iste-
mişlerdir. Müfettiş-i Umumiliğe de bir dilekçe ile başvurarak, bölgenin güvenliğinin 
sağlanması için yapılan bu girişimlere yardım edilmesi hususunda görüş alınmıştır. 
Nahma Efendi, bir süre sonra keşif ve araştırmalarını tamamlayarak içinde plan, resim 
ve krokilerinde bulunduğu bir rapor hazırlamıştır. Hazırlanan bu rapor, Müfettişliğe de 
sunulmuştur. Nahma Efendi, bu raporda 300 lira civarında bir para ile gerekli alet ve 
santrallerin alınıp, kurulabileceğini belirtmiştir.50

Bu gibi halk girişimlerinin yanı sıra misyonerler tarafından açık ya da gizli olarak çeki-
len çok sayıda telgraf ve telefon hattının bulunduğu da bilinmektedir. Hatta savaştan 
önce Doğu Anadolu Bölgesi’nde, bulunan bazı yabancı okulların kendilerine telefon 
hattı kurdukları yönündeki haberler dönemin gazetelerine başlık olmuştur. 1909 yı-
lında Amerikalı misyonerler Harput ile iki saat mesafede bulunan okullarına telgraf 
hattı çekmişler, ayrıca Mamuretülaziz (Elazığ) ve civarındaki okul ve kiliseler arası-
na telefon hatları kurarak bir haberleşme ağı oluşturmuşlardır. O dönemde telgraf ve 
telefon hatlarının çekilmesi hükümete ait bir hakken, yasal boşluklardan ve yörenin 
ulaşım şartlarının bozukluğundan yararlanan misyonerlerin böyle bir girişimde bulun-
maları engellenememiştir. Bu yasak girişimlerle ilgili haberler Hükümete ulaşınca, bu 
ve bunun gibi hatların işletilmesine engel olunması için emir yayınlanarak vilayetlere 
gönderilmiştir.51

49 Tercüman-ı Hakikat, 12 Aralık 1908 
50 Şuray-ı Ümmet, 2 Şubat 1324 
51 Sabah, 10 Eylül 1909;  İkdam, 10 Eylül 1909
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Savaşın başlamasıyla birlikte, 5 Aralık 1914’te askeri birliklere gönderilen ve mute-
metlere teslim edilen posta gönderisi ve emanetlerinin sahiplerine teslim edilmesi 
emredilmiş,52 11 Aralık 1914’te de ordu personeli adına gelen ancak sahibi buluna-
mayan posta gönderilerinin Askeri Posta Merkezleri’nin kuruluşunun 23. maddesine 
göre derhal askeri posta merkezlerine teslimi istenilmiştir. 53 1 Şubat 1915’te fırkaların 
yer değiştirmeleri durumunda askeri birliklerdeki posta memurlarına, binek vasıtası 
verilmesi emredilmiştir.54

Savaşın başlamasıyla her aileden en az bir kişinin bazı ailelerde üç, dört kişinin silah 
altında olması nedeniyle herkesin yakınlarından haber almak için mektup yazmaları 
ve askerlere gönderilen bu mektuplarda adreslerin tam olarak yazılmaması askeri posta 
merkezlerinde hem işleri zorlaştırmakta hem de yakınlarından bir mektup bekleyen 
askerin psikolojisini etkilemektedir. Bu durumdan, askerdeki evlatlarından haber bek-
leyen aileler de olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle Erkan-ı Harbiye Reisliği, 2 Şubat 
1915 tarihinde yayınladığı genelgede;  1, 2, 3 ve 4. Ordu Komutanlıkları’na askerlerin 
gönderdiği mektuplarda adreslerin açık olarak yazılmasını ve askerlerin de kendi adres-
lerini kolordu, fırka, alay, tabur, bölük ve hangi köyden oldukları hakkındaki bilgileri 
açık şekilde yazmalarını emredecektir. 55 Öte yandan askerlerin moralini yüksek tutmak 
için askeri makamlar tarafından 8 Şubat 1915’te Posta Telgraf ve Telefon Nezareti’nden 
askeri postaların hızla yerlerine ulaştırılması için İstanbul Postahane binası içinde 1. ve 
2. Ordular’ın menzil postaları için ayrı bir yer hazırlanması buralara gerekli müdür ve 
memurların verilmesi eğer bu da yeterli olmazsa ordu karargahlarında memur görev-
lendirilmesi istenilmiştir.56 İlerleyen zamanlarda askerlerinin moralini yüksek tutmak 
isteyen diğer ordu komutanlıkları da Posta Telgraf ve Telefon Nezareti’nden bu doğrul-
tuda talepte bulunacaklardır. Askeri posta işlemlerinin düzenli yürümesi diğer taraftan 
milletle, milletin fertlerinden oluşan Türk Ordusu’nun moral düzeyinin yüksek tutul-
ması ve cephedeki askerin ailelerinden sürekli haber almasını sağlayan mektupların 
tam ve zamanında yerlerine ulaşması için adres bilgilerinin doğru yazılması57 yine 11 
Mayıs 1915’te gönderilen tebliğde askeri daireler ve askerlik şubelerinin gönderdiği 
posta gönderilerine adreslerin tam ve eksiksiz yazılması58 sansür memurlarının askerle-
re gönderilen mektupları dürüp bükmemeleri59 ve askerlere gelen havale ve paketlerin 
geciktirilmeden hemen sahiplerine teslimi60 hakkında emirler verilmiştir. 4 Mayıs 1915 
tarihinde yayınlanan emirle de hava değişimi için memleketlerine gönderilen subayla-
rın adına gelen posta ve gönderilerin tabur, müfreze ve bölük komutanları vasıtasıyla 

52 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-44
53 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-33
54 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-37
55 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-43
56 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-40
57 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-50
58 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-57
59 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-49
60 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-46
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postahanelere iade edilmesi emredilmiştir.61 İlerleyen tarihlerde aileleri tarafından as-
kerler adına gönderilen para ve posta gönderilerinin sahiplerine teslim edilmemesinden 
dolayı şikayetler çoğalacak ve bu şikayetlerin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması 
istenilecektir.62 

26 Aralık 1916’da yayınlanan emirle askeri personele memleketlerinden gelen havale-
name ve paketlerin, askeri posta mutemetlerinin elinde bekletilmemesi ve sahiplerine 
süratle teslim edilmesi için tedbirler alınması istenilmiştir.63 

Osmanlı Posta ve Telgraf Nezareti de, diğer kurumlar gibi düzensizlik ve ödeneksizlik-
ten dolayı savaş boyunca olumsuz etkilenmiştir. Gönderilen mektupların, havalelerin, 
kolilerin ve gazetelerin yerlerine geç ulaşması ya da hiç ulaşamaması, zaten savaş ne-
deniyle bozuk olan milletin psikolojisini daha da kötü hale getirmiştir. Neredeyse her 
aileden en az bir kişinin silah altına alındığı genel seferberlik halinde, yakınlarından 
uzun zaman haber alamayan halkın yaşadığı bezginliği ve karamsarlığı düşündüğümüz-
de haberleşmenin önemi daha iyi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle iyi çalışmayan bir 
haberleşme ağının sebep olduğu sıkıntıların, tüm milleti ilgilendirdiği gerçeği ile karşı 
karşıya kalınmaktadır. 

61 ATASE, BDH Klasör No: 1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-75;  ATASE, BDH Klasör No:1200, 
Dosya No:265-291, Fihrist No:1-76

62 ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist No:1-51;  ATASE, BDH Klasör No:1200, 
Dosya No:265-291, Fihrist No:1-51a;  ATASE, BDH Klasör No:1200, Dosya No:265-291, Fihrist 
No:1-104

63 ATASE, BDH Klasör No;  1200, Dosya No;  265-291, Fihrist No;  1-104

1. Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı Yılları’nda Kullanılan Komple Telgraf Cihazı  
(İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)
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Savaş sırasında PTT’nin işlem hacmi artmış fakat İdare savaş sebebiyle gerekli yatırım-
ları yapamadığı için talebe karşılık verememiştir. Bu durumu Nazır Ahmet Şükrü Bey 
şu sözlerle açıklamaktadır:

“Posta İdaresi, 1329 senesi Teşrinisanisi’nden (1913 Aralık ayından) 1330  se-
nesi Teşrinisanisi’ne (1914 Aralık ayına) kadar 70.682.995;  1331(1915) senesi 
Teşrinisanisi’nden, 1332 (1916) senesi Teşrinisanisi’ne kadar 74.054.231 adet mektup 
teati etmiştir;  (yani dört milyona yakın bir artış söz konusudur) 1329-1330 senesinin 
yine aynı ayları zarfında 776.235 ve 1331-1332 senesinin aynı ayları zarfında 381.966 
ve 1331-32 senesinin aynı aylarında 3.052.480 paket, devair arasında teati olunmuştur. 
1329-30 senesinin yine aynı ayları zarfında bütün şebekemiz üzerinde 8.611.192 ve 
1331-1332 senelerinin aynı aylarında 11.000.000 telgraf çekilmiştir.”

Savaş nedeniyle posta taşıma araçları dörtte bir oranında azalmıştı. Sahillerde haberleş-
me durmuştu, demiryolu hattı güzergahında olmayan yerlerde neredeyse hiç taşımacılık 
yapılamamaktaydı. Halbuki daha önce demiryolu güzergahında olan bir yerden çıkan 
posta sürücüleri, bu işi üstlenmişlerdi. Bunlar postanın nakli için, menzillerde atlar, 
arabalar bulundururdu. Fakat artık posta sürücüleri bu işi üstlenmek istemiyorlardı. 
Bu sebeplerden dolayı postaların taşınması işi eldeki kırık dökük arabalar ile hastalıklı 
ve yaşlı atların performansına kalmıştı.

Telgraflarda da zamanında ulaşmama sorunu vardır. Bazen mektuplardan daha geç git-
tikleri görülen telgrafların bir de yanlışlıklarla dolu bir şekilde sahiplerine ulaşması bu 
sorunu daha da büyütmekteydi. Örneğin;  Suriye ile İstanbul arasındaki telgrafların 
15-20 gün gecikmesine ek olarak bir de bunların anlaşılmaz bir şekilde gelmesi kargaşa-
ya sebep olmuştur.64 Ancak sorun Suriye ve diğer Arap vilayetlerindeki telgraf memur-
larının yeterince Türkçe ya da Arapça bilmemesinden kaynaklanmamaktadır. Çünkü 
Suriye’deki telgraf memurları bu iki dile de yabancı değillerdir. Buradaki gecikme ve 
yanlışlıkların sebebi, hatların yoğunluğu ve gece gündüz hiç durmadan çalışan telgraf 
memurlarının dinlenecek vakit bulamamalarıdır.

Posta ve Telgraf Nazırı Ahmet Şükrü Bey bu durumu şöyle anlatmaktadır:

“…Telgraf hatları, bugün 24 saatin, birbiri üzerine 15 saati askeri haberleşmeye ayrıl-
mıştır. Yani vatan müdafaası için kullanılmıştır. Bazı yerler vardır ki, 24 saat hatlarımızı 
işgal eder. İstanbul ile Halep arasındaki hat 24 saat askeriyenin elindedir. Binaena-
leyh Halep’e olan bir telgraf o gün gitmez, hattı o gün kesemeyiz, kestiğimiz takdirde 
memleketin müdafaasına ait herhangi bir hususu engelleriz. Vaziyet bu derece ilerlediği 
halde, sahra postahanelerine İdaremiz’in, mücerret memurlarımızdan 511 memur ve-
rilmiştir ve bunların yerine, posta ve telgraf umurunda tecrübesiz adamlar almışızdır. 
Şüphesiz, 511 memurunu çıkaran bir daire, o memurların yerine acemileri ikame eder-
se, bu dairenin düzeni bozulur.

64 MMZC, Devre:3 İ.S. :3 İnikat:48, (4 Mart 1333-1917), Ankara 1991, s.29 
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Şikayetlere gelince, bunun için ufak bir misal arz edeceğim. Posta ve Telgraf havalena-
melerine ait olan şikayetler;  genellikle merkezden geçer, İstanbul’a gelir. Bu şikayetler, 
yalnız posta ve telgraf havalenameleri için 7.203 kişiden varid olmuştur. Bu 7.203 
kişinin 5.382’si askerdir. 1.821’i ise halktandır. Halbuki posta ve telgraf havalenamele-
rinin tamamı 1.570.152 tane idi. İşte bu, 1.570.152 telgraf havalesinden vuku bulan 
şikayetlerin 1.821’i halka aittir. Takriben binde biri demektir. Bundan Posta ve Telgraf 
İdaresi’nin mesul olmayacağını iddia etmem. Fakat bu meselenin ortaya çıkışını bir 
kere daha arz edeyim: Askere ait mektup, telgraf vesair havaleler, yalnız posta idareleri 
tarafından belirli bir merkeze kadar götürülür, orada sahra postahanelerinin mutemet-
lerine teslim edilir, yani asker hangi kıtaya mensup ise, o kıtanın mutemedi gelir, onun 
mektubunu, havalenamesini, telgrafını, paketlerini alır götürür, teslim eder. Ondan 
sonra Posta ve Telgraf İdaresi’nin buna müdahale hakkı yoktur. Fakat fırkalar vardır ki, 
ekseriya seyyar olduğu için bu dağıtım işinde zorluklarla karşılaşırlar. Bize göndermek 
istedikleri çok geç veya çok güç teslim edilir. Şikayetlerin büyük kısmı da buradan ileri 
gelmektedir. Savaş biterde nakliye araçlarımız temin edilirse muamelatta bugün görü-
len düzensizliklerin hiçbirinin kalmayacağı tabiidir.65

1.7. OSMANLI DEVLETİ’NDE TELEFON VE  
DERSAADET TELEFON ANONİM  
ŞİRKET-İ OSMANİYESİ

1881 senesinde Posta ve Telgraf Nezareti, Soğukçeşme’deki nezaret dairesiyle, Yeni 
Cami’deki ahşap postahane binası arasına tek telli bir telefon hattı çekmiştir. Ülkemizde 
kullanılan ilk telefon hattı bu hattır. Aynı sene içinde Galata Millet Han’ındaki postahane 
ile Yeni Cami Postahanesi arasına ve yine Galata da Osmanlı Bankası ile bankanın Yeni 
Cami’deki İstanbul şubesi arasına bir telefon teli tesis edilmiştir. Aynı yıl Galata Liman 
Dairesi’nden Kilyos’taki Tahliye İdaresi’ne tek telli bir telefon tesis edilmiştir. 

1886 yılının Ağustos ayında Padişah buyruğu ile Liman Dairesi ile Kilyos Tahliye İdaresi  
arasındaki telefonun dışında bütün telefon hatları güvenlik gerekçesiyle kaldırılmış ve 
hatlar toplattırılmıştır.66 

10 Temmuz 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından itibaren telefona büyük talep olmuş 
ve bu aşırı talep nedeniyle maalesef kalitesiz malzeme de ülkeye girmiş ve bu kalitesiz 
malzeme için o yıllarda birkaç milyon lira boş yere Avrupa’ya ödenmiştir.

Temmuz 1908 tarihinden itibaren  Posta ve Telgraf İdaresi telefonu kendi tekeline 
almış,  telefon tesis ve ruhsat verilmemesinde Hükümete ısrar etmiştir. 

65 MMZC, Devre:3, İ.S.:3 İnikat:48, (4 Mart 1333), Ankara 1991, s.30 
66 Karakışla Yavuz Selim, Dersaadet Telefon Anonim Şirket-i Osmaniyesi ve Osmanlı Telefon Kadın 

Memureleri-I, Tarih ve Toplum Dergisi, Ağustos  2001, Sayı:212, İstanbul, s.97-98
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1909 senesinde telgraf bütçesinden bir miktar ödenek ayrılmak suretiyle Fransa’dan 
50’lik bir santral ve 45 adet manyetolu masa telefonu getirtilmiştir. Bu santral, o 
tarihlerde inşaatı yeni tamamlanmış olan Meydancık’taki postahane binasına tesis 
edilmiştir. Bu santral nazırlar ve bazı üst makam yöneticileri olmak üzere 28 aboneye 
tahsis yapılarak 10 Mayıs 1909 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu ülkemizde hizmete 
açılan ilk telefon santralidir. Telefonun67 iletişimdeki öneminin anlaşılması üzerine 
50’lik santral kısa sürede yetersiz kalmış ve bunun üzerine Fransa’ya bir yüzlük, iki 
adet yirmibeşlik, bir adet onbeşlik, bir adet de onluk olmak üzere beş adet daha santral 
sipariş edilmiş ve Beyoğlu, Pangaltı, Maliye ve Mebusan telgrafhanelerine birer telefon 
santral merkezi tesis edilmiştir. 

Posta ve Telgraf Nezareti, telefon işlerinin doğrudan hükümet tarafından 
yürütülmesinden yana olmuş, Dahiliye Nezareti’ne bu konuda yazdığı yazılar ve 
20’ye yakın diğer ülkelerdeki uygulamaları açıklayan raporlarda telefon işletmesinin 
yerli ya da yabancı özel şirketlere verilmemesinde ısrar etmiştir. Buna rağmen İngiliz, 
Amerikan ve Fransız sermayedarlarından oluşan bir grup ismine hareket eden Herbert 
Lows Webbe İstanbul ve civarı telefon işletme imtiyazını talep etmiş, daha sonra da 
bir Fransız bütün ülkenin telefon imtiyazını talep etmiştir. Bu taleplere Haziran 1909 
tarihine kadar red cevabı verilmiştir. Ancak bu tarihte Posta Telgraf Nezareti, Umum 

67 Türkiye’deki telefon şebekesinin belli bir sisteme oturtulması 4 Şubat 1924 tarihinde Türkiye  Büyük Millet 
Meclisi’nce kabul olunan Telgraf  Telefon Kanunu ile mümkün olabilmiştir. Her ne kadar Telgraf  Telefon 
Kanunu’nun projesi 1910 senesinde hazırlanmış ise de o tarihlerde Devletin üst kademe yöneticileri 
dünyadaki gelişmeleri fark edemediklerinden bu projenin gerçekleşmesi mümkün olamamıştır. 

1917 Yılında İstanbul Dersaadet Telefon Şirketinde Görev Yapan Personel 
(İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)
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Müdürlüğe dönüştürülmüş ve Maliye Nezareti’ne bağlanmıştır. Bu değişiklikten sonra 
Herbert Lows Webbe teklifini Maliye Nezareti nezdinde yenilemiş ve Nazırı ikna 
ederek 6 Nisan 1911 tarihinde 30 yıl müddetle telefon işletme imtiyazını elde etmiştir. 
Ancak bu anlaşmada hükümete ait telefon şebekeleri imtiyazın dışında tutulmuş olup  
Hükümete istenildiği kadar şebeke oluşturma hakkı tanınmıştır.

İmtiyazdan sonra 28 Şubat 1913 tarihinde İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy telefon 
santralleri işletmeye açıldı. 30 yıl süre ile Herbert Lows Webbe’ye verilen imtiyaz 
gereğince “Dersaadet Telefon Anonim Şirketi” adıyla bir şirket kurulmuştur. Bu şirket, 
üç esas merkez ile tali merkezler ve genel şebekeye ait planların tasdik tarihinden 
itibaren bir buçuk yıl içerisinde tesislerin ikmal edeceği (gayri safi gelirin % 15’ini her 
üç ayda bir hükümet hissesi olarak ödeyeceğini) imtiyazın ilk on senesinde yabancı 
personel istihdam edebileceği ancak bu süre zarfında Türk personelin de masrafları 
şirket tarafından karşılanmak üzere İngiltere ve Amerika’da eğitileceğini taahhüt 
etmiştir. Şirket Türk personel alımı yapmış fakat yurtdışı eğitim taahhüdünü yerine 
getirmemiştir. 68

Birinci Dünya Savaşı sırasında Hükümet, 14 Mart 1915 günü telefon şirketine el koy-
muştur. Bunun üzerine şirkette çalışan 55 yabancı teknik personel İstanbul’u terk et-
miş ve bunların görevi beş Türk mühendisine verilmiştir. Bu beş genç Türk mühendisi 
ve onların yetiştirdiği 15-20 kadar genç teknisyen devraldıkları telefon işletmesini,69 
Nisan 1919 tarihine kadar yokluk ve sıkıntılara rağmen yabancılardan çok daha iyi 
idare etmişlerdir. Bu genç Türk ekibi sadece mevcut şebekeyi işletmekle kalmamış, yeni 
şebeke yatırımları yaparak bakım ve onarım konusunda da büyük başarı sağlamışlardır. 
Türk mühendislerinin o dönemdeki bu başarılı çalışmaları takdire şayandır.70

Şirket döneminde 4.000’i geçen telefon abonesi sayısı, Telefon İdaresi’nin, Posta ve 
Telgraf Nezareti’ne geçmesinden sonra, çoğu resmi ve askeri daireler olmak üzere  
5.000’i geçmiştir.71

68 Alşan Reşat, Cumhuriyetin Kuruluşu ve İlk Onbeş Yılında PTT İşletmesi, Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, Cilt:VI, Mart 1990, Sayı:17, s.409-412

69 Ancak bu kadar başarılı çalışmalar yapılmasına rağmen telefon işletmesi, maalesef  1 Nisan 1919 tarihinde 
tekrardan Telefon Anonim Şirketi’ne devredilmiştir. Şirket telefon işletmesini devraldıktan sonra Bebek 
santralini 12 Mayıs 1921’de, Bakırköy santralini 26 Mayıs 1921’de, Yeşilköy santralini 8 Haziran 1921’de, 
Kandilli santralini 8 Eylül 1921’de Erenköy ve Büyükada santrallerini 6 Ekim 1921’de, Büyükdere ve 
Tarabya santralini 8 Haziran 1922’de, Paşabahçe santralini 8 Ağustos 1923’de, Kartal santralini 26 
Kasım 1923’de, Heybeliada santralini 6 Mart 1924’te işletmeye açmıştır. Bu santrallerin tamamı Western 
Electric’in merkezi batarya sistemli imalatıdır. 1 Eylül 1935 tarihinde şirketin bütün tesisatı ve mal varlığı 
hükümet tarafından satın alınarak İstanbul telefon işletmesi devlet tekeline bırakılmıştır. 1936 Nisan 
sonu itibariyle İstanbul’un telefon hat kapasitesi 10.700’e ulaşmıştır.

70 Alşan Reşat, a.g.m., s.411 
71 MMZC, Devre:3 İ.S: 3 İnikat:48 (4 Mart 1333-1917), Ankara 1991, s. 29
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1.8. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA POSTA, TELGRAF VE  
TELEFON NEZARETİ VE MEMURLARININ DURUMU

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı PTT’sinde iyileştirme çalışmaları yapma ko-
nusunda yardım almak üzere Almanya’dan bu konularda uzman bir görevli istenmiş, 
Almanya da bu isteğe karşılık Almanya Posta İdaresi’nin en iyi ve en yetenekli memur-
larından biri olan Karl Orth’u72 bu iş için uygun görerek İstanbul’a göndermiştir.73

Bu sırada giderek ağırlaşan savaş koşulları yüzünden haberleşme kesintilere uğruyor, za-
ten cephede zor şartlar altında mücadele eden askerlerimizde, bu durum ayrı bir moral 
bozukluğuna sebep oluyordu.74 Postalardaki bu gecikmelerin nedenleri için askeri ve si-
vil yetkililer ayrı ayrı şeyler söylüyorlar ve birbirlerini suçluyorlardı. Özellikle Bağdat’ın 
tahliyesi ve buradaki resmi dairelerin Musul’a taşınmasından sonra gecikmelerden kay-
naklanan şikayetler daha da artmıştı. Askeri makamlar, postaların süratle nakledilmesi 
ve gecikmeden dağıtılması için PTT Nezareti’nin gereken çalışmaları yapmadığından 
şikayetçiydiler. PTT ise, postaların taşınmasındaki düzensizliklerin, nakil araçlarına as-
keri makamlarca el konulmasından ve memurların bir çoğunun sahra postalarına kay-
dırılmasından kaynaklandığını savunuyordu. Aynı zamanda postaların gerçek alıcıları-
na ulaşabilmesi için askeri birliklerin bulunduğu bölgelerin iyi bilinmesi gerekiyordu. 
Bu ise, sık sık yer değiştiren askeri kıtalar için pek mümkün olmuyordu.

6. Ordu Kumandanlığı’nın direktifi üzerine, o sıralar Irak Bölgesi Fen Müfettişliği’ni 
yürüten fakat aynı zamanda posta uzmanı olan Hüsnü Sadık Bey, Musul-İstanbul ara-
sındaki posta güzergahını incelemiş ve yaptığı incelemelerin sonucu hakkında bir rapor 
düzenleyerek Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti’ne sunmuştu. Söz konusu bu raporla 
doğrudan ilgilenen ve raporun uygulanmasına karar verme yetkisine sahip olan kişi 
de PTT’nin iyileştirilmesi amacıyla İstanbul’da bulunan Karl Orth idi. Karl Orth, bu 
rapor üzerinde çalışmak için beraberinde getirdiği arkadaşlarından bir uzman heyeti 
oluşturarak, kendi başkanlığında İstanbul’da çalışmalara başlamıştır.

Hüsnü Sadık Bey, Karl Orth’a raporunun detaylarını anlatmak üzere görüşmüş ve 8 
Ekim 1917 tarihli raporunun, temel noktalarını ve alınması gereken önlemleri madde-
ler halinde sıralamıştı. Raporun birinci maddesi, İdarenin personelinden istediği verimi 
alabilmesi için her şeyden önce memurların maddi durumlarının düzeltilmesi gerektiği 
haklılığına dikkat çekiyordu. İkinci madde de ise, PTT servislerinin sıkı bir denetim 
altına alınması, memurların gerektiğinde ödüllendirilip, gerektiğinde de cezalandırıl-
maları konusunda başmüdürlüklere gereken yetkinin verilmesine ve buna dair işlem-

72 B.O.A., İ.. DUİT, Dosya No: 55, Gömlek No: 89; B.O.A., İ.. DUİT Dosya No: 63, Gömlek No: 35; 
B.O.A., MV, Dosya No: 244, Gömlek No: 49; Karl Orth, 14 Ağustos 1916 tarihinde 16.000 kuruş 
maaşla göreve başlamıştı. Posta Telgraf  ve Telefon Müşaviri sıfatıyla Osmanlı PTT’sinde görev alan Karl 
Orth’a, 29 Haziran 1918 tarihinde II. Rütbeden Mecidi Nişanı’da verilmiştir.

73 B.O.A. HR.HMŞ.İŞO, 89/4 
74 Durukal Hüsnü Sadık, Birinci Dünya Harbinde Geciken Postalara Dair Bir Rapor, Güvercin Dergisi, 

Temmuz 1957, s.9 
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lerin ivedilikle sonuçlandırılmasına dayanıyordu. Bunların haricinde İstanbul-Musul 
yolu üzerinde bazı aktarmalar yapılarak yolun kısaltılabileceği belirtiliyor, demiryol-
larının daha aktif kullanılması gerektiği üzerinde duruluyordu. Posta taşımacılığının 
düzenli yürütülebilmesi için denetim şarttı. Bu nedenle, Halep istasyonunda bir transit 
merkezi açılması ve bu merkeze de muamelat müfettişlerinden birinin “Posta Nakliyat 
Müfettişi” unvanıyla atanması öneriliyordu. Bunun yanı sıra silah altına alınmış posta 
ve telgraf memurlarından hiç değilse bir bölümünün İdare’deki görevlerine geri döndü-
rülmesi isteniyordu.75

Hüsnü Sadık Bey’in raporunun ilk maddesi, Karl Orth tarafından pek uygun görülme-
mişti. Memurların maaşlarının artırılmasıyla görevlerini iyi yapmaları arasında bir ilişki 
kuramadığını söyleyen Orth, Alman PTT personelinin görevlerine sımsıkı sarılmasını 
sağlayan unsurun, maddi olanaklar değil manevi duygular olduğunu savunmuştur. Buna 
şiddetle karşı çıkan Hüsnü Sadık Bey, bunun doğru olmadığını söyleyerek;  “Herhangi 
bir insanın aç iken manevi duygularla hareket etmesinin maddeten imkansızlığına” vurgu 
yapmıştır. Bu durumda diğer maddeler üzerinde mutabık kalınarak tekliflerin dikkate 
alınmasına karar verilmişti. Ancak artık savaşın son evresine girildiği için bu raporda be-
lirtilen ve alınması gereken tedbirlerin uygulamaya geçme şansı kalmamıştı.76

Memurların durumunda hiçbir düzelme gözlenmemişti. 2 Mart 1918 tarihinde Meclis-i 
Mebusan’da 1334 (1918) senesi PTT Nezaret Bütçesi görüşülürken İstanbul Mebusu 
Şefik Bey şöyle diyordu.

“Efendiler, posta ve telgraf kendilerinden pek çok hizmetler beklediğimiz bir daire ol-
makla beraber her defasında pek çok hücumlara maruz kalan bir dairedir. Bir gün de 
düşünmüyoruz ki, şu dairede bulunan insanlar, melek gibi, yemekten içmekten müs-
tesna insanlar mıdır? En ziyade hizmete maruz kalan ve en çok fedakarlığın nihayetine 
kadar çalışan telgraf memurları bugün açlıktan ölüyorlar desem mübalağa etmemiş 
olurum. Bu insanlar o kadar fedakardır ki, harp mevzilerine, ordularla, taburlarla, bö-
lüklerle beraber girerler. Bulundukları mevkie düşman hücum ettiği vakit, bir nefer 
kalıncaya kadar mevkilerini muhafaza ederler. Herkes çıkar gider, o telgraf memuru 
durur. Geceli gündüzlü bu kadar fedakar çalışan bu memurlardır. Zavallı, makinenin 
başında saat altında uyuklar, saat altında demekliğim gece yarısıdır. İster alafranga ol-
sun, ister alaturka olsun, makine “tırr” etti mi onun başındadır. Maiyetinde onun emri-
ne muntazır bir adamı da vardır. O adam telgraf alır ve üç saatlik yere, mesela Erenköy 
istasyonundan İçerenköyü’ne kadar koşar;  karda, yağmurda, soğukta onu götürür. Şa-
yet bir gün gecikti ise, alehusus bizim eve gelecek olursa vay Posta Nazırı’nın haline ki, 
ertesi gün burada kendisinden açıklama istenecektir. 

Bunlar ne maaş alıyor efendiler? 400 kuruştan 800 kuruşa kadar. Bugün emin olunuz 
bunları bu hizmette, bu fedakarlıkla çalıştıran hamiyetleri değildir. Aç bir insan için ha-
miyetten bahsedilemez. Zavallılar ne yapsınlar? Bugün bunlar askerdir, askerle beraber 
giderler, askerle beraber çıkarlar. Askerlik vazifesini ifa ederler. Maaşlarına 100, 200, 500 

75 Durukal, a.g.m.,  s.1 
76 Durukal, a.g.m., s.17
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kuruş zam etmekle karınları doymaz. Kömür ve odun bulunmamasından dolayı tir tir 
titreşiyorlardı. Onun için bunlara, askerlere verildiği gibi, tayın verilmesi icap eder” 77

Bu öneri dikkate alınmış, telgraf ve posta memurlarına gıda yardımı yapılmaya baş-
lanmıştı. Ancak savaş sonunda bu yardım kesilince yeniden açlıkla karşı karşıya kalan 
memurlar 1919 yılı Ocak ayında greve gitme kararı almışlardır. Bazı memurlar da bu 
duruma daha fazla dayanamayarak istifalarını vermişlerdir.78

1.9. SAVAŞ YILLARINDA POSTA TELGRAF VE TELEFON 
NEZARETİ’NDE YAPILAN BELLİ BAŞLI  
UYGULAMALAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

1.9.1. Evlad-ı Şüheda Vergisi

10 paralık Evlad-ı Şüheda 
Vergisi Pulu

Savaş dönemi kabinesinde, hem Posta Telgraf ve Telefon Na-
zırı hem de Maarif Nazırı olan Ahmet Şükrü Bey’in, vekalet 
ettiği Posta ve Telgraf Nezareti’nin gelirlerinden yararlanıla-
rak, posta ve telgraf ücretlerinden alınan ek bir vergi ile Neza-
ret bütçesine dokunmadan şehit çocuklarının eğitimleri için 
gereken paranın sağlanması amacına yönelik bir kararname-
nin çıkmasında önemli katkısı olmuştur. 1915 yılı Mart ayın-
dan itibaren yürürlüğe giren bu kararnameye göre, şehit ço-
cuklarına güvenli bir gelecek hazırlanması için yatılı okullar 
yapılarak, buralarda hem barınma hem de eğitim ihtiyaçları-
nın karşılanması amacıyla, bütçeye eklenen paranın savaş 
şartları altında yetersiz kalması nedeniyle sadece posta ve telg-

raf ücretlerine ek vergi konulmamış, aynı zamanda alkollü içecekler, tütün ve sigaradan 
Evlad-ı Şüheda Vergisi adı altında bir vergi alınması kararlaştırılmıştır. Bu uygulamayla 
birlikte Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti, hilalin içinde Evlad-ı Şüheda Vergisi iba-
resini taşıyan altı köşeli yıldızla birlikte ortada 1331 tarihinin yer aldığı bir sürşarj ha-
zırlatıp, Nezaret depolarında mevcut bulunan bazı eski pullara bu sürşarjı uygulatarak 
tedavüle çıkarmıştır.79 1916 yılında bu pulların tükenmesi üzerine depolarda bulunan 
daha eski pullar kullanılarak bu kez yıldızı beş köşeli olmak kaydıyla diğerleri gibi Ar-
şak Garoyan Matbaası’nda sürşarjlanarak kullanıma sunulmuştur.80 1917 yılında, 
Viyana’da bastırılarak tedavüle çıkarılan özel hazırlanmış duygusal bir resimle süslü 
Evlad-ı Şüheda Vergisi pulları üzerinde çocuklarıyla vedalaşan askerin, onları eşine 
emanet edişi resmedilmiştir. Pulun üst kısmında ise Devlet-i Osmaniye Postaları Evlad-ı 
Şüheda Pulu ibareleri bulunmaktadır.81

77 MMZC, Devre:3, İç Senesi:4, İnikat:60, 2 Mart 1334, Celse:1, s.622-623
78 Yeni Gazete, 23 Ocak 1919 
79 Pulhan Ali Nusret, Türk Pulları Kataloğu, 1978, s.46-47 
80 Pulhan, a.g.e.,  s.47-48 
81 Pulhan, a.g.e.,  s.57 
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1917 Mart’ında yeniden ele alınan kararname, Muvazene-i Umumiye Kanunu’na ekle-
nen bir madde ile yasalaştırılmıştır. Buna göre, 5 kuruş ve bundan fazla ücret alınması 
gereken telgrafnamelerin her 5 kuruş ve kesri için 1 kuruş, dahili telgraf havalenamele-
rinden alınmakta olan ücretlere ek olarak her lira ve küsuru için 10 para, dahili posta 
havalenameleri ile değer takdiri yapılmış mektup ve posta paketlerinin ücretlerine ek 
olarak 1 kuruş, bütün taahhütlü gönderilerden 20 para, tüm yurtiçi askeri mektup ve 
muhabere varakalarından 10 para alınacak, toplanan paralar doğrudan doğruya banka-
ya yatırılacak ve harcanması Meclis-i Vükela kararına bağlı olacaktı. Kurulması amaç-
lanan okulların ve diğer tesislerin yapım ve yönetimi ayrıca bir nizamname (tüzük) ile 
belirlenecekti.

Bu nizamname 28 Mart 1917 tarihinde Meclis-i Mebusan’da görüşülüp kabul 
edilmiştir.82 Gene aynı gün Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Kefalet Sandığı Kanu-
nu kabul edilmiş ve kurulmuştur.83

Evlad-ı Şüheda Vergisi ile toplanan paraların miktarı ve akibetinin ne olduğu konu-
sunda net bir bilgi bulunmamakla beraber Osmanlı PTT’sinin bu kanun hükmünde 
kararnamenin gereğini yerine getirdiği ve bu iş için önemli bir gelir elde ettiği gö-
rülmektedir. Çünkü kanunun geçerli olduğu döneme ait tüm mektuplarda neredeyse 
Evlad-ı Şüheda pulları kullanılmıştır.

Evlad-ı Şüheda Vergisi, 2 Şubat 1919 tarihinde çıkarılan “Dahili Posta ve Telgraf Ücret-
lerinin Tezyidi Hakkında Kararname” adlı uygulama ile kaldırılmıştır.84

1.9.2. Sansür Uygulamaları

Casusluğun önlenebilmesi için ilk etapta dil bilen eleman gereksinimi ortaya çıkmıştır.85 
Türklerden yeterli derecede dil bilen sansür memuru bulunmaması henüz savaşın baş-
larında bazı casusluk olaylarının yaşanmasında etkili olmuştur. Şöyle ki;  İstanbul San-
sür Heyetinde: 29 Müslüman Türk, 18 gayrimüslim (5 Musevi, 1 Rum, 12 Ermeni);  
Galata Sansür Heyetinde: 9 Müslüman Türk, 5 gayrimüslim (1 Musevi, 1 Rum, 3 
Ermeni);  Beyoğlu Sansür Heyetinde: 3 Ermeni bulunmaktadır.

1915 yılı başlarına kadar tespit edilen casusluk olaylarında, kullanılan yöntemler arasın-
da;  posta, telgraf ya da telsiz-telgraf kullanımı dikkat çekmektedir. Polis Müdüriyet-i 
Umumiyesi, gizli telsiz telgrafları ihbar edenlere para ödülü verdiği gibi düşman casusları-
nı bulup ihbar edenlere de casusların önem derecesine göre para mükafatı vereceğini ilan 
etmiştir.86 Kullanılan belli başlı casusluk yöntemleri şunlardı;  papazların haberleşmeleri, 
İtilaf Devletleri’ne mensup olan kişilerin, tarafsız ya da dost ülkelerden gelen mektuplara 
varakalar iliştirmeleri, asıl metindeki yazılar arasına limon suyuyla yazılar eklenmesi, zar-
fın üzerindeki pulların altına yazılar gizlenmesi, zarfın içine, tam orta kısmına ya da gö-

82 MAZC, Devre:3, İçtima Senesi:3, Cilt:2, İnikat:51, 28 Mart 1333, Ankara 1990, s. 253,433-435
83 MAZC, Devre:3, İçtima Senesi:3, Cilt:2, İnikat:51, 28 Mart 1333, Ankara 1990, s. 437-438
84 Takvim-i Vekayi, 6 Şubat 1335 
85 Keleşyılmaz Vahdet, Birinci Dünya Savaşı’nda Ulusal Güvenlik ve Dil Bilir Eleman İhtiyacı, Askeri Tarih 

Bülteni, Yıl:25, Şubat 2000, Sayı:48, s.143 
86 Keleşyılmaz Vahdet, a.g.m., s.144-145 
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rünmeyen ek yerlerine mesajlar yazılması ve Ermenilerin çeşitli hileler 
geliştirerek Rusya ile haberleşmeye çalışmaları şeklindedir.87 

Bunların yanı sıra Rumca mektuplarda da sorunlar yaşanmıştır. Bir 
art niyet gizlendiği açıkça belli olan bu mektuplar Yunan alfabesiyle 
kaleme alınmış ve zarfların üzerlerine kasıtlı olarak İstanbul yerine 
Bizantion yazıldığı da görülmüştür. Üstelik Osmanlı Devleti’nin 
savaşa girdiği ilk günlerde mektup ve telgrafların;  Türkçe, Arapça, 
Fransızca ve Almanca dillerinden başka bir dilde yazılmaması, posta-
hanelere açık olarak verilmesi, bu şekilde verilmeyen mektup ve telg-
raflara elkonulması, Başkumandanlık tarafından PTT Nezareti’ne 
bildirilmiş, posta ve telgraf merkezlerinin bunlara göre önlem alma-
ları istenmişti.88 Yunanistan’dan gönderilen ve adres kısmında Bi-
zantion yazılı olan bu mektupların, savaş sırasında ortaya koyduğu 
anlam da düşündürücüdür. Ayrıca Çanakkale Savaşları yaşanırken, 
Yunanistan’ın resmen savaşa girmediği dönemde, Fransız ordusun-
da Rum gönüllülerinin de görev yaptığı bilinmektedir.89 Rumların 
casusluk öyküleri bu kadarla da sınırlı değildir. 1914 yılının Kasım 
ayının sonlarına doğru Büyükada’da bulunan Ruhban Okulu’nda 
telsiz-telgraf alet ve malzemeleri bulunmuş ve söz konusu malze-
melere Polis Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından el konulmuştur. 
Heybeliada’daki Rum Ticaret Mektebi’nde de sık aralıklarla yapılan 
aramalarda iki kez telsiz-telgraf cihazı ele geçirilmiştir.90

Daha önce de belirtildiği gibi Beyoğlu Posta ve Telgraf Merkezi 
Sansür Heyeti, yalnızca Ermenilerden oluşuyordu. Merkez Kuman-
danlığı, bu Ermenilerden Bric Saatçiyan’ın Ermenilerin en tehlikeli 
cemiyetlerinden birine üye olduğu konusunda bazı duyumların alın-
dığını Polis Müdüriyetine bildirmiş ve hakkında yapılan tahkikat 
sonucunda adı geçen şahsın Taşnaksütyun Cemiyeti üyesi olduğu 
anlaşılmıştır. Bu bilgi alındıktan sonra Saatçiyan’ın, Beyoğlu Posta 
ve Telgraf Merkezi Sansür Heyeti ile ilgisi kesilmiştir. Onun yerine 
İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilen başka bir memurun Beyoğlu 
Telgrafhanesi’ne atamasının yapılması istenmiştir.

Ayrıca savaş döneminde, Almanca mektup ve telgrafların dene-
timi de çoğunlukla Hristiyan memurlar tarafından yapıldığı için 
bunun yol açacağı sıkıntılar askeri yetkililer tarafından sıklıkla 
vurgulanmıştır.91

87 Tanin, 21 Kasım 1914 
88 Keleşyılmaz Vahdet, a.g.m., s.144 
89 Keleşyılmaz Vahdet, a.g.m., s.145 
90 Tanin, 24 Kasım 1914 
91 Keleşyılmaz Vahdet, a.g.m., s.145 
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1876 Aylı (Ampir) Posta Pulları

1875 Ayyıldızlı (Duloz)  
Posta Pulları IV. Tip

1.9.3. Pul Sorunu

Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan sıkıntılardan biri de posta 
pullarının hızla tükenmesi ve yeni pul basımının getireceği maliyet 
nedeniyle askıya alınmasıyla ortaya çıkan pul sorunudur. PTT Neza-
reti bu sorunu posta depolarında bulunan tedavülden kalkmış pulları 
sürşarjlayıp yeni değerlerle piyasaya sürerek aşmaya çalışmıştır.92 Bu 
amaçla 1865 yılında basılmış olan Duloz serisinin bile kullanıldığı 
görülmektedir.93 Evlad-ı Şüheda Vergisi 1331, 1332 (beş ve altı köşeli 
ay-yıldız) sürşarjları en çok kullanılanlardır. 1916 yılında üzerinde 
Dolmabahçe Sarayı ile Sultan Reşad’ın resimleri bulunan bir pul serisi 
ile asker resimli ve Sultan Reşad resimli diğer pul serileri de Viyana’da 
bastırılarak, satışa çıkarılmıştır. Ancak aynı matbaaya sipariş edile-
rek teslim alınan ve Mısır’ın geri alınışını temsil eden hatıra pulları 
Kanal Seferi’nin başarısız olması sebebiyle tedavüle çıkarılamamıştır. 
Bunun yanı sıra 1917 yılında yapılan PTT sürşarjı ile dünyanın en 
uzun posta pulu serisi de sürşarjlı olarak kullanıma sunulmuştur.94 

1.9.4. Bütçe

Savaşın başlamasıyla Posta Telgraf ve Telefon Nezareti bütçesi 
hiçbir zaman ihtiyaçları karşılamada yeterli olmamıştır. Muhabere 
malzemelerinin95 yetersizliği, personel yetersizliği, telgraf ve telefon 
hatlarına yapılan saldırılar, tahrip edilen hatların yeniden yapımı, 
zamanla yıpranan telgraf hatlarının tamiri,   bunun yanında posta 
işlerinin aksaması yüzünden savaş boyunca bütçeye sürekli ek ödenek 
konmuş96 fakat konulan bu ödeneklerin de ihtiyaçları karşılayacak 
meblağda olmaması, idarenin hizmetlerini tam yerine getirmesini 
sağlayamamıştır.

92 Memleket, 3 Mayıs 1919 
93 Pulhan Ali Nusret, Türk Pulları Kataloğu, İstanbul 1978, s.19 
94 Pulhan Ali Nusret, a.g.e., s.52
95 Telgraf  ve Telefon cihazları aksamı, telgraf  ve telefon kabloları düzenek sistemleri 

vb.gibi
96 B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:18 Gömlek No:13; B.O.A., MV., Dosya No:203 

Gömlek No:92; B.O.A.,  İ..DUİT, Dosya No:18 Gömlek No: 6; B.O.A., 
İ..DUİT Dosya No:83, Gömlek No:60; B.O.A., İ..DUİT Dosya No:83, Gömlek 
No:55; B.O.A., İ..DUİT Dosya No:17Gömlek No:111; B.O.A., MV. Dosya 
No:244Gömlek, No:19; B.O.A., İ..DUİT Dosya No:85,Gömlek No:93; B.O.A., 
İ..DUİT, Dosya No:18Gömlek No:23; B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:18 Gömlek 
No:39; B.O.A., MV. Dosya No:249 Gömlek No:170; B.O.A., İ..DUİT,  Dosya 
No:18 Gömlek No:24; B.O.A., MV. Dosya No:209 Gömlek No:12; B.O.A., MV. 
Dosya No:205 Gömlek No:118; B.O.A., MV. Dosya No:205 Gömlek No:119; 
B.O.A., MV. ) Dosya No:200 Gömlek No:71; B.O.A., MV., Dosya No:199 Gömlek 
No:205; B.O.A.,  MV. Dosya No:239 Gömlek No:21; B.O.A., MV. Dosya No:196 
Gömlek No:62; B.O.A., MV. Dosya No:242, Gömlek No:9
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1.9.5. Posta Tatarlığı’nın Kaldırılması

1918 yılında posta tatarlıkları kaldırılmıştır. Bununla birlikte Mekke Şerifi’nin 1916 
yılında Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmesi üzerine İstanbul ile Yemen arasındaki 
haberleşme kesilmiş, bu nedenle tatarlıkların kaldırılması ile ilgili emir Yemen’e gitme-
miş ve 1919 yılında Mondros Mütarekesi uyarınca, Yemen’deki askerler ve memurlar 
İngilizlere teslim olmuşlardır. İngilizler’in 1919 yılının sonlarında Mısır ve Aden’den 
İstanbul’a getirdikleri Yemen posta tatarlarından;  Hafız Mehmet, Bekir ve Akif 
Efendi’lerin memuriyetleri, bir başka göreve atanıncaya kadar sürmüştür.97

1.9.6. Postalara Yapılan Taarruzlar

1.Dünya Savaşı’na girmeden öncede postalara saldırılar düzenlenmekte98 postaları 
taşıyan posta tatarları ve postalara eşlik eden  jandarmalar şehit edilmekteydi.99 O yıllarda 
ülkenin dört bir yanına çekilen telgraf hatlarına ve demiryollarına çeşitli bölgelerde 
saldırılar devam etmiş, telgraf ve telefon direkleri tahrip edilmiş, ayrıca teller çalınmış 
ve fincanlar da kırılmıştır.100 Bu sebeple 1912 yılında posta tatar ve çavuşlarına101 telgraf 
çavuşlarına102 ve 1913 yılında seyyar posta müvezzilerine103 kendilerini korumaları için  
silah taşımalarına  ruhsat verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde seferberliğin ilanı ve 1. Dünya Savaşı’na girilmesiyle postalara104 
telgraf ve telefon direklerine yapılan saldırılar hızlanmış,  teller çalınmış ve fincanlar 
kırılmıştır.105 Savaş yıllarında özellikle düşmanla işbirliği yapan Arap, Ermeni ve Rum 

97 Tanrıkut Asaf, Türkiye Posta ve Telgraf  ve Telefon Tarihi ve Mevzuatı, Cilt:II, Ankara 1968, s.68 
98 Osmanlı Devleti’nde Posta Nezareti kurulmadan önce, resmi haberleşme Posta Tatarları ve Menzilhane 

sistemiyle sağlanmaktaydı. Tatarlar 30-40 km uzaklıklar arasında kurulan menzilhanelerde hem 
dinlenmekte hem de at değiştirmekteydiler. Devletin resmi haberleşmesini sağladıkları gibi Devlete 
ait paraları da nakletmeydiler. Bu sebeple posta tatarlarına çok sık saldırılar düzenlenmekte ve tatarlar 
öldürülerek taşıdıkları posta ve paralara eşkiyalar tarafından el konulmaktaydı. Posta Nezareti’nin 
kurulmasıyla birlikte tatar sistemi devam etmiş ve saldırılar aralıksız sürmüştür. 

99 B.O.A., DH.İD.. Dosya No:13/-1, Gömlek No:50; B.O.A., DH.EUM.EMN.,Dosya No:33 Gömlek 
No:25; B.O.A., DH.İD.. Dosya No:145/-2 Gömlek No:47; B.O.A., DH.EUM.EMN. Dosya No:87 
Gömlek No:15; B.O.A., DH.EUM.EMN. Dosya No:87 Gömlek No:9

100 B.O.A., DH.İD., Dosya No:145/-1 Gömlek No:14; B.O.A., Dosya No:94/-1 Gömlek No:61; B.O.A., 
DH.İD., Dosya No:145/-1 Gömlek No:1; B.O.A., Dosya No:145/-1 Gömlek No:17; B.O.A., DH.İD.. 
Dosya No:127 Gömlek No:12; B.O.A., DH.İD., Dosya No:127 Gömlek No:13; B.O.A., DH.İD.. Dosya 
No:169 Gömlek No:4

101 B.O.A., DH. İD. Dosya No:94/-1, Gömlek No:61
102 B.O.A., DH.MB..HPS.,Dosya No:145, Gömlek No:49; B.O.A., MV., Dosya No:165, Gömlek No:52,
103 B.O.A., MV., Dosya No:181 Gömlek No:24
104 B.O.A., DH.EUM.2.Şb, Dosya No:2 Gömlek No:33; B.O.A.,  DH.EUM.5.Şb Dosya No:27 Gömlek 

No:44
105 Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914-1918, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 

Genelkurmay, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Askeri Tarih Yayınları, VI. Cilt, Seri no:3, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1978, s.753; ATASE, İSH, Kutu No:1, Gömlek No:67, Belge No:67-1; 
B.O.A., DH.ŞFR.48/7, DH.ŞFR., 48/85; DH.ŞFR.48/182; B.O.A.,  DH.EUM.2.Şb, Dosya No:19 
Gömlek No:10 ; B.O.A.,  DH.EUM.2.Şb, Dosya No:26 Gömlek No:6; B.O.A., DH.ŞFR., Dosya 
No:79/A, Gömlek No:139
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gibi azınlıkların  posta ve telgraf hatlarına saldırıları  artmış, Türk Ordusu’nun geri 
bölge ile haberleşmesi sürekli kesilmeye çalışılmıştır.106 Bu saldırılardan dolayı da Posta 
ve Telgraf Nezareti çok büyük zararlara uğramış ve personelinin önemli bir kısmını 
orduya veren İdare büyük fedakarlık örneği göstererek tahrip edilen telgraf ve telefon 
hatlarını onarmış olup, ordusuna  gerekli lojistik desteğini vermiştir.

1.9.7. Yolsuzlukların Önlenmesi

1918 yılı ortalarından itibaren posta ve telgraf hizmetleri iyice bozulmaya başlamıştı. 
Halktan ve bazı kurumlardan yükselen şikayetler ve yolsuzluk söylentileri Posta ve Telg-
raf Nezareti’ni bu konuda bazı önlemler almaya sevk etmişti. 

Posta ve Telgraf Nezareti, gerekli incelemelerin yapılması için Maliye Nezareti’nden 
üç müfettiş talep etmişti. Bu müfettişlerin yaptığı incelemelere dair bazı bilgiler de 
aynı tarihlerde yayınlanan gazetelere konu olmuştu. Posta ve Telgraf Nezareti Teftiş 
Heyeti Riyaseti Vekaleti’nde görev yapan Maliye Müfettişi İrfan Rıza Bey ile yapılan 
bir söyleşi, hem bu konu hem de Posta ve Telgraf İdaresi’nin savaş yıllarındaki duru-
mu hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yapılan bu söyleşide kendisine yöneltilen 
bir soru üzerine İrfan Rıza Bey, Hüseyin Haşim Bey’in Posta ve Telgraf Nezareti’ne 
Nazır olarak atandıktan sonra Nezaret’te yaşanan yolsuzlukların farkına vardığını ve 
Nezaret müfettişlerinin yetersiz kalması üzerine Maliye’den müfettiş getirtmek zorunda 
kaldığını belirtmektedir. Maliyeden gelen müfettişler arasında kendisiyle birlikte Ali 
Rıza ve Zeki Beyler’in de bulunduğunu ifade eden İrfan Rıza Bey, Nezaret depolarında 
bulunan tedavülden kaldırılmış pulların sayımını yaptıklarını ve sayım tamamlandık-
tan sonra bir defter tutarak vezneye teslim ettiklerini belirtmektedir. Nezaret’te, havale 
gönderilerinde de yolsuzluk yapıldığı tespit edildiğinden, İrfan Rıza Bey ve ekibi bu 
uygunsuz işlerin de üzerine gitmiştir.

Bu dönemde, PTT İdaresi’nde birçok yolsuzluklar da ortaya çıkmıştır. Örneğin;  Hay-
darpaşa posta seyyarının koruması altında bulunan koliler arasında yer alan 4000 lira-
nın çalındığı, olaydan kısa bir süre sonra haber alınmasına rağmen yapılan tahkikattan 
bir sonuç çıkmamıştır. Ardından, Şam posta memurlarının ticaretle uğraştıkları du-
yulmuş ve bir müfettiş Şam’a gönderilmiştir. Çok geçmeden, Avrupa’dan Bandırma 
yoluyla İzmir’e gönderilen 60.000 franklık paket kaybolmuştur. Kaybolan paketlerden 
sadece bir kısmı bulunabilmiş ve bu olaylardan sorumlu memurlar hakkında soruştur-
ma başlatılmıştır.107

106 B.O.A., DH.EUM.3.Şb Dosya No:12Gömlek No:17; B.O.A.,  DH.EUM.2.Şb, Dosya No:26 Gömlek 
No:6; B.O.A., DH.EUM.2.Şb Dosya No:19Gömlek No:10 ; B.O.A., DH.EUM.KLU., Dosya No:6 
Gömlek No:22;  B.O.A.,  DH.EUM.2.Şb, Dosya No:16 Gömlek No:35 

107 İkdam, 5 Haziran 1918 
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1.9.8. Telefon İdaresi

14 Mart 1917 tarihinde, Telefon Şirketi’nin;  halkın kullanımına açılışının dördüncü 
ve Hükümet tarafından işletilmeye başlanmasının üçüncü yıldönümü dolayısıyla özel 
bir tören düzenlenmiştir. Telefon İdaresi’nin Tahtakale’de bulunan merkez binasının 
giriş katında düzenlenen törene, Posta ve Telgraf ve Telefon Nazır Vekili Ahmet Şükrü 
Bey, Meclis-i Mebusan Reisi Hacı Adil, Şuray-ı Devlet Mülkiye Dairesi Reisi Nazım, 
Merkez Kumandanı Cevad, Ordu Dairesi Reisi Behçet ve Matbuat Müdürü Hikmet 
Beyler ile PTT Nezaret ve şubeleri memurları, gazeteciler ve diğer bazı yetkililer katıl-
mışlardır.

Törende bir konuşma yapan Telefon İdaresi Müdür-i Umumisi Fahri Bey, telefon 
gibi verilmesi güç bir hizmete önce tereddütle başladıklarını, bu işi öğrenmek için 
Macaristan’dan uzman memurlar getirttiklerini, ancak kısa bir sürede PTT memur-
larının bu işi rahatça yapabilecek düzeye geldiklerini bu nedenle Macar memurlarına 
ihtiyaç kalmadığını belirterek artık telefon işlerinin tamamının idarenin kendi memur-
ları tarafından yürütüldüğünü büyük bir gururla dile getirmiş ve maiyetinde çalışan 
memurlara teşekkür etmiştir.

Fahri Bey daha sonra Telefon İdaresi’nin gelişimini rakamsal verilere dayanarak anlat-
mış ve gelinen noktaya dikkat çekmiştir. Bu verilere göre;  1915 ve 1917 yılları arasında 
telefon görüşmeleri % 154 oranında artmıştır, buna karşılık hatlardaki artış ancak %12 
ile sınırlı kalmıştır. Telefon taleplerine cevap verilememesinin nedeni, savaş dolayısıyla 
makine, levazım ve tel bulmakta yaşanan güçlüklerdir. İstanbul’da, o dönemde 15 böl-
gede bulunan santrallerden, saatte en çok 2750 görüşme yapılabilmekteydi.108

Savaş ortamında telefon ihtiyacı artmış ve daha bir önem kazanmıştır. Tüm alet edevat 
eksikliğine, para ve personel yokluğuna rağmen telefon abonelerinin sayısı 5000’i geç-
mişti fakat telefon şirketi bu 5000 aboneye kaliteli hizmet veremiyor ve gün geçtikçe 
daha büyük aksaklıklar yaşanmaya başlıyordu. Birkaç yıl öncesine kadar Avrupa’daki 
benzerlerini aratmayacak derecede düzgün işleyen İstanbul şehir telefonları, giderek 
daha fazla şikayetle karşılaşır olmuştu. İstanbul telefon şebekesinin, bu duruma nasıl 
geldiği hakkındaki sorulara İkdam gazetesine İstanbul Telefon Merkezi Müfettişi Ali 
Vahap Bey tarafından gönderilen bir mektupla yanıt verilmektedir.

“Telefon İdaresi’ndeki yolsuzlukları inceleyelim. Telefon İdaresi’ndeki en büyük sorun 
idaresizliktir. Telefon İdaresi öncelikle ticari bir şirkettir. Evvela bunu dikkate almak 
gereklidir. Her şeyden evvela Telefon İdaresi’nin ticari zihniyette hareket etmesi gerekir. 
Hükümet Telefon İdaresi’ne el koyduğu zaman şehrimizin üç merkezinde toplam 4.289 
abone vardı. Bugün ise 5.230 abone vardır. Yani üç buçuk senede 941 yeni abone rapte-

108 İkdam, 15 Mart 1917 
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dilmiş esasen pek yanlış bir hesap üzerine kurul-
muş olan İstanbul’un telefon şebeke-i umumiyesi 
hal-i hazırıyla bu kadar aboneyi idare edemeye-
ceği pek tabii idi. Telefon İdaresi bu kadar yeni 
aboneyi kaydettiği zaman merkezi o nispette tev-
sii etmek mümkün olmadığı pek ala anlaşılmıştı. 
O halde ne için bu kadar yeni abone kaydedildi. 
Bu kadar abone yaparak diğerlerinin intizamının 
bozulacağını anlayamadı mı? Şu üç buçuk senede 
yalnız hükümete ait hutut inşa edilmeli idi. Hal-
buki yeni abonelerin sınırlı kısmı resmi ve büyük 
bir kısmı da hususidir. Bütün bu abonelere üç 
merkezden cevap vermekle mükellef ancak 33 
memure vardır. Hükümetin el koyduğu tarihte 
4.289 aboneye cevap veren bu 33 memure şimdi 
5.230 müşteriye cevap vermeye mecburdurlar. 
Fazla memure çalıştırma imkanı yoktur çünkü, 
bugün bunların çalışacakları mevzilerden getirt-

mek imkan haricindedir. Evvelce haftada toplam 92.330 adet mukaleme olduğu halde 
şimdi Payitahtımızın haftalık mukaleme adedi 312.001’i bulmaktadır. Diğer bir cihet, 
böyle haftada 312.001 adet mukalemeyi temin edecek alet ve edavatı mütenevvianın 
gün geçtikçe ne kadar hırpalanacağını düşünmek lazımdır. Eğer İdare dediğimiz gibi 
bir ticari İdare olsa idi bir gün yeni alete ihtiyacı olacağını düşünürdü. Son zamanlarda 
İdare Avrupa’ya bir kere başvurdu. Fakat bir şey alınamadı. Bütün bunlardan başka te-
lefon memurları bugün harpten evvel aldıkları maaş kadar veya daha düşük bir ücretle 
çalışıyorlar. Bu yüzden İdare, memurlarını kendine raptedemediğinden herkes dışarıda 
iş aradı ve birer ikişer çekildiler. Bunların yerine getirilen memurlar ne kadar yanlış işler 
yapar, ne kadar şikayete sebebiyet verir, bilirsiniz. Memurin-i fenniye daha acınacak 
bir haldedir. İngilizler gittikten sonra yerlerine hep bunların yetiştirdiği gençler geldi. 
İlk hevesle çalıştılar, çabaladılar, uğraştılar, öğrendiler, fakat İdare bunları hiç takdir 
etmedi. Bunlara gülünecek derecede az bir maaş veriyor. Velhasıl telefon fevkalede mü-
himdir. İşlemesinde menafı-i azime vardır. Bunu herkes takdir eder. Hükümetin de 
İdare’ye, muavenet-i lazımeyi diriği etmeyeceği tabiidir zannederiz.” 109

Sarıyer,
27 Temmuz 1918, İstanbul Telefon Merkezi Müfettişi

Abdülvahap 

109 İkdam, 29 Temmuz 1918 

Ericson marka, çatal tip, tüm aksamı dışarıda 1882 model masa 
telefonu 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nda Kullanılmıştır. 

(İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)
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1.9.9. Savaş Esirlerinin Posta İşlemleri

İsviçre Posta İdaresi, birbirleriyle savaş halinde olan devletlerin, ellerinde bulundurduk-
ları savaş esirlerinin, posta gönderilerine izin verilmesi için aracılık edeceğini bildirmiş 
ve yaptığı bu teklif 9 Mart 1915 tarihinde kabul edilmiştir.110

Romanya Posta İdaresi de, Osmanlı Hükümeti ile Rus Hükümeti’nin elinde bulunan 
savaş esirlerinin posta işlemlerini yürütmek için aracılık edebileceğini bildirmiştir (20 
Nisan 1915). Harbiye Nezareti’nden gönderilen 16 Teşrinisani (Kasım) 1331 (1915) 
tarihli tezkerede;  Amerika Hükümeti aracılığıyla, Fransa ve İngiltere hükümetleriyle 
yapılan görüşmeler neticesinde posta ve telgraf işlemlerinin, sivil savaş esirleri için de 
aynı askeri esirler gibi olmasının kararlaştırıldığı bildirilmiştir.111

İstanbul’da bulunan Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti merkezi, esirlerin haberleşme ve 
gönderilerinin ulaştırılmasına aracılık etmeyi kabul etmiştir. Bu konuda Başkumandan-
lık Vekaleti’nden gönderilen 2 Kanunuevvel 1331 (15 Aralık 1915) tarihli tezkerede 
“Usearaya ait mektupların ulaştırılmasında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Dersaadet 
Merkezi’nin aracılık etmesi 1870-1871 Almanya ve Fransa muharebesinde ortaya çıkan 
esaslara ve 1907 senesinde Londra ve Lahey’de toplanan uluslararası Salib-i Ahmer ve 
Sulh konferansları kararlarına ve 1912 Washington Salib-i Ahmer uluslararası konfe-
ransında alınan karara ve Balkan Muharebesi’nde olduğu gibi daha Harb-i Umumi’nin 
başlangıcında Cenevre uluslararası Salib-i Ahmer Komitesi’nin bu babdaki tamimi üze-
rine Cemiyet-i Müşarünileyh tarafından bir esirler komisyonu oluşturularak, talimat-ı 
askeriye dahilinde ifayı vazifeye başlanacağı” bildirilmiştir.112

1.9.10. Postalarla Gönderilmesi Yasaklanan Maddeler

Buğday ve diğer tahıl ürünleri, yağ, bal, hayvansal gıdalar, kimyasal ürünler, sabun, 
darı, inşaat malzemesi, çuval, maden kömürü, ispirto, petrol, teneke gibi maddelerin 
ülke dışına çıkarılması Meclis-i Vükela kararı ile 26 Aralık 1915 tarihinde yasaklan-
mıştır. Bunun dışında postaya verilecek paketlerin incelenmesi için Tekalif-i Harbi-
ye Komisyonu tarafından 15 Ekim 1915 tarihinde postahanelere sansür memurları 
atanmıştır.113

110 Mehmet Ali, Cihan Harbi’nde Postalar, Posta ve Telgraf  Mecmuası, Sayı:196, Ağustos 1333, s.93 
111 B.O.A. HMŞ.İŞO;  89/4 
112 Mehmet Ali, a.g.m., s.93 
113 B.O.A. HMŞ, 15/92 
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PTT Nezareti’nin Hizmete Aldığı Kadın Memurlar (İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)

1.10. OSMANLI POSTA TELGRAF VE  
TELEFON NEZARETİ’NDE KADIN MEMURELER

Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti üyesi Bedra Osman Hanım, Telefon Şirketine 
memure olarak girmek için başvuruda bulunmuş, ancak başvurusu reddedilmişti. Ce-
miyet konuyu kamuoyuna duyurarak bir tepki ortamı oluşturulmasına neden olunca 
Bedra Osman Hanım, 1913 yılında ilk Türk kadın memure olarak işe başlamıştır.114 
Daha önceden ilk kez Tanzimat döneminde, kadınlar öğretmen olarak devletin ilk res-
mi memuru olmuşlardı, ancak o dönem bu duruma çok tepki gösterilmediği halde, 
telefon şirketinde çalışmak isteyen Bedra Osman Hanım’a bu kadar büyük tepki göste-
rilmesi düşündürücüdür. Büyük ihtimalle bu tepkinin altında, telefon şirketinde kadın 
ve erkeğin bir arada çalışmak zorunda olması yatmaktadır.115

PTT Nazırı Oskan Efendi, yabancı ülkelerin postahanelerinde olduğu gibi Osmanlı 
postahanelerinde de kadın memurların çalışmalarını sağlamak amacıyla, 13 Haziran 
1330 (26.06.1914) tarihinde iki müslüman kadın memuru, pul satış görevlisi olarak 
İstanbul Postahanesi’ne atamıştır. Aynı gün bir Musevi kadın memurede Beyoğlu Pos-
tahanesi gişesinde işe başlamıştır. Harp münasebetiyle genç erkeklerimizin büyük kısmı 

114 Tunaya Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler, Cilt:I, İstanbul 1998, s.509
115 Kurnaz Şefika, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, İstanbul 1997, s.136;  Kaplan Leyla, Cemiyetlerde 

ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960), Doktora Tezi, Ankara 1992, s.48 
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muharebe meydanlarında vatani görevlerini yerine getirirken henüz evlenmemiş olan 
genç kızların da posta işlerinde istihdamları kararlaştırılmıştır. Maarif Nazırı (Milli Eği-
tim Bakanı) ve PTT Nazır Vekili Ahmet Şükrü Bey zamanında, müslüman kızların 
da posta gişelerinde memur olarak görev yapabilmelerine imkan tanınmış ve yapılan 
sınavı kazanan 30 kızdan, 20’si posta işleri öğretildikten sonra 14 Teşrinisani 1331 (27 
Ekim 1915) tarihinde İstanbul, Galata ve Beyoğlu gişelerinde göreve başlatılmıştır.116

25 Mart 1917 tarihinde ise Memurin ve Sicil Müdürlüğü Posta Daireleri’nde çalış-
tırılmak üzere 400’er kuruş maaşla, kadın memur alınacağı ilan edilmiş117 ve yapı-
lan sınavı kazanan 60 bayandan, 30’u Muhasebe Havale Dairesi’nde, 30’u ise çeşit-
li postahanelerde görevlendirilmiştir.118 Yeni alınan bayan memurlara, Posta Umum 
Müdür Muavinleri’nden Ahmet Avni Bey tarafından, posta mevzuatı üzerine bir kurs 
verilmiştir.119

PTT Nezareti tarafından, kadın memurlara iş yerlerinde giyinmeleri için laci-
vert renkte bir yeldirme ve başörtüsü;  dışarıda giyinmeleri içinse siyah renkte birer 
eteklik üzerine uzun pelerin verilmiş ve mor renkli kumaştan birer şal ile bu kıyafet 
tamamlanmıştır.120

1.11. SAHRA POSTALARI

Cephedeki askerler için (özellikle yerleşim olmayan çöl bölgelerinde bulunanlar) posta 
kabul ve dağıtım hizmetlerini yürütmek amacıyla özel bir servis olan “Sahra Postaları” 
kurulmaya başlanmıştır. Resmi posta;  çavuş rütbesine kadar olan askerlerin postalarını 
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde ücretsiz olarak kabul ediyordu. Ancak yüksek 
rütbeliler normal posta ücretini ödemek zorundaydılar. Sahra postalarından, normal 
tarife ücretlerini ödemek kaydıyla siviller de yararlanabiliyordu.

Sahra postalarından sorumlu Genel Sahra Posta İdaresi, İstanbul’daydı. Bu idare ihtiyaç 
duyulan pulları, sivil posta merkezlerinden alır ve sahra postalarına gönderirdi. Savaş 
ve kötü hava koşulları nedeniyle düzenli şekilde ve istenilen miktarda pul sevkiyatı 
sağlanamıyordu. Bu nedenle ya en yakın yerdeki sivil posta şubelerinin pullarına el ko-
nuluyor ya da nadir olarak sahra postaları kendilerine ait geçici pul çıkarıyordu. Ayrıca 
sahra postalarının kendilerine ait posta damgaları da vardı. Sahra postaları;  tümenlere, 
kolordulara, ordulara, ordu gruplarına, seferi kolordulara, kale ve üs birliklerine bağ-
lıydılar. Bu askeri birliklerin personel karargahlarında sahra postalarının büroları vardı. 
Yeminli acenteler, tabur ve bölüklerin yanı sıra özel deve sürücüleriyle de, çöl bölgele-
rinde posta dağıtımını sağlıyorlardı. Bu posta kuryeleri yanlarında ne posta pulu, ne de 

116 Tanrıkut Asaf, Türkiye’de Posta ve Telgraf  ve Telefon Tarihi Teşkilat ve Mevzuatı, Cilt:I, Ankara 1984, 
s.301 

117 Tanin, 27 Mart 1917 
118 Tanrıkut, a.g.e.,  s.301
119 Tanrıkut, a.g.e.,  s.302
120 Posta Telgraf  Mecmuası, Sayı:177, Kanunusani 1331
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posta mühürü taşıyorlardı. Paralar ve para ödenmesi gere-
ken parçalar bu kuryeler tarafından toplanıyor, daha sonra 
en yakın posta şubesine götürülerek iptal damgaları vuru-
luyordu. Güvenlik nedeniyle iptal damgaları sahra postaları 
arasında değiştirilmekteydi. Bu uygulama parçaların yanlış 
yerlere gönderilmelerine ya da çoğu zaman kaybolmalarına 
neden olmuştur. 

Bir posta gönderisinin akıbeti hakkında güvenilir bir id-
diada bulunmak pek mümkün değildi. Bunun belli başlı 
nedenleri şunlardı:

a) Askeri duruma göre bürolar yerlerini değiştirirdi,
b) Damgalar yeniden dağıtılmış olabilirdi,
c) Askeri harekatlara göre yeni numaralar kullanılırdı.

Bu durum Osmanlı sahra postalarının tam olarak yerlerini 
belirtmekte çok büyük zorluklara neden olmuştur. Gönde-
rilerin hangi coğrafi bölgelerden geldiğini belirlemek ancak 
çıkış damgası ve göndericinin adresi ile mümkün olabili-
yordu. 

Birinci Dünya Savaşı öncesi, sahra postaları ilk kez organi-
ze edilmeye başlandığında, Genelkurmay’da görevli Yüzba-
şı İsmail Hakkı Tevfik’e göre, sahra postaları numaralarının 
değişik birliklere dağıtılması için aşağıdaki model gelişti-
rilmiştir: 

“Her Piyade Tümeni, üç piyade alayı ve altı sahra batarya-
sından (takım) oluşmaktadır. Arabistan bölgesinde konuş-
lanan alayların her birinde üç batarya vardır ve her birinin 
kendi numarası ile sahra postası vardır. Örneğin;  10. Pi-
yade Taburu sahra postasının, numarası 10’dur. Her kolor-
dunun sahra postası vardır ve numaralar 25’ten başlar. Her 
ordunun burada bürosu vardır ve numaraları 38’le başlar”

Gayet açık olan sahra postası numaralama sistemi daha son-
radan bozulmuştur. Yeni tümenler kurulduğunda, bunlara 
yok olan yada dağıtılan eski tümenlerin sahra posta numa-
raları verilmiştir. Yeni kolordular oluşturulmasına yada ye-
niden organize edilmesine rağmen piyade alaylarının 25’in 
üstündeki numaraları kullanması değişmemiştir.121

121 Ertughrul Jeff, Çeviren: Kemal Giray, Osmanlı Sahra Postaları 
Filistin (1914-1918) Alexander Koleksiyonu, Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 2000, s.1-2

1. Dünya Savaşı’nda Kullanılan Sahra Posta Kutusu
(İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)
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1.12. ALMAN SAHRA POSTALARI

Sahra postaları;  cephelerde kuruldukları için Osmanlı Devleti’nin müttefikleri olan 
Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın sahra postahaneleri de Osmanlı topraklarında gö-
rev yapmaktaydılar. 

İkinci Balkan Savaşı’nın İstanbul Antlaşması ile sonuçlanmasından sonra (Eylül 1913) 
Alman ve Osmanlı Hükümetleri arasında imzalanan bir antlaşma ile Türk Ordusu’nun 
bir Alman Askeri Heyeti tarafından organize edilmesi kararlaştırılmıştı. Heyet 
Başkanlığı’na seçilen Prusya Tümgenerali Liman Von Sanders, 14 Ocak 1914’de Süva-
ri Generali, hemen sonrasında Osmanlı Mareşali ve daha sonra da Türk Ordusu’nun 
Umumi Müfettişi oldu. Yaveri Carl Mühlmann’a göre Liman Von Sanders, ilk kez 
sekiz subay ile Aralık 1913 ortalarında İstanbul’a gelmişti. Önceleri heyet için sadece 
40 subay öngörülmüştü fakat savaş başlayana kadar bunların sayısı 70’e ulaşmış, 1915 
sonunda ise bu sayı 200’ü bulmuştu. Bir Türk kuruluşunda çalıştıkları için bu Alman 
subay ve memurları, Osmanlı memuru olarak görev yapmaktaydılar.122

1915 yılı sonlarına kadar postanın büyük bölümünün taşımacılığını üstlenen, Alman 
Deniz Kuvvetleri Gemi Postahanesi yetersiz kaldığı için, Türkiye’deki 1100 kadar Al-
man Kara ve Deniz Kuvvetleri personelinin haberleşmesini sağlamak amacıyla bir posta 
örgütünün kurulması zorunluluğu doğmuştu. Sırbistan’ın teslim olması ve İstanbul-
Berlin demiryolu hattının tekrar açılmasından sonra çok ihtiyaç duyulan silah sevkiyat-
larından ilki, Aralık 1915’de İstanbul’a ulaştı. Berlin-İstanbul arası düzenli yolcu trafiği 
15 Ocak 1916’da haftada iki kez işleyen Balkan ekspresi ile yeniden başladı. Bu hattın 
açılmasıyla destek kıtalarının gönderilmesi imkanı da doğmuştu. Bundan önce destek 
birlikleri, az miktarda ve sivil giysiler içinde Romanya üzerinden gönderiliyorlardı.123

Almanya, Mısır seferi için düzenlenen I. Kuvve-i Seferiye’ye “Paşa I” adı altında yar-
dımcı bir birlik göndermişti. Nisan 1916’dan itibaren bu askerler Birüssebi’ye ulaşmış-
lardı. Bu birlikte 5 posta takımı, bir telefon takımı ve 4 telgraf istasyonu mevcuttu. 
1917 yılının ikinci yarısında Ordu Grup Kumandanlığı (Falke veya Türkçe Yıldırım) 
ve Alman kıtaları olan “Asya Kolordusu” ya da “Paşa II”, Türkiye’nin emrine verildiğin-
de “Paşa I”in hala mevcut olan birlikleri bu destek birliğine dahil oldular. Alman Yıldı-
rım Birlikleri Kolordusu’nun mevcudu, Haziran 1917 sonlarına rastlayan kuruluşunda 
4.500 iken, Eylül 1917’de 11.000’e, savaş sonunda ise 18.000’e ulaşmıştı. Ateşkes’ten 
sonra Bahriye Postahanesi personeli hariç, İdari Islahiye mensuplarının aileleri de da-
hil olmak üzere toplam 24.500 Alman’ın ülkelerine geri gönderilmesi gerekiyordu.124 
Postahane personeli gitmeyecekti çünkü bölgedeki Almanların haberleşmelerini onlar 
sağlıyordu.

122 Trumpener Ulrich, Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu 1914-1918, Princeton A.B.D. 1968 s.12-17; 64-
70.

123 Werner Ahrens, Türkiye’de Alman Askeri Heyeti Sahra Postaları (Çeviren;  Behçet Çırağan), Yeni 
Koleksiyon Dergisi, Sayı:14, Temmuz 1980, s. 22 

124 Werner Ahrens, a.g.m., s. 22 
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1 Ekim 1914 tarihinde, Osmanlı Devleti bünyesindeki tüm yabancı postahanele-
rin kapatılmasından sonra Alman Kara ve Deniz Kuvvetleri mensuplarının postaları 
başka kanallardan gönderiliyordu. Sırbistan’daki demiryolu bağlantısı harp dolayısıy-
la kesilmiş olduğundan Berlin-İstanbul arasında doğrudan ulaşım sağlanamıyordu. 
Almanya ile ulaşımın sağlanması için yalnızca Köstence-Bükreş-Klausenburg (Ma-
caristan) yolu açıktı. Posta sevkiyatı ya İstanbul’daki Alman Büyükelçiliği’nden dip-
lomatik posta yoluyla Berlin’deki Dışişleri Bakanlığı üzerinden, ya da “İmparatorluk 
Sahra Avcıları” tarafından kurye postası olarak veya Alman İmparatorluk Donanması 
Postahaneleri’nden Berlin C 2’deki Bahriye Postahanesi üzerinden sağlanıyordu.125 Di-
ğer taraftan, 06.09.1915 ile 11.10.1915 tarihli askeri emirlerde Alman subayları adına 
gelen pulsuz posta gönderilerinden ücret alınması emredilmiştir.126 

Ekim 1915’de, Almanya ile Avusturya Macaristan kuvvetlerinin, Sırbistan’ı işgal etme-
sinden127 sonra İttifak Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında doğrudan tren bağlantısı 
tekrar kuruldu.128 Tren yolu bağlantısının tekrar sağlanmasından sonra Anadolu’daki ve 
Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerindeki Alman askerlerinin sayısında büyük ölçüde 
artış olmuş bunun üzerine (aslında Osmanlı postalarının düzensiz çalışmasından ötü-
rü) Alman Heyeti Islahiye’si için özel bir posta organizasyonunun kurulması ihtiyacı 
doğmuştu. Savaş başlangıcına kadar İstanbul’daki Alman Postahanesi’nde posta mü-
dürü olan İhtiyaç Yüzbaşısı Hensel, batı Cephesi’nden alınıp, Heyet-i Islahiye’ye dahil 
edildi ve Osmanlı Binbaşısı olarak Alman Heyet-i Islahiyesi’nin sahra postalarının or-
ganizasyonu ve yönetimi ile görevlendirildi. Hensel, Aralık 1915’te İstanbul’a ulaştı.

Heyet-i Islahiye’nin sahra postahanesinin organizasyonu yapılıncaya kadar Osmanlı 
Ordusu içindeki Alman ordu mensuplarının postaları, Osmanlı postaları tarafından 
sevk ediliyordu. Almanya’ya gidecek sahra postaları bazı hallerde “Toplu mektup” ola-
rak ayrı bir zarf içinde toplanıp, ücretsiz olduğunu belirten bir ibare ile, İstanbul’daki 
Heyet-i Islahiye Sahra Postahanesi’ne gönderilmekteydi. Binbaşı Hensel’in yanına sa-
vaştan önce de Osmanlı Devleti’ndeki Alman Postahanesi’nde, çalışmış olan Sahra Pos-
tası Katibi Fraude verildi. Fraude, Osmanlı Devleti içindeki sahra posta merkezlerinin 
kurulması işini üzerine almıştır. İşe öncelikle, Filistin ve Mezopotamya’daki haberleş-
menin sağlanması için ana menzil noktası olan Halep’ten başlamıştır.129

Ülke içindeki bu sahra posta istasyonları çalışmaya başlamadan önce, posta genellik-
le kuryeler aracılığıyla İstanbul’a gönderilip orada işlem görüyordu. Sonradan Heyeti 

125 Werner Ahrens,Türkiye’de Alman Askeri Heyeti Sahra Postası, Yeni Koleksiyon, Sayı:15, Ağustos 1980, 
s.17

126 ATASE, BDH Klasör No;  1200, Dosya No;  265-291, Fihrist No;  1-85;  ATASE, BDH Klasör No;  
1200, Dosya No;  265-291, Fihrist No;  1-86;  ATASE, BDH Klasör No;  1200, Dosya No;  265-291, 
Fihrist No;  1-84

127 Arı Kemal, Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi, Ankara 1997, s.182 
128 Renouvin Pierre, Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918) Çeviren: Cemgil Adnan, İstanbul 1982, s.252
129 Werner, a.g.m., s.18 
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Islahiye’nin çalışmaları sonucunda Eskişehir, Kütahya, Konya, Pozantı, Mamure, Ha-
lep, Şam, Kudüs, Birüssebi, Musul ve Bağdat’ta da sahra postahaneleri kuruldu.

Önce Bulgaristan’daki Alman birliklerinin posta müdürü daha sonra da Sahra Postaları 
Genel Müdürü, Heyet-i Islahiye Sahra Postahanesi’ni kendilerine bağlamak istemişler, 
ancak Mareşal Liman Von Sanders ve Binbaşı Hensel buna karşı çıkmışlardır. Heyeti 
Islahiye Sahra Postahanesi, posta ücretine tabi olan maddelerde, Alman pullarının ge-
çerli olmadığı bir Türk makamıydı. Heyeti Islahiye Sahra Postahanesi hakkında günü-
müze kadar gelmiş az sayıdaki resmi belgeden biri de 12 no’lu günlük emirdir.

Heyeti Islahiye B.-No: 6399
İstanbul, 3.1.1916
Günlük Emir No.12
Telgraf 2.1.1916

Her Çarşamba ve Cumartesi günü Heyet-i Islahiye tarafından bir emir erinin refakatin-
de, Akbaş’a paketler sevk edileceklerdir. Paketlerin sahra postahanesine en geç Salı veya 
Cuma günü öğleden sonra saat ikiye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Harbiye Nezareti’ndeki Heyet-i Islahiye’ye tesis edilmiş olan Sahra Postahanesi madde-
lerini Almanya’ya sevk etmek üzere Türkiye içindeki Alman ordu mensupları için olan 
sahra postalarını her gün saat 10 ila öğleden sonra 2 arasında kabul etmekdedir.

Sahra postahanesinin kendi kasası bulunmamaktadır, bilakis posta maddeleri için ge-
rekli pulları kendi imkanlarıyla Türk postalarından temin edecektir. 

Posta ücretinin ödenmesi sırasında kur kaybından dolayı para bozulamaz. Bu yüzden 
posta ücreti her zaman nikel paralar ile ödenecektir.

Alman Sahra Postası Müdürü Binbaşı Hensel’in yanına Sahra Postahanesi Müdürü 
olarak memur vekili Fraude verilmiştir.

Şikayetlerinizin daima Binbaşı Hensel, Heyet-i Islahiye, Harbiye Nezareti’ne yapılması 
gerekmektedir. 130

A.B.v. König, Binbaşı

Ayrıca Alman araştırmacı yazar Lindenberg bu konuda şöyle demektedir: “Bu gün-
lük emrin sonucu olarak Türk Harbiye Nezareti’nin koridorlarında geçici bir posta 
işletmesi açıldı, fakat kısa zaman sonra bu Hamburg-Amerikan hattının “Corcovado” 
vapuruna nakledildi. Savaş başlangıcında İstanbul’a sığınmış olan bu gemi Heyet-i Is-
lahiye tarafından günde takriben 1000 Mark karşılığında kiralanmış ve 11 Ocak 1916 

130 Werner, a.g.m., s.19 
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ila 4 Ocak 1917 arasında postahanelerini barındırmıştı. O tarihten savaş sonuna kadar 
postahane Galata’da Boğaz kıyısında Kireç Kapı Sokağı’nda Çinili Rıhtım Hanında 
çalıştı. Bu heyet postahanesinde Brandes, Conizen, Engel, Menschke, Stange, Stölting 
ve Stösser adlı subaylar, ayrıca 6 ila 8 Türk askeri ve kahyası çalışmakta idiler. İşletme:

1. Heyet-i Islahiye’nin Türkiye’deki bütün postahanelerinin idaresini; 
2. İstanbul ile diğer postahaneler arasında coğrafi vaziyet ve kusurlu bağlantılar yü-

zünden gerekli kurye servisi ve 
3. Asıl yerel postahane işletmesini kapsamakta idi.”

Sahra Postası Katibi Fraude, 1 Haziran 1916’da Halep’e sonra da Kudüs’e gitmiştir.

Bunlara ek olarak Schracke’ye göre;  İstanbul’daki sahra postahanesinin açılışında, Pos-
ta Müdürü Hensel dışında, iki sahra postası memuru çalışmakta ve daha aşağı kade-
melerde de iki Türk Başçavuş, iki Alman Asteğmen, bir Alman Onbaşı ve dört Türk eri 
bulunmaktadır. Daha sonra personel miktarı büyük ölçüde arttırılmıştır. Posta değişi-
mi doğrudan doğruya Berlin C2 Bahriye Postahanesi ile yapılıyordu.

Heyet-i Islahiye’nin, sahra postahanelerine kısmen Alman sahra posta memurları tayin 
edilmişti. Postası az olan yerlerde de birer asker görevlendirilmişti.

Heyet-i Islahiye’nin yukarıda belirtilen 12 nolu günlük emrine göre posta ücretine tabi 
olan gönderiler için gerekli pullar Türk postalarından alınıyordu. 50 gramdan ağır mek-
tuplar ve paketler posta ücretine tabi idi. Taahhütlü gönderiler, yalnızca resmi haber-
leşmede kullanılıyordu. Tarafsız ülkelere gönderilecek posta gönderilerine Dünya Posta 
Birliği’nin tarifelerine göre pul yapıştırılacaktı. Bütün bu uygulamalardaki tek istisnayı, 
Osmanlı Devleti’nde bulunan Alman muhabirleri ile onların İsviçre, Danimarka, İs-
panya ve Uruguay’da yaşayan aileleri arasındaki yazışmalarda kullandıkları posta kartla-
rının ve 50 grama kadar olan mektuplarının ücretsiz taşınması oluşturmaktaydı.131

Alman “Asya Kolordusu” veya “Paşa II” ile Ordu Grup Kumandanlığı (Falke: Yıldırım)’ 
nın kuruluşu sırasında yani 1917 yılının ikinci yarısında birkaç sahra posta istasyonu 
çalıştıran bir Alman Sahra Postası kolu da Osmanlı Devleti’ne gelmiştir. Ayrıca baş-
ta belirtilen Bahriye gemi postahaneleri ve Türk mülkiyetine geçmiş kruvazörlerdeki 
postahaneler dahi, değişmiş isimleri olan “Yavuz Sultan Selim” ve “Midilli” yerine eski 
isimleriyle “S.M.S. Goeben” ve “S.M.S. Breslau” adlarını kullanarak çalışmaktaydılar. 
Bunların yanında İstanbul ve Halep’te bulunan Avusturya-Macaristan sahra postahane-
lerini de unutmamak gerekir. Ancak şu ana kadar yapılan araştırmalarda Alman ordu 
mensuplarının Avusturya sahra postalarından yararlanıp yararlanmadıkları tespit edile-
memiştir. Halbuki Avusturyalılar, Alman Heyet-i Islahiyesi’nin sahra postalarından sık 
sık yararlanmışlardır.

131 Werner, a.g.m., s.20 
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İstanbul ile Berlin arasındaki posta sevkiyatı Ocak 1916’nın ortalarından sonra haftada 
iki kez, Alman personeli tarafından işletilen Balkan ekspresi ile yapılıyordu. Daha son-
raları posta sevkiyatı;  Sofya’dan Almanya’ya, Alman seyyar postacılarının refakatinde 
her gün kalkan tatil trenleri ile yapılmaya başlandı. Alman sahra postacıları, postayı 
Sofya’da teslim alarak her gün İstanbul’a ve aksi istikamete götürmekteydiler.

Osmanlı Devleti’ndeki ana ulaşım aracı;  haftada iki kez kalkan trenlerin çalıştığı, Ana-
dolu ve Bağdat demiryolları ile Halep ve Hicaz demiryolu idi. Doğu Anadolu ve Güney 
Filistin’deki uç noktalara ortalama 8 günde varılabiliyordu. Oradan posta, imkanlara 
göre;  motorlu araçlar, develer, bazen de tayyare ya da kuryelerle taşınıyordu. Zaman 
zaman tatile gidenler de yanlarına aldıkları bir posta çantasını ilk demiryolu istasyonu-
na kadar götürmek zorundaydılar.

Postanın Almanya’ya varış süresinde;  binlerce kilometrelik mesafeler, demiryolu ol-
mayan ve motorlu araçlarla bile aşılması güç bölgelerin geçilmesi gerektiğinden çoğu 
kez fazla zaman almıştır. Bu durum, zamanımıza kadar gelmiş az sayıdaki taahhütlü 
mektubun varış damgaları dışında, Bahriye Postahanesi tarafından sansür uygulanmış, 
postalardan da anlaşılmaktadır. Çünkü sansür etiketlerine tarih konulmaktaydı. Bu eti-
ketlere göre, aşağıdaki listede de görüleceği üzere mektupların ortalama varış süreleri 
tespit edilebilmektedir.132

Halep genellikle 12 ile 17 gün 
Bağdat (A.O.K.6) 30 ile 44 gün
Birüssebi 20 ile 27 gün
Pozantı 9 gün
Şam 15 ile 20 gün
Bağdat demiryolu hat ucu 15 ile 20 gün
Kudüs 20 ile 25 gün
İstanbul 1916 başı 9 güne kadar daha sonraları genellikle 3 ile 6 gün
Mamure 13 gün
Mardin 16 ile 23 gün
Musul 21 ile 26 gün
İzmir 7 ile 8 gündür.

Schracke’ye göre, Ekim 1918’de bütün cephelerde geri çekiliş başladığından Heyet-i 
Islahiye Sahra Postası ve Yıldırım Ordu Grubu memurları, 24 Kasım 1918 tarihinde 
Alman askerleri ile birlikte İstanbul’u gemiyle Odessa istikametinde terk ettiler. Orada 
karaya çıkma müsaadesi alınamadığı için Nikolajev’e gidildi ve oradan üç tren değiş-
tirilerek Ukrayna üzerinden Almanya’ya yolculuk devam etti. İstanbul’dan ayrıldıktan 
tam dört hafta sonra yolculuk sona erebildi.

132 Werner, a.g.m., s.21 
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Birinci Dünya Savaşı’nda birçok Alman askeri, Osmanlı Ordusu’nda görev almış-
lardı. Almanların Heyet-i Islahiye Sahra Postası adıyla anılan bu organizasyonu gö-
rünürde Osmanlı Harbiye Nezareti’ne bağlı bir Türk makamıydı, ancak Osmanlı 
topraklarında faaliyet gösteren yabancı postaların 1 Ekim 1914’ten itibaren kapatıl-
masına rağmen Alman İmparatorluk Deniz Kuvvetleri gemilerindeki postahanelerin 
savaş sonuna kadar çalıştığı ayrıca 1917 yazından itibaren Alman Sahra Postaları ör-
gütünün Türk topraklarında birkaç sahra posta merkezi işlettiği göz önünde bulun-
durulduğu zaman yabancı postalarla ilgili verilen kararın tek yönlü siyasi bir hareket 
olduğu görülmektedir.133

Savaşın sonlarına doğru Alman posta çuvalları arasında İstanbul’daki bazı Ermeni ve 
Rumların Almanlar tarafından Almanya’ya kaçırılması da işin ilginç boyutudur.134

1.13. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI 
DEVLETİ ORDULARINDA YER ALAN MUHABERE  
(HABERLEŞME) BÖLÜKLERİ

1882 yılından 1908 yılı meşrutiyet devrine kadar yedi ordunun her birinde “Telgraf-ı 
Askeri Bölüğü” kurulmuştu. Ancak bu bölüklerin teknik araç ve gereçleri eksikti. Bu se-
beple ordunun her sınıfında yeniden teşkilatlandırma çalışmalarına girişen Meşrutiyet 
idarecileri muhabere sınıfının ihtiyacı olan teknik araç ve gereçleri Almanya’dan satın 
almak suretiyle modern bir muhabere sınıfı meydana getirmeye çalışmışlardı. Ayrıca 
1910 yılından itibaren bölüklerin adı da yalnız “Telgraf Bölüğü” olmuştu. Almanya’dan 
satın alınan malzemeler arasında telefonun da yer almasıyla birlikte telefon ilk kez 1910 
yılında orduya girmiştir. Her bölüğün 1’nci ve 2’nci takımları telgraf ve telefonla do-
natılmıştı. (6 telgraf, 12 telefon ve 21 km kablo) 3’ncü takımlar asma hat inşa etmekle 
görevlendirilmişti. 4’ncü takımlar ise helyografla (pırıldak-ışıldak) donatılmıştı. Ayrıca 
her bölüğe birer güvercin müfrezesi de eklenmişti.

1910 yılında, ordularda birer bölük şeklinde bulundurulan telgraf bölükleri, 1911 yı-
lında yapılan yeniden teşkilatlandırma esnasında, özellikle kolordu kademesinin teşkil 
edilmesiyle birlikte muhabere sınıfının ordudaki kuruluş bağlantısı değiştirilmiş ve her 
kolordu ile bağımsız tümene birer telgraf bölüğü tahsis edilmiştir. 14 Kolordu ve üç 
bağımsız tümene gerekli olan 17 telgraf bölüğü için yeterli muhabere subayı bulunma-
dığından diğer sınıfların subaylarından faydalanılarak muhabere subayı ihtiyacı gide-
rilmişti. 

133 Werner, a.g.m., s.22 
134 B.O.A., DH.EUM.SSM., Dosya No:30 Gömlek No:18
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Muhabere sınıfının yalnız telgraf ve telefonla donatılması yeterli görülmemiş ve telsiz 
telgraftan da faydalanılmasının gerekli olduğu düşünülmüştür. Bu düşünce ile 1911 
yılı başlarında 50 km sahalı Markoni tipi iki dağ telsizi ile 150 km sahalı Markoni 
tipi dört sahra telsiz telgraf istasyonu satın alınmıştı. Bunlarla 1’nci Ordu’da bir telsiz 
telgraf bölüğü kurulmuştu. Ayrıca PTT İdaresi’nin, Trablusgarp’la anavatan arasındaki 
irtibatı sağlamak üzere aldığı ve Derne ile İzmir’de kurduğu iki telsiz telgraf istasyonu 
da ordu telsizleri için bir destek olmuş ve muhabere sahasını genişletmişti. Okmeydanı 
telsizi de yararlı bir telsiz vasıtası olmuştu.

1. Dünya Savaşı Yıllarında Kullanılan Sahra Telefonu 
(İstanbul Harbiye Askeri Müzesi)

Balkan Savaşı’ndan kısa bir süre önce 
1’nci ve 3’ncü Ordu’lara ve büyük ko-
muta karargahlarına bu telsiz taburun-
dan telsiz postaları verilmişti. 

Balkan Savaşı’nda telsizlerin büyük 
çoğunluğunun elden çıkması nede-
niyle savaş sonrası İngiltere, Fransa ve 
Avusturya-Macaristan’dan telsiz alın-
mış ve bunlarla yeniden bir telsiz tabu-
ru kurulmuştu.

1913 yılı teşkilat esaslarına göre ordu, 
dört ordu müfettişliği halinde kurulmuştu. Kuruluşta mevcut bulunan 13 kolordu ve 
iki bağımsız tümene birer telgraf bölüğü eklenmesi haricinde Edirne, Çanakkale, Ka-
radeniz Boğazı, Çatalca ve İzmir Müstahkem Mevkilerine de birer telgraf bölüğü ilave 
edilmişti. Bu durum, Birinci Dünya Savaşı seferberliğine kadar devam etmiştir.135 Bu-
nun yanı sıra Harbiye Nezareti’nde muhabere şubesi de bulunmaktaydı.136

Savaşa girdikten kısa bir süre sonra ordu komutanlıkları, muhabere bölüklerine ih-
tiyaçları olduğunu bildirmişlerdi. Bu sebeple 1’nci ve 4’ncü Ordular’da, kolordular-
dan sağlanan takımlarla, ordu telgraf bölükleri meydana getirilmişti. Bu bölüklerin 
komutanları aynı zamanda ordu muhabere komutanlıklarının görevlerini de üzerlerine 
almışlardı. Bu sırada Başkomutanlık Vekaleti Karargahı için de bir irtibat vasıtası ola-
rak Okmeydanı’nda yer alan 1100 km’lik alıcı ve verici telsiz istasyonu başkomutanlık 
emrine verilmişti. Ayrıca Osmaniye’de bir telsiz istasyonunun kurulması çalışmalarına 
da başlanılmıştı. Başkomutanlık Vekaleti, bütün savaş boyunca ordularla irtibat sağlan-
masında bu telsiz istasyonlarından faydalanmıştı.137 

135 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, Cilt:III, 6’ncı Kısım, (1908-1920), Genelkurmay Askeri Tarih Stratejik 
Etüt Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1996, s.147

136 Kafkas Cephesi, 3’ncü Ordu Harekatı, Cilt:II/II, İkinci Kitap, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s. 643

137 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, Cilt:III, 6’ncı Kısım, (1908-1920), Genelkurmay Askeri Tarih Stratejik 
Etüt Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1996, s.147
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Birliklerin muhabere (haberleşme) malzemesi ihtiyacı;  yurt içinde kurulmuş olan fab-
rika138 ve imalathanelerden, ordu donatım fabrikalarından sağlanmaya çalışılmış;  te-
min edilemeyen ihtiyaç malzemeleri ise Menzil Genel Müfettişlikleri’nce yurt dışından 
sağlanmaya çalışılmıştır.139

Telefon, iletişim kurma açısından en yararlı ve güvenilir haberleşme aracıydı. Bu ne-
denle cephelerde;  ordu karargahlarıyla, kolordu ve tümenler arasında telefon hatları 
çekilmiştir. Kilometrelerce sahra kablolarıyla çekilen telefon hatları sayesinde, karargah 
hızlı bir şekilde askeri birlikleri yönlendirerek düşmana ağır darbeler indirmiş ve taar-
ruz planlarını alt üst etmiştir.

Ordu Muhabere Bölüklerindeki Telgraf Müfrezeleri;  ordu karargahını, menzil telg-
raf hatlarıyla memleket içindeki telg raf ve telefon şebekesine bağlamakla görevliydi.

138 PTT Genel Müdürlüğü, Geçmişten Günümüze Posta, Ankara 2007, s.194-195;  Telgraf  tesislerinin 
kurulmaya başlanmasıyla bu alanda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç aynen ve hatta daha da fazlasıyla 
telgraf  malzemeleri için de hissedilmişti, ilk zamanlar ülke içinde telgraf  tesislerine yapılan katkı, ya 
uygun bir yeri telgrafhane yapmak veya müsait bir bina inşa etmekle, hatların çekileceği güzergah boyunca 
telgraf  direklerinin sağlanmasından ibaretti. Alıcı-Verici cihazlar, tel, fincan gibi malzeme tamamen 
yurt dışından, Fransa ve İngiltere’den getirilmişti. Yerli telgrafçı yetiştirilmesinde kısa dönemde başarılı 
olunduysa da, bu malzemenin yurt içinde üretiminde aynı titizlik gösterilememişti. Ülkemizde telgraf  
malzemelerinin üretimi aşamasıyla ulaşılan yolun başında, makinelerin iyi kullanılması, bakım ve onarımın 
iyi bir biçimde yapılması, hatların korunması çalışmaları gelir. Bu konuda gerekli kadroların oluşturulması, 
kanuni düzenlemelerin yapılmasıyla sağlanmıştı. Doğal olarak bu arada bir kısım parçaların yapılması 
gerçekleştirilmişti. Ülkemizde telgraf  makineleri ve telgrafla ile ilgili bir kısım makinenin üretimini 
hedefleyen ve önce basit de olsa, yurt ihtiyacını karşılamaya çalışan Telgraf  Fabrikasının kurulması, 
Telgraf  Müdürü Fevzi Bey’in gayretleriyle Mayıs 1869’da şimdiki Adli Tıp binasının yerinde bulunan ve 
“Terzihane” adı verilen ahşap binada mümkün olmuştu. Bu sırada ülke dışından getirilmekte olan bir 
telgraf  makinesi, bazı yardımcı parçalar ile birlikte 400 franka mal edilmekteydi. Bu makineler çabuk 
bozuluyor ve tamirleri de güç oluyordu. Bu masrafın ve Avrupa’ya olan bağımlılığın azaltılması amacıyla 
1869-70 senesi bütçesine konan 200 makinelik ödenekle, küçük bir fabrika kurularak bu makinelerden 
100 tanesi İstanbul’da yapılmıştı. Telgraf  Müdürlüğü’nün yaptığı incelemede bu makinelerin Avrupa’dan 
getirilenlerden hem daha kullanışlı hem de daha sağlam oldukları anlaşılmıştı. Bir makine 250 franka mal 
edildiğinden, makine başına 150 frank kar edilmişti. Bu başarı dolayısıyla Başmakinist Süleyman Efendi 
ile diğer makinistler Cemal ve Besim Beylere, ayrıca Telgraf  Müdürü Fevzi Bey’e madalyalar verildi. İki 
aylık süre içinde 100 telgraf  makinesinin yapılmış olması, yıllık 600 makine ile basit de olsa başarılı bir 
üretim göstergesiydi. Telgraf  Fabrikası’nın kuruluş yıllarındaki işçi sayısı oldukça basit bir atölyeninki ile 
kıyaslanabilir. Nitekim 1871’de Posta ve Telgraf  İdareleri birleştirildiğinde fabrika baş memuru Besim 
Efendi ile birlikte üç memur bulunmaktaydı. Bu üç görevli ayda 2350 kuruş maaş almaktaydı. 1873 
yılında ise fabrikada 11 işçi çalışmaktaydı. Bunlar;  Veysi Kalfa, Nurullah Usta, Nuri Efendi, Mustafa 
Usta, Mehmet Ağa, Alekson, Tiran, Maksut, Osman ve Haşim Kalfalarla İsmail Ağa idi. Gündelikleri 
sekiz ile on sekiz kuruş arasında değişmekteydi.

 Haziran 1876’ta düzenlenmiş olan kadroda, fabrika baş makinisti Besim, makinist Asaf, Emin ve Etefan 
Efendilerin isimleri geçer. İşçi sayısı ise gösterilmemiştir. Bununla birlikte bu sayının 15-20 civarında 
olması gerekir. Daha sonra ise telgraf  fabrikası üretime devam etmiş, özellikle Gülhane’de Telgraf  
Merkezi’nin yan tarafından surların iç kısmına naklinden sonra verimli bir döneme girerek, ülkenin 
ihtiyaçlarının önemli bir kısmına cevap vermişti. 

139 Çanakkale Cephesi Harekatı, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, V. Cilt, 3’ncü Kitap, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1980, s.531-532
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Kolordu Muhabere Bölüklerindeki Telgraf Müfrezeleri;  kolordu karargahını, ordu 
karargahına bağladığı gibi tümenleri de kolordu karargahı na bağlamakla görevliydiler.

Tümen Muhabere Takımlarındaki Telgraf Müfrezeleri;  tümenlerini, bünyesinde 
bulunduğu ordu karargahıyla komşu kolordu karar gahına bağlamaktan sorumluydu.

1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale 
Cephesi’nde Kullanılan  

Işıldak-Pırıldak  
(İstanbul Harbiye Askeri Müzesi)

Telsiz Telgraf;  daha çok büyük sevk ve idare birliklerinin 
kuruluşun da yer alan bu haberleşme araçları, büyük ka-
rargahların birbirine bağ lanmasında kullanılırdı. Telsiz 
telgraf, sahra telefon kablolarının çekilemediği uzak me-
safelerde (100-200 km) kısa ve önemli haberleşmelerin 
çabuk yapılmasını sağlayan bir araçtı.

Telefon Müfrezeleri;  özellikle muharebe sırasında ko-
mutanlıklar arasındaki telefon bağlantılarını sağlarlardı. 
Onlar bu görevlerini, aynen kolordu telgraf müfrezeleri 
gibi yerine getirirlerdi.

Birinci Dünya Savaşı’nda, düşman hakkında alınan istih-
baratların ulaştırılmasına gelince, çeşitli yol ve kanallardan 
ele geçirilen bilgilerin ilgili karargahlara iletilmesinde, ge-
nellikle canlı haberciler (yaya, atlı ve motorlu haber cilerle 
aynı nitelikteki zincirleme muhabere postaları, muhabere 

güvercin ve köpekleriyle özel haberciler) ve teknik muhabere araçla rı (telgraf, telefon, 
telsiz telgraf ve pırıldak-ışıldak gibi) kullanılmıştır.

Yukarıda sözü edilen habercilerle ulaştırılmak istenen haberler den çok önemli görülen-
leri;  subaylar, ikinci derecede önemli görülenler ise astsubay lar ve bu amaçla yetiştirilen 
erler tarafından ulaştırılırdı. Burada haber cilerin özelliklerine göre ulaştırma hızlarıysa: 
Yaya habercilerde 1 km. lik mesafe için 10 dakika;  atlı habercilerde zarf üzerinde bir 
çarpı (x) işareti taşıyan haberler için 7-8 dakika;  iki çarpı (xx) işareti taşıyan haberler 
için 6-7 dakika;  üç çarpı (xxx) işareti taşıyan haberler içinse, 3- 4 dakika olarak belir-
lenmiştir.

Canlı haberleşme araçları arasında, muhabere güvercinleriyle, muha bere köpeklerinin 
kullanıldığı da oluyordu.

Bazı durumlarda da, ateş yakıp duman ve alev çıkarmak gibi teknik olmayan araçlardan 
yararlanılmıştır.140

140 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi (23 Nisan 1920-29 Ekim 1923), IV. Cilt, I.Kısım,Türk 
Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara 1984, s.168-189
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2. BÖLÜM
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA  

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN  

SAVAŞTIĞI CEPHELER VE  

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

Savaşa Giden Türk Askerinin Annesinin Elini Öpmesi (ATASE)
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2.1. ÇANAKKALE CEPHESİ

2.1.1. 1914 Yılı’nda Çanakkale’nin Genel Durumu

Gelibolu Yarımadası’nda Gelibolu, Eceabat;  Biga Yarımadası’nda ise Lapseki, Ça-
nakkale, Ezine, Tavaklı, Ayvacık, Bayramiç, Küçükkuyu, Papaslı, Pazarköy, Biga ve 
Karabiga’da Posta ve Telgraf Nezareti’nin telgrafhaneleri vardı.

Çanakkale Boğazı’nın doğu ve batısındaki bu telgraf merkezleri, Posta ve Telgraf 
Nezareti’nin, Nara-Bigalı arasındaki üç denizaltı kablosuyla bağlanmıştı. Ayrıca, Gök-
çeada ve Bozcada ile haberleşmeyi sağlayan İngiliz Stren Şirketi’nin de denizaltı kablosu 
vardı. 

Harekat alanında demiryolu yoktu. En yakın ulaşım istasyonları;  Uzunköprü, Bandır-
ma ve Balıkesir’di. Karayolu ulaşımı ise iyi nitelikte değildi. Ulaşım için motorlu taşıt 
yoktu. Gelibolu ve Biga Yarımadası’ndaki yerleşim alanları arasında ve ana istikamet-
lerde ulaşım;  araba ve mekkarelerle141 yapılmaktaydı.142 

1914 yılı nüfus sayımına göre, Çanakkale ve Gelibolu sancaklarıyla bunlara bağlı ilçe-
lerin nüfus toplamı 303.000 kişi olmakla beraber nüfus;  Türk, Ermeni, Rum, Musevi 
ve öteki azınlıklardan (Bulgar, Ulah vb.) oluşmaktaydı. Çanakkale Sancağı’nda Türkler 
çoğunlukta olmakla birlikte, iki sancakta bulunan azınlıkların toplamı ise 86.000 ka-
dardı.

Harekat alanındaki halkın çoğunluğu, Türk olmakla beraber bunlar vatansever, Mil-
liyetçi ve dinlerine bağlı insanlardı. Hıristiyan olan azınlıklardan Rumlar, Bulgarlar 
ve Ermeniler;  Ortodoks, Gregoryan gibi değişik mezheplere ayrılmışlardı. Bölgede 
büyük şehirler ve endüstri merkezleri yoktu. Halkın büyük çoğunluğu tarım, hay-
vancılık ve balıkçılıkla uğraşırken, büyük merkezlerde yaşayan halk ise ticaretle uğ-
raşmaktaydı.

Bölgede bulunan azınlıklar ve özellikle de Rumlar üzerinde durulması gerekiyordu. 
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı;  3 Kasım 1914’te, harekat alanında etnik 
araştırma, yol ve arazi keşfi yaptırarak, bu konudaki raporunu Başkomutanlığa sun-
muştu. Bu rapora göre;  Eceabat, Kirte Köyü halkının bir kısmı Rum olmakla beraber 
ayrıca Eceabat ile Kabatepe arasında dam adı verilen kulübelerde de Rumlar oturmak-
taydı. Kirte Köyü, denize açık ve istihkamlara yakındı. Balkan Savaşı sırasında bu köy-

141 Mekkare: Osmanlı Ordusu’nda taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır gibi hayvanlara verilen addır.
142 Çanakkale Cephesi Harekatı, Cilt: V, I. Kitap, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Genelkurmay 

Basımevi, Ankara 1993, s.29
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den, adalardaki Rumlar ile ışıkla haberleşildiği öğrenilmişti. Özellikle Rum halkının 
durumu göz önünde tutularak, casusluk ve sabotajlara karşı gerekli önlemlerin alınması 
gerekiyordu.143

Çanakkale Boğazı’nın içi, doğal yapısından dolayı denizden yapılacak taarruzlara karşı 
savunmaya çok elverişliydi. Kuvvetli topçularla donatılmış ve mayın engeliyle takviye 
edilmiş olan Çanakkale Boğazı’ndan güçlü bir filonun kara kuvvetleriyle işbirliği yap-
madan geçebilmesi pek mümkün değildi.144 

2.1.2. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı 

Çanakkale müstahkem mevki, 1’nci sınıf müstahkem mevkidir ve müstahkem mevki 
komutanı, kolordu komutanı yetkisindedir.

Müstahkem Mevki Komutanlığı: 3’ncü, 4’ncü ve 5’nci Ağır Topçu Alayları’ndan 
oluşan 2’nci Ağır Topçu Tugayı ile Kale İstihkam Bölüğü, İstihkam İnşaat Bö-
lüğü, Muhabere Bölüğü, Mayın Müfrezesi, Işıldak Müfrezesi, Müstahkem Mevki 
Cephane Depo Müfrezesi ve deniz taşıtlarından (3 motorbot ile 3 küçük tekne) 
oluşmaktaydı.145

143 Çanakkale Cephesi Harekatı, a.g.e., s.28
144 Çanakkale Cephesi Harekatı, a.g.e., s.30
145 Çanakkale Cephesi Harekatı, a.g.e., s.33

Çanakkale - 1915
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Siperler eski usulde, taş ve toprak kazı ve dolgudan ibaretti. Almanya’dan gelen uzman-
lar, kendi görüş ve bilgilerine dayanarak, eski toprakları atmak, bir kısmının yerlerini 
değiştirmek ve uzun ateş menzili olan toplarla Boğaz girişini pekiştirmek için torpil 
hatları yerine, torpido bataryaları kurma yoluna gitmişlerdi. Fakat bu uzun bir çalışma 
zamanı istiyordu.

Bir kısım topların yerinden alınması ile 32 olan batarya sayısı, 22’ye inmiş, müstah-
kem mevkinin ateş gücü zayıflamıştı ki, tam bu sırada seferberlik ilan edilmiş ve savaş 
hazırlıkları başlamıştır.

Daha sonra yaşanacak olaylar, atış mesafesi en çok 16 km olan adi ateşli toplarla Boğaz 
giriş tahkimatının kuvvetlendirilmeye çalışılmasının hiç de doğru olmadığını, mayın 
hatlarının ise çok önemli görevler yapabileceğini ve düşman donanmasını sarsacağını 
gösterecekti.

Seferberlik döneminde, Alman uzmanların projelerinin uygulanmasının çok zaman 
istemesi nedeniyle Alman projeleri uygulanamamış ve eski usule dönülerek Edirne 
Kalesi’nden getirilen ve donanmadan çıkarılan toplarla savunma gücü artırılmaya 
çalışılmıştır.146

146 Ilgar İhsan, Uğurlu Nurer, Esat Paşa’nın Çanakkale Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi, İstanbul 2004, s.31

Çanakkale Cephesi’nde Topçu Atışı (ATASE)
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Seferberlik döneminde karşılaşılan zorluklardan biri de, 1 Ağustos 1914’te Müstahkem 
Mevki Karargahı’na yeteri kadar subay ve memur gelmemiş olmasıdır. Bu nedenle özel-
likle yazı işleri aksamıştır. Özel seferberlik emrinde çok önemli olduğu halde muhabere 
sınıfının seferber olmasından söz edilmemişti. 

Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın 1 Ağustos 1914’te muhabere bölüğü;  4 subay, 65 
muvazzaf er, 58 yedek er ve 17 yük hayvanından oluşmaktaydı.147

2.1.3. Üçüncü Kolordu Karargahı’nın Tekirdağ’dan Çanakkale’ye Alınması, Emir 
ve Komutanın Yeniden Düzenlenmesi

1’nci Ordu kuruluşunda bulunan Tekirdağ’daki 3’ncü Kolordu’dan, 2 Kasım’da gön-
derilen emirle, “Kendi karargahının bir bölümüyle Gelibolu’ya giderek Boğaz’ın iki 
yakasındaki birliklerin tümünün komutasını üstlenmesi” istenilmekteydi. 1’nci Ordu 
tarafından, 3-4 Kasım’da açıklığa kavuşturulan ikinci bir emir üzerine Kolordu Karar-
gahı, 4 Kasım’da Çanakkale’ye intikal etmiştir.148

147 Çanakkale Cephesi Harekatı, a.g.e., s.59
148 Çanakkale Cephesi Harekatı, a.g.e., s.101

Çanakkale - 1915 (ATASE)
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2.1.4. Çanakkale Savaşı’nın  İlk Günlerinde Muhabere Durumu

25 Ocak 1915’te kurulan 5’nci Ordu Komutanlığı emrine bir telgraf bölüğü verilmişti.149 
Telgraf Bölüğü, Sahra Telgraf Müfrezesi Çanakkale’de, Telsiz Telgraf Müfrezesi ise Gon-
ca Suyu’nda bulunmaktaydı. Işıldak müfrezesi (23 ışıldak), müstahkem mevki böl-
gesinde çoğu Boğaz’ın içindeki mevzilerde olup, bunların bakım ve onarım yeri ise 
Saraycık’taydı.150

Başkomutanlık Karargahı’nın 6. şubesinin talimatıyla;  27 Mart 1915 gün ve 14 nolu 
emirle Çanakkale’de 5. Ordu Menzil Müfettişliği’nin muhabere bölüğünün kuruluşun-
da, telgraf depo taburundan Posta ve Telgraf Nezareti memurları ile 8. şubeden muha-
bere askerleri görev almıştır.151 5. Ordu Menzil Karargahı’nda bir telgraf müfrezesi ile 
bir sahra posta bölüğü de mevcuttu.152 

Çanakkale’de savaşın başlamasıyla, 03.03.1331 (1915) tarihinde savaş muhabirlerinin 
gönderecekleri telgraf ve mektupların sansüre tabi tutulması istenmiş153 ve 19.04.1915 
tarihinde de sansür zabitinin imzası ve mührü olmayan telgraf ve mektupların işle-
me konulmaması Erkan-ı Harbiye Reisliği’nce, Çanakkale Boğazlar Kumandanlığı’na 
emredilmiştir.154 Diğer yandan düşman gemilerinin ağır bombardımanları esnasında 
telefon hatlarının bağlanıp bağlanmaması santral memurlarının kendi yetkilerine bı-
rakılmıştır. 155 

Yoğun bombardımanlar ve ateş altında sürekli telefon ve telgraf hatları zarar görmüş 
ve bu hatlar muhabere bölüklerince tamir edilmiştir.156 28.03.1915 tarihli emirle 
bombardımanlar esnasında bozulan telefon hatları ve bataryaların tamiri için hat ba-
kım görevlilerinin, işleri yetiştirememesinden dolayı her askeri kıtanın kendisine tah-
sis edilen malzeme ve görevlendirecekleri kişiler ile bakım ve tamir işlerini yapmaları 
emredilmiştir.157 

Menzil müfettişliği, askeri birliklerin muhabere malzeme ihtiyacını sürekli karşılamaya 
çalışmıştır.158 Diğer taraftan fırkalarca159, bağlı oldukları komutanlıklardan sürekli ola-

149 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, III. Cilt, 6’ncı Kısım, (1908-1920), Genelkurmay Askeri Tarih Stratejik 
Etüt Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1996, s.148

150 Çanakkale Cephesi Harekatı, a.g.e., s.186
151 Çanakkale Cephesi Harekatı, Haziran 1915-Ocak 1916, Cilt:5, 3. Kitap, Osmanlı Devri, Birinci Dünya 

Harbi’nde Türk Harbi, Ankara Genelkurmay Basımevi, Kuruluş Şeması; 15
152 Çanakkale Cephesi Harekatı, a.g.e., s.525
153 ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:7
154 ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:7-2
155 ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:8
156 ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:3-3;  ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya 

No:91, Fihrist No:1-9
157 ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:3-4
158 ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:1
159 Fırka: Tümen, Develioğlu Ferit, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1984, s, 317



66 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

ATASE,  BDH, Klasör No: 4726, Dosya No: 91, Fihrist No: 7.2

ATASE,  BDH, Klasör No: 4726, Dosya No:91, Fihrist No: 7
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rak muhabere malzemeleri ile telefon ve kablolar istenilmiştir. 160

Cephede kara savaşlarının başlayıp ardından siper savaşlarının hız kazanmasıyla ateş 
hattında posta işlemleri zaman zaman durdurulmuş ve tekrar başlatılmıştır. Orduların 
bütün cephelerdeki askeri posta merkezlerinin gönderilerini ve havalelerini Posta Telg-
raf ve Telefon Nezareti taşımıştır.161

Temmuz 1915’ten sonra 5’nci Ordu’nun istihkam ve muhabere malzemesi ihtiyacına 
öncelik tanınmış ve Piri Paşa da ki istihkam deposu ile diğer olanaklardan faydalanıla-
rak karşılanmaya çalışılmıştır.

Birlikler, 5’nci Ordu Menzil Komutanlığı’na müracaat ederek ihtiyaçları olan muha-
bere malzemelerini istemekte, Akbaş’ta ve Bigalı’da kurulmuş olan istihkam parkın-
dan da kendi olanaklarıyla malzeme alabilmekteydiler.162 Savaş esnasında Çanakkale 
Cephesi’nde muhabere bölüklerindeki çok sayıda askeri telgrafçı ve telefoncu cephede 
şehit düşmüştür.163 O dönem, İdare’deki 511 posta ve telgraf memuru, ordu emrine 
verilmiş ve bu PTT çalışanlarından bir çoğu, çeşitli cephelerde şehit düşmüştür.164 

160 ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:1-8;  ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya 
No:91, Fihrist No:1-10;  ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:1-7;  ATASE, BDH 
Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:1-6;  ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist 
No:8-1;  ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:8-2

161 ATASE, BDH Klasör No:4726, Dosya No:91, Fihrist No:3-2 
162 Çanakkale Cephesi Harekatı, V. Cilt, 3’ncü Kitap, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, 

Genelkurmay Basımevi, Ankara1980, s.532
163 Milli Savunma Bakanlığı, Şehitlerimiz, Ankara 1998, Cilt:4, s.142;  Cilt:3, s.52;  Cilt:3, s.140;  Cilt:2, s.274;  

Cilt:1, s.108
164 MMZC, Devre:3, İ.S.:3 İnikat:48, (4 Mart 1333), Ankara 1991, s.30 

Savaş yıllarında Çanakkale Ezine Posta Merkezi, Biga Posta ve Telgraf Merkezi’nde  
kullanılan sabit gişe damgaları (İstanbul Sirkeci PTT Müzesi)
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Çanakkale’de Kamufle Edilmiş Posta Dağıtım Çadırı (ATASE)
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2.1.5. Askerlerin ve Orduların Durumu

Çanakkale Cephesi, Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cep helerinden biridir. Sekiz ay 
devam eden bu muharebelerde yaklaşık 1 milyon asker çarpışmıştır. 

Osmanlı Ordusu;  Çanakkale Cephesi açıldığında, Balkan Savaşları’ndan yeni çıkmıştı. 
Bu nedenle yorgun, moralsiz ve daha da önemlisi inancını yitirmiş durumdaydı. Bal-
kan Savaşları’ndaki ağır yenilgi, su bay kadrosunu hayal kırıklığına uğratmakla birlikte 
mesleki açıdan da çok şey kazandırmıştı. Bu savaştan çıkarılan derslerden en önemlisini 
Mustafa Kemal, Nuri Conker’e şu sözlerle ifade eder: “Savaş, as kerlik sanatının öğre-
nilmesine yarayan vasıtaların en mükem meli, en gerçeğidir.” Balkan Savaşı’ndan önce 
ordu içinde terfi de liyakatten çok partiye ve saraya yakınlık önem arzediyordu. Bakıldı-
ğı zaman askerin teçhizatı tam olarak görü lüyordu ama erzak çantaları boştu. Yiyecek 
depoları neredey se boşalmıştı. Birçok yoksunluk kolera hastalığının yayılmasına yol 
açmıştı. Sefer stokları, barış zamanlarında yeterli seviyeye çıkarı lamamıştı. Komutanlar 
da dahil olmak üzere askerler aç kalıyordu. Ordudaki bazı tümen ve alay komutanla-
rının du rumunu Mustafa Kemal, “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal”de, Meşrutiyet 
döneminin, Osmanlı Ordusu tarafından, Edirne ma nevra alanında ilk kez yapılan gös-
teride karşılaşılan durumu şöyle anlatmaktadır:

“Bir tümen komutanından, tümenine verdiği emir ve tümenin bulunduğu durumun 
bildirilmesi, soru sormaya yetkili bir kişi tarafından istendi. Tümen komutanı böyle bir 
soru sorulmamış gibi atının üstünde hiç kımıldamadan, suskun ve dilsiz duru yordu. 
Biraz bekledikten sonra birinci sorunun cevabından vaz geçilerek, kolordu komutanın-
dan alınan emirden ne anladığı soruldu. Yine cevap yok. Sebep! Sebep aldığı emrin 
manasını anlamamıştı. Sebep, verdiği emrin, daha doğrusu imzaladığı emrin ne oldu-
ğunu bilmiyordu.”165

Ordunun 1914 yılının başlarındaki durumu buydu, ama Osmanlı Ordusu’nun yine de 
sağlam bir kuruluş yapısı vardı. Kısa bir sü re içinde, Enver Paşa’nın orduda yaptığı su-
bay temizliği sonucunu göstermiş, teknik güce ulaşılamasa da insan niteliği artırılmıştı. 
Bu yorgun ordu, adına “Çanak kale Ruhu” denilen savaş gücünü, birdenbire Gelibolu 
Muharebe leri’nde gösterecekti.166

Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı içinde ayrı bir yeri olan ve tarihin kaderini 
değiştirerek, yaşama hakkına şerefi ile ulaşan Türk Milleti’nin kahramanlık destanıdır. 
Burada savaşan insanlar, kahramanlaşmışlar ve kahramanlaşarak kutsallaşmışlardır. Ge-
çilemeyen Çanakkale önce manevi değerlerle bir güçtür, sonra da silahı ve süngüsü ile 
bir güçtür. Türk Ordusu, vatanının toprakları ve milletinin bağımsızlığı için düşmana 
karşı dur demesini bilmiş ve bu kutsal değerler uğruna canını ortaya koymaktan çekin-
memiştir. 

Çanakkale Boğazı’nı geçerek, İstanbul’u ele geçirmek ve Osmanlı Devleti’ni saf dışı 

165 Atatürk Mustafa Kemal, Zabit ve Kumandan İle Hasbihal, Ankara 2006, s.6
166 Mütercimler Erol, a.g.e., s,14-15 
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bırakmak, İtilaf Devletleri’nin ilk amacıydı. Bu amaçlarını gerçekleştirdikleri takdirde 
müttefikleri Rusya ile bağlantıları sağlanacak böylece müttefiklerine silah ve cephane 
yardımında bulunabilecek ve Rusya’dan da gıda maddesi temin edebileceklerdi. Bo-
ğazların ele geçirilmesiyle Süveyş Kanalı ve Hint yolu üzerindeki Osmanlı Devleti’nin 
etkisi ortadan kalkacak, Balkan Devletleri’nin İtilaf Devletleri yanında yer almaları da 
böylelikle mümkün olacaktı. Çok yönlü olan bu planın uygulanması için 1915 yılında 
İngiliz ve Fransız donanmaları taarruza geçtiler. 

Birleşik Filo, 19 Şubat 1915’te taarruza başlamadan önce her biri üçer beşer muharebe 
gemili üç tümenden oluşturulmuştu.

Bunlardan 1’nci ve 2’nci Tümen’ler İngiliz, 3’ncü Tümen ise Fransız gemilerinden olu-
şuyordu.

Buna göre 1’nci Tümen’de, Inflexıble, Agamemnon, Queen Elizabeth;  2’nci Tümen’de, 
Vengeance, Albion, Cornwallis, Irrestıble, Truımph;  3’ncü Fransız Tümeni’nde ise 
Suffren, Bouvet, Gaulois, Charlemagne muharebe gemileri yer almaktaydı. 

Bunlardan Infleacible Amiral Carden’in, Vengeance Amiral de Robeck’in, Suffren ise 
Amiral Guepratt’ın sancak gemileriydi. 

Birleşik Filo’nun mevcudu kuşkusuz bunlardan ibaret değildi. Birleşik Filo’nun kad-
rosunda bulunan İngiliz gemi sayısı 15’i muharebe gemisi, 4’ü hafif kruvazör, 1 depo 
gemisi, 1 uçak gemisi (6 uçaklı), 16 muhrip, 5 denizaltı, 7 mayın arama-tarama gemisi 
olmak üzere toplam 49 adetti.

Fransız gemilerine gelince;  5’i muharebe gemisi, 1’i uçak gemisi 6’sı muhrip, 2’si deni-
zaltı olmak üzere toplam 14 gemiden ibaretti. Birleşik Filo’yu oluşturan gemilerin genel 
toplamı ise 63 idi.167

Öncelikle, Şubat 1915’de Çanakkale’nin dış tabyaları şiddetli top atışlarına tutuldu ve 
karaya asker çıkarıldı.168

2.1.6. Boğazı Zorlayarak Geçme Planı ve 18 Mart Zaferi

12 Mart’a kadar İngiliz Donanması kendini riske atmadan Boğaz’ın içindeki tabyaları 
dövmek ve Türk toplarını tahrip etmeye çalışmakla uğraştı. Ancak bu yöntemlerle alınan 
sonuçlar o kadar önemsiz kalır ki, İngiliz Hükümeti bu şekilde bir yere varamayacağını 
anlar. 9 Mart’ta Amiral Karden tabyaları uzaktan dövebilmek için havadan gözetim ve 
ateşi düzenleme işlerini sağlayacak özelliklere sahip uçak ister ve bunlar gelinceye kadar 
yalnız mayın tarlalarını taramakla yetineceğini Deniz Bakanlığı’na telgrafla bildirir.

167 Çanakkale Cephesi Harekatı, Cilt: V, I. Kitap, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Genelkurmay 
Basımevi, Ankara 1993, s.112

168 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.81
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Lord Kiçner, Çanak kale’ye yeniden kara birlikleri ve karadan saldırışın kilit noktası 
olacak olan 29’ncu tümeni göndereceğini savaş komite sine bildirir.

Mart’ta Deniz Bakanlığı Amiral Karden’e şu yönergeleri verir; 

“İlk aldığınız yönerge ihtiyat ve ileriyi görerek acele etmeden hareket etmeniz gerek tiği 
üzerinde duruyordu ve bugüne kadar zayiat vermeden sa bırla ilerleyişinizi baştan başa 
beğeniyoruz. Bununla birlikte, eğer başarı başka türlü sağlanılamayacaksa elde edilecek 
sonuçlar gemi ve insanca zayiatı göze aldırabilecek ölçüde önemlidir. Çanak dirseği-
ni geçmek gerekir. Bunun yapıl ması, girişilmiş olan bütün işin sonucunu sağlayabilir 
ve savaş üzerinde egemen bir tesirde bulunabilir. Varmış olduğumuz nok taya bakınca 
uygun hava şartlarından faydalanarak Çanak Geçidi’ndeki tabyaları, onlara karşı kul-
lanabileceğiniz elden geldiği kadar çok sayıda ve her çapta yeni topların ateşiyle kısa 
uzak lıktan ezmek gerektiği düşüncesindeyiz. Bu topların himayesi altında tabyalardaki 
toplar karaya çıkarılacak birliklerce tahrip edilir ve mayın tarlalarının en büyük kısmı 
toplanır. Çanak Geçidi’nin bütün tabyaları tahrip edilinceye ve yakınlarındaki mayın 
tarlaları temizleninceye kadar bu işi tekrarlamak gerekir.

Sizi sıkıştırmak istemiyoruz ve muhakemenize başvuru yoruz;  ancak anlıyoruz ki ame-
liyeleriniz sırasında sonucu çetin bir saldırı ile (de vive force) elde etmek gerekecektir. 
Bu anın gelmiş olduğu düşüncesinde bulunup bulunmadığınızı bilmek istiyoruz. Bu 
sonucu elde etmek için önemli kayıplara dahi uğra yacak olsak, iyi düşünülmüş bir pla-
nı uygulamak için size yar dımcı olacağız. Bugünkü gidişten kesin biçimde ayrılmadan 
önce sizin düşüncenizi öğrenmek isteriz.”169

Amiral Karden bu telgrafa 14 Mart’ta karşılık vererek, kesin saldırının yapılması zama-
nının geldiği konusunda Bakanlık gibi dü şündüğünü bildirir. Donanma Marmara’ya 
geçer geçmez geri ile bağlantıyı sağlamak için büyük ölçüde asker harekatlarının baş-
laması gerektiği, Boğaz’ı zorlarken önemli kayıplar verilebileceği bu nedenle halihazırda 
başka savaş gemilerinin bulundurulması gerektiği üzerinde durarak mümkün olduğu 
kadar çabuk yedek cephane ister.

İngiliz Deniz Bakanlığı, 15 Mart’ta Amiral Karden’e karşılık verir. 18 Mart’tan itiba-
ren Mondros’ta savaşa hazır 59.000 kişi bulunabileceğini ve bunlara ek olarak 18.000 
kişilik 29’ncu tümenin ise 2 Nisan’dan önce oraya ulaşamayacağını bildirir. Bakanlık 
bunlardan başka Boğazı zorlama isteğini bir kez daha yineler:

“Çanak Geçidi’ndeki tabyaları yakından dövmek için mayınları tahrip edip güvenilir bir 
geçit sağlamak, bu tarama işini donanma toplarıyla korumak, bu gerçekleşince de tabya-
ları yakından dövüp on ları kullanılamayacak hale getirmek ve bu şekilde ilerlemek.”

Bakanlık, amiralin mayınlar taranarak bir geçit sağlanıl madan ve tabyalardaki büyük 
toplar gerçekten tahrip edilmeden Boğaz’ı geçmek isteyeceğini sanmadığını da söyler ve 

169 Bayur Yusuf  Hikmet, Türk İnkılabı Tarihi, 3.Cilt, 1914-1918 Genel Savaşı, Kısım: 2, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara 1983, s.67
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Osmanlı Donanması’ndan Çanakkale Boğazı’nda Görev Yapan Mesudiye, Mecidiye ve Hamidiye Savaş Gemileri  
(İstanbul-Harbiye Askeri Müzesi)

Çanakkale Deniz Savaşı’nda Bouvet Deniz Zırhlısı’nın Batışı (İstanbul-Harbiye Askeri Müzesi)
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eğer amiralce böyle bir harekat tasarlanıyorsa buna karar verilmeden önce bir kez daha 
Bakanlığın düşüncesinin sorulmasını tembihler ve sonra şunu ilave eder:

“Buna (yani Boğaz’da mayınsız bir geçit sağlanılmadan ve tabyaların ağır topları tahrip 
edilmeden geçmeye) kalkışmadan önce ordu ve donanmanın sıkı bir işbirliği ederek her 
birinin göreceği işler iyice incelenmelidir. Bu yapılmadıkça ihtimal şu sonuca varır ki, 
Kilitbahir yaylasını ele geçirmek için yapı lacak bir kara harekatı bu biçimde bir deniz 
saldırısından daha ucuza gelir.”170

Bütün bu telgraflaşmalar neticesinde;  Türk tabyalarıyla, İngiliz ve Fransız donanmaları 
arasında 18 Mart 1915 vuruşması yaşanacaktır.

18 Mart’tan önceki gün ve gecelerde mayın tarama gemileri ellerinden geldiği kadar 
çalışmış, Türk topçu ateşi altında kaçışa durmuş ve ancak Mesudiye-Soğanlıdere çiz-
gisinin aşağısındaki mayınları toplayabilmiştir. Yoğun top ateşinden dolayı bu anılan 
yer den Çimenlik hizasına kadar varolan on sıra mayın tarlası olduğu gibi kalmıştır. Do-
nanmaların taranmış sandıkları, Karanlık Li man’ın güney kısmı ile Erenköy açıklarının 
doğusuna, Nusret adındaki mayın gemisi, geceleyin Ruslarca Karadeniz kıyı larımıza 
dökülüp tarafımızdan toplanmış olan mayınlardan 26 tane döker.

18 Mart sabahı saat 10.30’da, 12 İngiliz ve 4 Fransız büyük savaş gemisi, has talık ne-
deniyle çekilen Amiral Karden’in yerine Amiral dö Robek (de Robeck)’in komutası 

170 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.68-69

Nusret Mayın Gemisi (ATASE)
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altında Boğaz’dan girmeye çalışır. Buradaki amaç;  Kepez ve Çanak daraltılarındaki 
tabyaları ateş altında ezerek, Mesudiye hizasından Çimenlik hizasına kadar uzanan ma-
yın tarlaları arasından 900 metre kadar genişlikte bir yol açmak, o yoldan ilerlemek, 
ilerle dikçe tabyaları tahrip etmek, mayından temizlenmiş yolu uzat mak ve böylelikle 
birkaç günlük vuruşmadan sonra Marmara’ya ulaşmaktır.

Saat 14.00’e kadar süren topçu düellosunda, donanmanın çok büyük üstünlüğü kendi-
ni göstermiş, tabyaların ateşi kısmen kesilmiş, kısmen de azalmış bulunuyordu. Bunun 
nedeni hem donanma ateşinin çetinliği, hem de bizim tarafta cephanenin tasarruflu 
kullanılmasıdır. Düello, zırhla korunmuş çabuk ateşli bol cephaneli yeni toplarla, eski 
adi ateşli kıt cephaneli ve toprak arkasına barınmış toplar arasında olduğu için bu so-
nuç az çok önceden bellidir. Ancak toplar Boğaz’ın tek savunma vasıtası değildi, bu 
nedenle o ana kadar alınan sonuçlar düşmana kesin bir şey kazandırmış olmuyordu, 
zaten olaylar da çok geçme den bunu göstermiştir.171

Saat 14.00’da Fransız zırhlısı Bouvet, diğer Fransız zırhlılarıyla nöbet değiştirmek için 
vuruşmadan çekilirken, bir ağır top güllesi yiyerek, İngilizlerin tahminine göre ise 
Nusret’in gizlice döktüğü mayınlardan birine çarparak, cephanesinin patlaması sonucu 
bir iki dakika içinde batmıştır. Bu olayda gemi içindeki 639 kişi boğulmuştur.

Bouvet’in batması üzerine tabyaların ateşi canlanır ve saat 16.00’a kadar top düello-
su sürer, tabyaların ateşinin zayıflaması üzerine amiral bunların artık sonsuza kadar 
susturulmuş olduklarını sanır. Bunun üzerine mayın tarama gemileri ilerlemeye başla-
mış, ancak Türk obüs ve sahra bataryalarının sıkı ateşi altında kaçmak zorunda kalarak 
amaçlarına ulaşamamışlardır.

Kısaca, topçu düellosundan üstünlükle ayrılan İtilaf Devletleri donanmaları, mayın 
tarama işinde başarısız olmuş ve Boğaz’da kendilerine bir yol açamamışlardır.

Savaş bütün şiddetiyle devam ederken, saat 16.11’de Infleksibl (Inflcxible) ve 16.14’de 
Irrezistibl (Irresistible) adlı İngiliz zırhlıları birer mayına çarparak devrilmişlerdir, bu-
nun üzerine Türk tabyalarının ateşi yeniden canlanmıştır. Yani İtilaf Devletleri gemileri 
Boğaz’dan geçmeye kalkışsa bir çoğu top ateşiyle batırılabilirdi.

Saat 16.30’da donanma Boğaz’ı zorlayamayacağını anlar, bunun üzerine amiral gemi-
lerine geri dönün emrini vererek, yara almış iki zırhlıyla onların mürettebatını kurtar-
maya çalışır.172

2.1.7. 18 Mart Vuruşmasının Bilançosu

Fransız Bouvet, İngiliz Irrezistibl ve Ocean zırhlıları batmıştır. Fransız Gaulois zırhlısı 
aldığı top yaraları yüzünden batmak üzereyken, Tavşan Adası’nda karaya oturtulmuş-
tur;  yine Fransız Süfren zırhlısı aldığı ağır darbeler sonucu uzun süre savaşamayacak 

171 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.69
172 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.70
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Seyid Onbaşı (İstanbul-Harbiye Askeri Müzesi)
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hale gelmiştir. İngiliz Infleksibl ile Agamemnon zırhlıları da aynı durumdadırlar. Kısa-
ca, muharebeye katılmış olan 18 büyük savaş gemisinden 7’si yani üçte birinden fazlası 
savaş dışı bırakılmış, diğerlerinde de büyük hasarlar meydana gelmiştir. 

Buna karşın, Türklerin zayiatı 176 toptan sadece sekizinin tahri batından ibaretti.

Verilen kayıp miktarları, bizim tarafta 40 Türk şehit ve 18’i Alman olmak üzere 74 yara-
lıyken bu kayıplar karşı tarafta 800 kadardı.  Atılan gülle sayıları da dikkatleri celbedici 
niteliktedir. Bizim taraf 1938 gülle atarken, karşı taraf sadece Dardanos tabyasına, 4.000 
gülle atmıştır. Boğaz’ın çeşitli yerlerinde, deniz den bakılınca tabya sanılacak yerler hazır-
lanmış ve İtilaf Devletleri gemileri onlara karşıda epeyce cephane harcamışlardır.

İtilaf Devletleri donanmaları büyük kayıplar vermesine rağmen hiçbir önemli başarı 
elde edememiş, mayın tarlalarını hemen hiç temizleyememiş ve susturduğu sandığı 
tabyaların toplarını tahrip edememiştir.173

Amiral Fişer, hatıralarında bu işin bir başarısızlık olduğunu ve devam etmenin yanlış 
olduğunu açıkça belir tir. O, savaş komitesinin 19 Mart günlü toplantısında kendisinin 
Boğaz’ın yalnız denizden zorlanmasından önce 12 zırhlının kaybının göze alınması ge-
rektiğini, bu işe baştan beri karşı olduğunu ve bu durumu Başbakan Asküis’e açıklamış 
olduğunu söyler. Ancak Ça nakkale’deki amiralin bu konuda ısrarlı davranması üzerine 
saldırıya devam edilmesine komitece karar verilecektir.

İngiltere’de deniz saldırısının devamı taraftarı olanlar o sırada Osmanlı Hükümeti’nin 
panik içinde bulunduğunu ve Konya’ya gitmek üzere olduğunu ileri sürmüşler ve Ame-
rika Büyük Elçisi Morgentavla, Müşir Liman von Sanders’in yazılarını kanıt olarak 
göstermişlerdir.

Liman Von Sanders Hatıratında şöyle demektedir: 

“Şubat sonlarında Türk Genel Karargahı düşman donanmasınca Boğazların zorlana-
cağına kesin olarak inanıyordu. Padişahın, maiyetinin, hareminin, sivil ve askeri ileri 
gelenlerin gitmeleri için her şey hazırlanmıştı. Onlar bu takdirde Asya’da ülkenin içinde 
bir sığınak bulacaklardı. Bu ihtiyat tedbirleri yerinde idi”174

2.1.8. Gelibolu Savaşları

Bu muharebelerde imkansızlıklara rağmen mücadele ederek inanılmazı gerçekleştiren 
Türk birliklerinin kazandığı zafer övünmenin ötesinde çok daha anlamlı değerler taşır. 
Yetenekli komutanlar tarafından yönetilen Türk Ordusu yaptığı savunmayla, hem ha-
rekat alanını sınırlandırmış hem de muharebelerin seyrini değiştirmiştir.

173 Bayur Yusuf  Hikmet, Türk İnkılabı Tarihi, 3.Cilt, 1914-1918 Genel Savaşı, Kısım: 2, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara 1983, s.71

174 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.72
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Çanakkale deniz ve kara muharebelerini eşsiz ve benzersiz yapan, Türk Milleti’nin bü-
yük bir manevi inançla mücadele etmesi ve vatanının bir karış toprağını vermemek için 
inatla sürdürdüğü taarruz ve karşı taarruzlardır. 

Bu savaşın siyasi amacı Boğazlar’a egemen  olmaktır. Türk Boğazları, coğrafi konumu 
nedeniyle, Akde niz’in birbirinden önemli stratejik değer taşıyan su geçitlerin den Cebe-
litarık ve Süveyş Kanalı’yla bütünleşmektedir. Bu nedenle Çanakkale ve İstanbul Bo-
ğazları, aynı zamanda Atlas ve Hint Okyanusları gibi dünyanın diğer büyük deniz ve 
kıta parçalarını da birbirine bağlamaktadır. Bu konumundan dolayı dünya siyaset ve 
ekonomisi üzerindeki etkileri günümüzde de hala devam etmektedir.

Jeopolitik konumundan dolayı Türk Boğazları, uluslararası diplomasinin şekillenme-
sinde daima odak noktası olmuştur. Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri arasındaki siyasi, 
ticari ve ekonomik ilişkilerin kilit noktası olan Boğazlar, tarih boyunca siyasi ve askeri 
mücadelelerin en yoğun yaşandığı bölge olmuştur.

Bu nedenle, büyük devletlerin Boğazlar üzerindeki bitmez tükenmez emelleri, kendi ara-
larında gizli politik mücadelelere sebebiyet vermiştir. İngiliz ve Fransızların, Ruslardan 
önce İstanbul’u ele geçirerek Boğazlar’a egemen olma hayali, Çanakkale Cephesi’nin 
açıl masında en önemli etken olmuştur. Ruslara malzeme ve cephane yar dımında bu-
lunmak ise İngiliz ve Fransızların görünürdeki bahanelerinden başka bir şey değildi.

Hamidiye Gemisi (İstanbul-Harbiye Askeri Müzesi)
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Çanakkale Cephesi’nin açılmasındaki en önemli etkenin İngiltere olduğu da gözardı 
edilmemesi gereken bir noktadır. İngiliz Deniz Bakanı Churchill, bu cephenin açıl-
masında en ısrarlı davranan isim olmuş, gerek kendisi gerekse diğer İngiliz liderleri, 
Osmanlı’nın askeri gücünü ve kapasitesini ciddiye almamışlar ve “sınırlı bir cezalandır-
ma ile direnmekten vazgeçip dize geleceği” gibi büyük bir yanıl gıya düşmüşlerdi. Başka 
bir ifadeyle, Türk askeri gücü, matema tiksel ölçülere vurularak küçümsenmiş ve Türk 
askerinin manevi gücü hesaba katılmamıştır.175

Gelibolu Yarımadası’ndaki kara savaşları, siper ve süngü savaş larıyla ünlüdür. Türk ta-
rafı düşmandan çıkarma harekatı beklediği için siper kazarak onları bekliyordu. İngiliz 
Fransız birlikleri ise, Köprübaşı’nı tutup araziye yayıldıktan sonra tutu nabilmek ama-
cıyla siper kazıp yerleşmişlerdir. 8,5 ay süren sa vaş boyunca siperler ve tüneller her ge-
çen gün uzayarak devam etmiştir. Çok yalın olarak şu söylenebilir: Si perlerini kazdılar 
ve çarpıştılar.

Tarafların siperleri arasındaki uzaklık 15 metreyle 120 metre arasında değişiyordu. Si-
perlerin yakın noktalarında sigara iç mek, yüksek sesle konuşmak hatta ses çıkaracak 
şekilde yürü mek bile yasaktı. Çünkü karşı tarafça duyulan her tıkırtının be deli ağır ateş 
demekti. Gece gündüz elbise ve çizme ile yatıp kal kıyor, bulunabilen kısa aralıklarda 
uyuyabiliyorlardı. Cephane ve bomba sandıkları karyolaları, koyun postu yatakları ve 
bir asker kaputu da yorganlarıydı.176

Türklerin büyük zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Muharebeleri, Birinci Dünya Savaşı 
tarihinde çok önemli bir yere sahip olup her iki taraf da büyük kayıplar vermiştir. 
Çanakkale Muharebeleri’ne;  Türkler 310.000, İngilizler 460.000 (yabancı kaynaklara 
göre 410.000), Fransızlar 79.000 kişilik kuvvetlerle katılmışlardır. Bu muharebelerde 
itilaf kuvvetleri, Türk kaynaklarına göre toplam 180.000 (İngilizler 155.000, Fransızlar 
25.000), yabancı kaynaklara göre de toplam 252.000 (İngilizler 205.000, Fransızlar 
47.000) zayiat vermişlerdir. Türkler ise kara muharebelerinde 57.084, deniz muhare-
belerinde 179 olmak üzere toplam 57.263’ü şehit geri kalanı yaralı, esir ve kayıp olmak 
üzere 211.000 zayiat vermiştir.177

Kara savaşlarının sonuna kadar harcanan mermi miktarları:
Piyade mermisi: 59.457 sandık ve ayrıca 5.826.000 adet.
Top mermisi: 591 sandık ve ayrıca 395.918 adet.
El bombası: 636 sandık ve ayrıca 144.717 adet.
Tabanca mermisi: 5 sandık ve ayrıca 29.050 adet.178

175 Çanakkale Cephesi Harekatı, Cilt: V, I. Kitap, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Genelkurmay 
Basımevi, Ankara 1993, s.282-283

176 Mütercimler Erol, a.g.e., s.25-27
177 Milli Savunma Bakanlığı, Osmanlı Ordu Teşkilatı, Ankara 1999, s.106
178 Mütercimler Erol, a.g.e., s.72
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2.1.9. 25 Nisan 1915 Kara Harekatı

Mustafa Kemal, Gelibolu’dan geçerken Esat Paşa’ya uğrar. Esat Paşa, Mustafa Kemal’le 
yaptığı ilk görüşmeyi şöyle anlatır: 

“Enerjik, karşısındakine güven veren, tok sözlü, sarı saçlı, mavi gözlü, düzgün endamlı 
genç bir komutan. Görüştükten sonra kendisini uğurladık. Eceabat’a gider gitmez beni 
telefonla aradı ve; 

‘Aman başkanım, komutandan rica edelim, bana verilen 72 ve 77’nci Alaylar Araptır. 
Bir kısmı Yezidi, Nusayri gibi savaşa karşı insanlardır. Eğitimleri azdır, bunları geri al-
sınlar, halis Türk delikanlıları olan ve eğitimleri oldukça ilerlemiş benim eski iki alayımı 
göndersinler’ dedi.

Tehlikeli bir bölgeye böyle kıymetsiz askerlerin gönderilmesine şaşmış ve Başkomutan 
Vekili’ne yazmıştık. Aldığımız cevap şu oldu: Artık değiştirilemezler, çalışıp eksiklerini 
tamamlasınlar.”179

18 Mart 1915 tarihinde denizden geçemeyeceğini anlayan İngiliz ve Fransız askeri bir-
likleri, 25 Nisan 1915 tarihinde çıkarma hare katı ile Kilitbahir platosunu zapt ederek 
müstahkem mev kii ele geçirip, donanmaya Boğazı açmayı hedeflemiştir. Bu çıkarma 
için Limni Adası’nda bulunan Müttefikler Sefer Kuvveti Komutanı Orgeneral Lan Ha-
milton üç bölge seçmiştir:

Seddülbahir Bölgesi,
Kabatepe-Arıburun Bölgesi,
Kumkale Bölgesi180

Mustafa Kemal Bey, 25 Nisan saat 05.25’te telefonla şu bilgiyi vermektedir: “Düşman 
Arıburnu ile Kabatepe arasına bir çok savaş ve taşıt gemileri ile yanaşarak çıkarma ha-
rekatına girişmiş ve şimdi Arıburnu’na bir kısım kuvvet çıkardığı öğrenilmiştir.” Bilgi 
verdikten sonra kendi tertibatını da telefonla, kurmay başkanının diliyle şu şekilde 
kolorduya bildiriyordu:

•	 “Düşmanın karaya çıkmış bulunan kuvvetleri Arıburnu ile Kabatepe arasındaki 
sırtı ele geçirmiştir.

•	 27’nci Alay181, düşmanı doğu kanadından 800 metre mesafede durdurmaya çalış-
maktadır.

•	 57’nci Alay;  tümenle birlikte, tümen komutanının emri altında 600 metreden 
düşmana taarruz edecektir.

179 Ilgar İhsan, Uğurlu Nurer, Esat Paşa Çanakkale Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi, İstanbul 2004, s.49
180 Mütercimler Erol, a.g.e., s.72
181 Alay: 3 Taburdan oluşan askeri birlik, Soyaslan Hilmi, Askeri Terimler Sözlüğü, Harp Akademileri 

Komutanlığı İstanbul 1971 s. 15
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77’nci Alay, şimdi Kocadere doğusuna yakalaşarak, 72’nci Alay Maltepe’ye, Sıhhıye Bö-
lüğü Kocadere’ye girecektir” emrini verdiği, sonradan ikinci bir emirle 77’nci Alayı, Pa-
lamutluk gerisine alarak kendisinin diğer birliklerle Eğertepe’ye giderek, Kirte ile Kaba-
tepe arasında düşmanın bulunduğu bölgeye karşı taarruz yapacağını bildiriyordu.”182

25 Nisan’da çıkarmanın başlamasına rağmen Beşinci Ordu Komutanı, hala düşmanın 
ana saldırıyı nereden gerçekleştireceğini kestirememişti. O, hala müttefiklerin, adanın 
en dar yeri olan Bolayır kıyılarına saldıracaklarını düşünerek 5’nci ve 7’nci Tümenleri 
elinde tutuyordu. Güneydeki harekatın hız kazanması üzerine, 3’ncü Kolordu Komu-
tanı Esat Paşa’yı kuvvetlere komuta etmek üzere Eceabat’a göndermişti. Esat Paşa anı-
larında bu olayı şöyle anlatır:

“…Gelibolu Karargahı’nda bulunan 5’nci Ordu Komutanı Limon Von Sanders Paşa’ya 
bilgi vermek üzere telefonla kendisini aradım. Cevap alamadım. Ordu Karargahı Kur-
may Başkanı Kazım Bey’e (İnan) telefon ettim. Kazım Bey;  Limon Von Sanders’in, 
Saros Körfezi’ne saldırdığı haber alınan düşman taşıt gemilerini, kendi gözüyle görmek 
için Bolayır sırtlarına gittiğini söyledi.”183

25 Nisan 1915 sabahı, 29. İngiliz Tümen Birlikleri donanma topçusunun desteğin-
de yukarıda adı geçen sahil kesimlerine saat 02.45’ten itibaren harekat başlatır, saat 
04.30’dan itibaren de çıkarma yapmaya başlarlar. Bunun yanı sıra aynı gün ve saatlerde 
Anzak Kolordu su Kabatepe-Arıburnu sahillerine, Fransız kuvvetleri de Kumkale-Beşige 
sahillerine çıkarma yapmaya başlarlar. Böylece aylarca bütün şid detiyle sürecek olan 

182 Ilgar İhsan, a.g.e., s.53
183 Ilgar İhsan, a.g.e., s.45-46

Esat Paşa ve Mustafa Kemal Paşa  
Çanakkale Cephesi’nde  

(İstanbul-Harbiye Askeri Müzesi)

Çanakkale Cephesi’nde Mustafa Kemal Siperde 
(İstanbul-Harbiye Askeri Müzesi)
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Gelibolu Muharebeleri’nin karadaki ilk adımı atılmış olur. Sahillere çıkarak taarruza 
geçen düşman birlikleri, umulmadık bir anda Türk askerinin şiddetli ateşiyle karşılaşır 
ve savunmaya geçerek tutunabildikleri sahil kesimlerinde geceleri kazdıkları siperlere 
yerleşirler. Çıkarmadan üç gün sonra da temmuz ayına kadar devam edecek olan Sed-
dülbahir Bölgesi taarruzları başlar.184

2.1.10. 57. Alay Efsanesi: “Size ölmeyi emrediyorum!”

27. Alay Komutanı, Conkbayırı’na doğru taarruza geçen 19. Tümen Ko mutanı Mus-
tafa Kemal’e, karşısındaki Anzakların durumu ve kendi taarruz planıyla ilgili bir rapor 
gönderir ve harekatın koordine edilmesini önerir. Yarbay Mustafa Kemal’in, bölgesinde 
gelişen ve Conkbayırı’na kadar sarkan kritik durum karşısında, inisiyatifini kullanarak 
gerçekleştirdiği harekat yarımadanın kaderini değiş tirmiştir.

25 Nisan sabahı saat beşten sonra bombardıman başlar. Ka batepe yönünden gelen şid-
detli bombardıman ve çıkarmalarla ilgili olarak gerek 77. Alay’dan gerekse 9. Tümen’den 
alınan raporlar üzerine Mustafa Kemal, tümenini alarma geçi rir. Süvari bölüğünü de 
keşif maksatlı, bölgenin kilit noktası olan Kocaçimen’e yönlendirerek tehlike duru-
munda sonuna kadar direnmelerini emreder. Kocaçimen ve Conkbayırı, bölgeye en 
egemen tepeler oldukları için bunların kaybedilmesi demek Boğaz’ın sa vunmasının 
tehlikeye düşmesi demekti.

27. Alay Komutanı Yarbay Şefik, bataryayı beklemeden hare kete geçmiştir. Kocadere 
mevkiinde bir keşif yaptıktan sonra ani hü cum kararı alarak durumu telefonla 19. Tü-
men Komutanlığı’na bildirmiştir. Ancak tümen komutanı Mustafa Kemal, on dakika 
kadar önce cepheye gitmek üzere ka rargahından ayrıldığı için bu raporu ala mamıştır. 
O sırada alay mıntıkasına bir topçu ka filesinin yaklaşmakta olduğu görüldü. Bu, düş-
manın karaya ilk çıkışı sırasında Kanlısırt’ta toplarından üçünü kaybeden Yüzba şı Sabit 
kumandasındaki dağ bataryası ve geride kalan tek top tu. Alay komutanı, topçu suba-
yının gösterdiği yöne dürbünle baktığında düşman hatlarının gerisinde üç top gördü. 
Elde cephane boldu, komutanın emriyle dağ topu çarçabuk mevzilendi ve düşman 
elindeki topların etrafına mermi yağdırmaya başladı. Yapılan bu taarruz hareketi düş-
man askerini püskürtmüştür. Aynı anda makineli tüfekler de ateşe başlamış ve iki tabur 
asker kendilerine gösterilen cephelerde yürüyüşe geçmişlerdi.

Çamburnu’ndan gelmesi beklenen bataryadan henüz haber yoktu. Batarya komuta-
nının yolu bildiğini iddia ederek kendi başına gelmek istemesi çatışma başla dıktan üç 
saat sonra yetişebilmelerine neden olmuş ve 2. Tabur’un hücumunda, yu karıda bahse-
dilen tek top yetersiz kalmıştır. Çatışmalar devam ederken 9. Tümen Komutanı Halil 

184 Mütercimler Erol, a.g.e., s.74
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Sami’den arka arkaya iki emir gelir. Bu emirlerde 19. Tümen Komutanı’nın 57. Alay ve 
bir dağ bataryasıyla birlikte cepheye gelmek üzere yola çıktığı bildiriliyordu. Savaş alanı 
fundalıklarla kaplı olduğu için iki taraf da birbirini göremiyor ve bu nedenle yapılan 
atışlar çok isabetli olmuyordu. Saat 09.00 sularında sırtları tırmanmakta olan 3. Avust-
ralya Tugayı’nın 9. Taburu’na mensup bölüklerle çarpışmalar başladı ve öğle saatlerine 
kadar devam etti. Saat 12.00 sularında sağ kanattaki 3. Tabur’un durumu oldukça 
sıkışmış ve her iki taraf yer yer birbirine karışmıştı. Sol tarafta ise 1. Tabur düşman 
üzerindeki üstünlüğünü koruyordu. Öğle saatlerine doğru Mustafa Kemal’in komuta-
sındaki 57. Alay’ın, çok sıkışan 3.Tabur’a yardıma gelmesiyle durum değişmiştir.

Yar bay Mustafa Kemal’in Kocaçimen’e geç geldiği ve 57. Alay’ı sevk etmek te geç kaldı-
ğı yönündeki tartışmalara neden olan gelişme leri incelersek;  Maltepe’de bulunan 77. 
Alay komutanı saat 05.10’da müttefik donanmalarının atışa başladığını ve Kabatepe ile 
çevresindeki kıyıların şiddetli ateş altında kaldığı haberini vermişti. Hemen sonrasında 
da 9. Tümen’den bir rapor alınmıştı. 19. Tümen’in Komutanı Yarbay Mustafa Kemal 
bütün tümen birliklerini alarma geçirerek, hareket için hazırlık emrini vermiştir.

Tümen süvari bölüğünü, ku zey bölgesinin en hassas ve gözetlemeye en elverişli noktası 
olan Kocaçimen Tepesi’ne gönderdi. Buradan gelecek rapor doğrultusunda, bir tehlike 
anında bu tepede sonuna kadar mücadele edilecekti.

Çanakkale’de Sahra Telefonuyla Görüşen Subay (İstanbul Harbiye Askeri Müzesi)
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Tümen komutanı, Seddülbahir bölgesin deki gelişmeler hakkında bilgi alamamasına 
karşın Arıburnu çıkarmasına ait birbirini tamamlayan haberler art arda geliyordu. 
Alınan bu raporlardan Arıburnu kıyılarında ki Anzak çıkarmasının ciddi olduğu anla-
şılmaktaydı. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, yapılan istişarelerde;  İngilizlerin 
gerçek çıkarma yerinin Gelibolu Yarımadası’nın güney kesimleri olabileceği gibi, zayıf 
ihtimalde olsa Arıburnu-Kabatepe-Kumtepe kıyılarından da çıkarma yapabilecekleri 
görüşünü öne sürmüştü.

Üç alayı bünyesinde bulunduran 9. Tümen, çok geniş bir bölgeye yayılmıştı. Çıkarma-
ların hızla artması nedeniyle sadece 27. Alay’la savunma yapılamayacağı anlaşılmıştı. 
Yarbay Mustafa Kemal’in komutası altındaki 19. Tümen ordunun yedeği durumun-
daydı. Saat 07.00 olmasına rağmen ordu üst komutanlığından tümene hiçbir emir gel-
memişti. Eğer Conkbayırı-Kocaçimen Tepesi elden çıkarsa 19. Tümen’in yedek olarak 
kullanılması da tehlikeye girecekti. Ufukta bekleyen tehlikeyi gören Yarbay Mustafa 
Kemal bir durum değerlendirmesi yaparak tüm sorumluluğu üzerine almış ve Tümen 
Karargahı’na en yakın konak yerinde hazır bekleyen 57. Alay ile bir dağ bataryası ve 
sıhhıye müfrezesinin Kocaçimen Tepesi is tikametine hareket edecek şekilde düzenlen-
mesini emretmiştir.

19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, yaptığı durum değerlendirmesi sonucunda şu 
karara varmıştır;  yalnız bir alay kuvvetiyle Kocaçimen Tepesi’ne ye tişmek ve tümenin 

Çanakkale Savaşı’nda  Kullanılan Telgraf Hatları’nın Tamir ve Bakımının Yapılması (ATASE)
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Çanakkale Cephesi’nde Mektup Okuyan Asker (İstanbul Devlet Resim Heykel Sanat Müzesi)
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öbür iki alayını her an harekete hazır bir şe kilde ordugahlarında bırakmak. Böylece;  
hem Kocaçimen Tepesi ve Conkbayırı blokunu kurtarmış, hem de ordu komutanının 
kendi genel yedeğini istediği yerde kullanması için olanak ver miş olacaktı.

Mustafa Kemal, harekete geçmeden önce Gelibolu’daki 3’ncü Kolordu Komutanlığı’na 
saat 07.00’de şu raporu yazdırdı:

“Kabatepe ile Arıburnu arasında karaya çıktığı öğrenilen düşma nın kuvveti henüz tespit 
edilemedi. Düşmanın Kocadere’nin batısında ki sırtları işgal etmesine meydan vermemek 
için 57. Alay ve bir dağ bataryasını şimdi o tarafa hareket ettiriyorum. Düşmanın kuv-
vet ve durumunu anlamak ve ona göre gerekli tedbirleri almak üzere Tümen Kurmay 
Başkanı’nı Karargah’ta bırakarak bizzat oraya gidiyorum. Tümenin büyük kısmının, kul-
lanılmasını gerek tirecek bir hal olunca tümenin başına geleceğimi arz ederim.”

57. Alay saat 07.45’te Bigalı Deresi’nden, Kocaçimen Tepesi is tikametine doğru hareket 
ettirildi. Bu güzergahta arazi sarp ve derin derelerle kesilmişti, doğru düzgün yol yoktu 
ve her tarafı yüksek ve sık funda lıklarla çevriliydi. Bütün bu olumsuz şartlardan dolayı 
yaklaşma yürüyüşü biraz gecikmiş ancak saat 09.40 sıralarında Kocaçimen Tepesi’ne 
ulaşılabilmiştir. As ker bir hayli yorulmuş öncü birliklerle alayın arası çok açılmıştır. 
Kocaçimen Tepesi’ne ulaşılıp denize doğru bakıldığında suyun üstündeki hare ketler 
görülüyor fakat çıkarma yapılan kıyılar dar açılarda kaldığı için karadaki askeri ha-
reketlilik görülemiyordu. Bu olay karşısında Mustafa Kemal, duruma tam anlamıyla 
hakim olabilmek için birliğinin gelmesini beklemeden, Conkbayırı’na hareket etmiştir. 
Giderken, 57. Alay’ın da hızla buraya gönderilmesi emrini vermiştir. Mustafa Kemal, 
emir subayı ve birkaç atlı muhafızla birlikte Conkbayırı’na ulaştığında durumun ne ka-
dar büyük tehlike arz ettiğini çok daha net görmüştür. 27. Alay’ın Balıkçı Damları’nda 
gözcülük yapan erleri, cephanelerinin tükenmesi üzerine di renmeyi bırakmak zorunda 
kalıp, 261 rakımlı tepeye doğru geri çekilmişlerdi. Bu boşluktan yararlanan Anzaklar 
da Conkbayırı’na tırmanmaya başlamışlardır.

Anzakların Arıburnu çıkarması merkezden itibaren kuzeye doğru açık ve serbest kalmış 
olmakla beraber henüz kendisini toparlamış ve düzenlemiş değildi. Düztepe, Cesarette-
pe ve daha gerideki Merkeztepe dolayları işgal edilmiş görünüyordu. Ancak Conkbayırı 
henüz yayılmanın gevşek safhasındaydı. Durum, tipik bir tesadüf muharebesi karakte-
rini ta şıyordu. Eğer hızlı ve kararlı davranılırsa olayların akışına yön verilebilirdi.

Gelibolu savaş alanını gezerken, sırtınızı Anzak Koyu’na döndüğünüzde solunuzda ka-
lan tepelik Balıkçı Damları diye adlandırılan yerdir. İşte Mustafa Kemal’in bu tepe-
likteki mevzilerini terk ederek Conkbayırı’na tırmanan erlere verdiği hücum emrinin 
nedeni, çabuk müdahale konusundaki du rum muhakemesidir. Çünkü Anzaklar tepeyi 
tırmanmaya başlamışlardı, bu nedenle 57. Alay’ın buraya yetişmesi için zamana ihtiyaç 
vardı.
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Kaymakam (Yarbay) Mustafa Kemal’den, yedek tümen 
olan 19. Tümen’den bölgeye 1 tabur asker göndermesi is-
tenmişken kendisi takvi yeli bir alayla yola çıkmıştır. Bu 
takviyeli alayda;  bir dağ bataryası, 72. ve 77. Alaylar, süvari 
bö lüğü, sıhhıye bölüğü ve baştabibi (Sıhhıye bölüğü alayın 
değil tümenin savaştığı alanda yer alır. Sıhhıye bölüğünün 
muharebe edilecek bölgeye götürülmesinin an lamı, komu-
tan muharebeyi o bölgede kabullenecek demektir) bulun-
maktadır. 

Mustafa Kemal habercileri vasıtasıyla 57. Alay komutanına 
hızla bölgeye intikal etmesi emrini gönderiyor. Emri alan 
alayın ön cüleri Conkbayırı’na saat 10.00 sıralarında ulaşır-
ken, kalan diğer erler avcı hattında mevzileniyor. Daha son-
ra kolorduya Arıburnu kuzeyindeki sırtlardan saat 10.24’te 
gön derdiği raporda;  düşmanı 600 metreden tespit ederek, 
sol tarafından taarruza başladığını bildiriyor.

Mustafa Kemal, Anzakları plato merkezinin güneyinde kar-
şılamıştır. Eğer düşman 261 rakımlı tepeye çıkmış olsaydı 
karşısındaki birliğin kaç bölük olduğunu görecek ve hemen 
taarruza geçmekte tereddüt etmeyecekti. Oysa yamaçtan, 
platoya hakim olamadıkları için düzlükteki Türk birlikle-
rinin sayıca kendilerinden ne kadar az olduğunu tahmin 
edememişlerdir.185

262 rakımlı tepedeki gözcü erler, Conkbayırı’na doğru da-
ğınık olarak kaçışmaktadır. Mustafa Kemal hemen önleri-
ne çıkarak sert bir ses tonuyla sorar:

•	 Nereye gidiyorsunuz?
•	 Düşman geldi.
•	 Nerede?
Erlerden birkaçı 261 rakımlı tepe yönünü gösterip:

•	 İşte! der.

Gerçekten düşman hiçbir engele rastlamadan, rahatça 
tepe ye yaklaşmaktadır. Mustafa Kemal’e, birliğinden daha 

185 Mütercimler Erol, a.g.e., s.288-298
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Çanakkale’de Dinlenme Esnasındaki Türk Askerleri (Harp Tarihi Vesikaları Dergisi)

yakındır. Eğer bulunduğu bölgeye gelerek yerleşirlerse, genç komutanın kuvvetlerini 
de çok güç duruma sokacaklardır. Mustafa Kemal hemen kararını verir, erlere sert bir 
sesle:

•	 Düşmandan kaçılmaz! der.

•	 Bir an duraklayan erler karşılık verir:

•	 Cephanemiz kalmadı.

•	 Cephaneniz yoksa, süngünüz var ya... arkasından kesin komutu verir:

•	 Süngü taaaak!.. 

•	 İleri...

Bu erler Mustafa Kemal’in birliğinden değildir ama Mehmetçik duyduğu kesin ko-
mutla heyecana gelmiş ve başında gerçek bir komutan bularak, süngüsünü takıp ileri 
atılmıştır. Biraz ilerledikten sonra erler yeni bir komut alır:

•	 Yere yaaaat!..

Yere yatan bir avuç insanı mevziye aldıktan sonra yanında ki bir subaya da, mola veren 
alayının, “koşar adım” getirilme sini emreder.

Mustafa Kemal, bu dakikaları anılarında birkaç sözle, fakat derin bir hissiyatla anlatır:

“Düşününüz, işte bu bir andı.”

Bu ana kadar çok rahat ilerleyen Anzaklar, gün ışığında parlayan süngü sü ile Meh-
metçiğin taarruzunu görünce du raklar. Mehmetçiğin yere yatıp mevzi alması üzerine, 
düşman da yere yatarak mevzi alır. İki tarafta kritik dakikalar geçirir. Belki de Anzaklar, 
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ayak bastığı bu yabancı yerin sırlarını bilemediği için yürüyüşe devam etmez. Mehmet-
çik, Gelibolu topraklarının, batı kıyısında ilk mevziini böyle oluşturur.

57. Alay yetişir. Karaya çıkan Anzaklar sekiz taburdan fazladır. Mustafa Kemal, hemen 
süngü taktırarak, düşmana saldırı emrini verir. Kendisi Conkbayırı’ndan harekatı yö-
netir. Sağ ve soldaki birliklerle de bağlantı kurmaya çalışır.

Mustafa Kemal bu olayı şu sözlerle anlatır:

“Herkes öldürmek ve ölmek için düşmana atılmıştı. Ya öldür mek, ya ölmek!” Zaten 
bu verilmiş ve yerine getirilmiş bir emirdir. Çünkü askerini taarruz için gönderirken, 
çevresine topladığı alayın subaylarına verdiği emirler şöyledir:

“Size ben saldırıyı emretmiyorum;  Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 
zaman içinde, yerimizi başka kuvvetler ve baş ka komutanlar alabilir...”186

Mustafa Kemal, o günkü harekattan söz eden raporunda, “Kazandığımız en kıymetli 
vakit işte bu andı” der ve daha sonra alayın takviyeye gelmesiyle Avustralya birliğini 
nasıl tepeden aşağı sürdüklerini anlatır.

186 Arısoy M. Sunullah, Mustafa Kemal Atatürk’ün Söyleyip Yazdıkları, I. Kitap (1906-1918), Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1982, s.168-170

Çanakkale Cephesi’nde Sahra Telefonuyla Emir Alan Asker 
(Harp Tarihi Vesikaları Dergisi) 
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İçinde bulundukları an, çok kritik bir andı. Öldürmek 
veya ölmek gerekliydi. Gerçek komutan ise böyle bir anda 
bu emri verebilen insandı. Bu emri alanlar ise öldürmeyi 
ve ölmeyi bilen insanlar dı. Düşmana saldırıldı, boğuşuldu, 
düşman dayanamayınca geri çekildi. Hatta sahile kadar 
gerileyerek oralarda tutunabildi. Arıburnu cephesi böyle 
açılmıştı. 57. Alay başka türlü bir alaydı. Çünkü 57. Alay 
da, muharebeler boyunca askerlerin büyük ço ğunluğu şe-
hit olmuştu.

Mustafa Kemal’e göre, savaş demek taarruz demektir. Bu 
nedenle taarruz eden ya da bu düşünceyi aklında tuta-
rak fırsat çıkınca taarruza giri şen daima kazanır. Savaştan 
amaç, düşmanı yok etmek ve çö kertmektir ki bu da yalnız, 
taarruz etmekle olur.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, ünlü 57. 
Alay’ı taarruza gönderirken, daha 1914 yılı Mayıs ayında 
etrafıyla tartışarak sonuca ulaştırdığı, muharebenin kaza-
nılması için taarruz harekatı nın mutlaka seçilmesi gerektiği 
görüşünden hareket edecektir. “Amaç ve hedefin temeli, 
taarruz olmalıdır. Yani bu geçici savunma kesin olmayıp 
sonucu taarruza dayalı ve yönelik bulunmalıdır. Çünkü 
düşmana darbe indirmek ona taarruzdan başka yolla ola-
maz. Özetle, taarruz fikri, hiçbir zaman subay ve komu-
tanın düşünceleri, harita çalışmaları da dahil olmak üzere, 
dışında kalmamalıdır.”

Churchill, anılarında Türklerin bu çabasını şu cümle ile 
özet ler: “Türkler bu daracık geçit başında sıkı bir savunma-
ya girmişlerdi. Canlarını veriyorlar, fakat yurtlarının topra-
ğından bir karış bile vermiyorlardı...”

Hamilton ise, Türk taarruzunu şöyle anlatır:

“Gebe dağlar, Türk doğurmaya devam ediyor. Bizim 
mevziimi zin en yüksek ve en merkezi yerine birbirini kova-
layan dalgalar halinde yükleniyordu.”187

187 Mütercimler Erol, a.g.e., s.288-298

Çanakkale Cephesi’nde Siperde Askerler (ATASE)

Mustafa Kemal Çanakkale’de
(İstanbul Harbiye Askeri Müzesi)
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2.1.11. Ağustos 1915 Kirte-Alçıtepe-Conkbayırı Savaşları

Düşmanın bu ilk saldırısının ardından Çanakkale’de siper savaşları başlar. Siper sa-
vaşlarında zaman zaman yine düşman taarruzları yaşanmıştır. İngilizler bizi şaşırtmak 
amacıyla 6 Ağustos 1915’te güneyden Seddülbahir bölgesinden tekrar saldırıya geçer-
ler. Kirte ve Alçıtepe’yi düşürmek için çetin saldırılarda bulunurlar. Aynı zamanda Arı-
burnu Cephesi’nde bizim güney kanadımıza var güçleriyle yüklenirler. Amaçları ora-
lardaki kuvvetleri savaş dışı bırakarak Türk yardımcı kuvvetlerini o bölgelere çekmekti. 
Böy lelikle Suvla ve Anafartalar’dan yapmayı düşündükleri saldırılarını kolay laştırmış 
olacaklardı.

6 Ağustos günü düşman, Mustafa Kemal komutasındaki 19’ncu Tümen’in, güneyinde 
bulunan 16’ncı Tümen’i saf dışı bırakarak Kanlısırt’ı alır, 19’ncu Tümen’in sol kana-
dında biraz ilerleme kaydetseler de çabucak oradan geri püskürtülürler.

6-7 Ağustos gecesi, 19’ncu Tümen üzerine İngilizler çok ağır topçu ateşi açarak sa-
bahında saldırıya geçerler fakat ağır kayıplar vererek geri çekilirler. İngilizler, 19’ncu 
Tümen’i geçemedikleri için Conkbayır ve Kocaçimen dağ zincirine ulaşamamışlardır.

Yine 6-7 Ağustos gecesi 20.000 kişilik bir İngiliz kuvveti Sazlıdere’nin kuzeyinden, iki 
ay öncesinde Mustafa Kemal’in Esat Paşa’ya gösterdiği bölgeden, 19’ncu Tümen’i ve Arı-
burnu cephesini çevirerek Conkbayırı ve Kocaçimen tepelerine doğru ilerler. Karşılarında 
onları durdurabilecek, hemen hiçbir kuvvet yoktur. Yürüyüş lerini geciktiren tek şey, aşırı 
ihtiyatlılık ve çekingenlikle karan lığın sebep olduğu güçlüklerdir. Sabaha karşı İngilizler 
çok az sayıda Türk kuvvetiyle tutulmakta olan Conkbayırı’na iki buçuk kilometre yak-
laşırlar. Bunlar 7 Ağustos gününü din lenmek, kendilerini düzenlemek ve bulundukları 
yerleri korumakla geçirirler. Bu vakit kaybı bizim için çok büyük kazanç olur.

Bu olaylar yaşanırken 6-7 Ağustos gecesi İngilizler, Suvla koyuna da asker çıkarmaya 
başlarlar.188 Buraya çıkarma yapan kolordu, Amiral Fişer’in Alman Baltık kıyı larına 
asker çıkarmak için yaptırmış olduğu her biri 500 kişi alan ve piyade ateşinden kork-
mayan özel gemilerle kıyıya gelir. Bu kuvvet hemen hiçbir karşı koymaya uğramadan, 
adeta haber sizce kıyıya çıkar. Kıyıya çıkan bu kolordu, Conkbayırı ve Kocaçimen te-
pelerine yapılacak olan hareketi desteklemekle görevlidir. Ancak bu kolordu karaya 
çıktıktan sonra kendisine gösterilen hedefleri elde etmek için ciddi denemeler yapmaz, 
komutanın bu gevşek tutumu İngiliz kuvvetlerine çok değerli iki gün kaybettirir.

Conkbayırı’na yaklaşan İngiliz kuvvetlerinin, 7 Ağustos gününü dinlenerek kaybetme-
si, Suvla’ya çıkan kolordunun da 7 ve 8 Ağustos günlerini hemen hiç kımıldamadan 
geçirmesi, İngilizlerin üstün kuvvetleriyle sayıca az olan Türk birliklerine yapacakları 

188 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.348
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stratejik baskının, Mustafa Kemal’in azim ve dehası saye-
sinde başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır.

Esat Paşa, Conkbayır Kocaçimen dağlık bölgesini koru-
mak için Alman Albayı Kaninkiser’in komuta ettiği 9’ncu 
Tümen’i Kabatepe’den o bölgeye sevk eder. Liman Von 
Sanders de kimsenin saldırmadığı Bolayır Saros Körfezi 
bölgesini korumakta olan 16’ncı Kolordu’yu Suvla koyuna 
çıkarma yapan İngiliz kolordusuna karşı yürütür. Bu kuv-
vetin komutanı Albay Fevzi Bey yeni kurulan Anafartalar 
Grup Komutanı adıyla o bölgeye ve Kocaçimen böl gesinin 
başına geçirilir. Conkbayır’ı bölgesi ise şimal (Kuzey) grubu 
deni len Arıburnu Grubu Komutanlığı’na (Esat Paşa) bağlı 
kalır. Bun un haricinde Seddülbahir Cephesi’nde konuşlu 
olan 8’nci Tümen de Arıburnu cephesine kaydırılır.

8 Ağustos’ta İngilizler erkenden Düztepe’den itibaren 
Conkbayırı’nı, deniz ve karadan ağır bir ateş altına alır ve 
çok geçmeden ele geçirirler.

Bu tepenin alınması Nisan’dan beri İngilizlerin başlıca 
amacı idi. General Hamilton bu olayı büyük bir sevinçle 
kaydeder ve “Bununla yeneceğiz” der.

Churchil, Conkbayırı’nı almış olan Albay Sesil (Cecil) 
Allanson’un, bu olaydan 48 saat sonra yazdıklarını şöyle 
nakleder:

“...Bütün yarımadanın anahtarı elimizde idi ve böyle bir 
sonuca göre kayıplarımız çok sayılamazdı. Aşağıda Boğazı, 
Aşı-baba (Alçıtepe) yolu üzerindeki otomobil ve kamyon-
ları görü yorum.”189

Mustafa Kemal hatırasında Conkbayırı’nda durumun kar-
makarışık ve belirsiz olduğunu, kendisine bağlı olmayan 
bazı komutanların raporlarını ona gönderdiklerini ve on-
dan düşünce ve görüşünü sorduklarını yazar. Verdiği ör-
nekler arasında 24’ncü Alay Komutanı Nuri Bey’in (Nuri 
Conker) kendisiyle Esat Paşa’nın karargahından yaptığı 

189 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.349

Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde
(İstanbul Harbiye Askeri Müzesi)

Çanakkale’deki İki Kahraman Türk Neferi  
(Harp Tarihi Vesikaları Dergisi)
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telefon konuşması o andaki maddi ve manevi durumu iyice aydınlatır. Nuri Conker, 
Mustafa Kemal’e telefonla şunları demiştir:

“Grup Kumandanı’ndan Conkbayırı’na hareket ve orada düş mana taarruz emrini al-
dım. Anladığıma göre orada muhtelif kıtaat varmış. Buna ve bilhassa kumanda hu-
susuna dair malu mat rica ettim. Asabi bir halde bulunan Kumandan Paşa ve Erkan-ı 
Harbiye Reisi fazla söze lüzum yok dediler. Oradaki vaziyet hak kında benide aydınlat. 
Ortada kumandan yok.”

Buna karşılık Mustafa Kemal, şunu der: “Hemen Conkbayırı’na hareket et. Olaylar 
kumandanı tayin edecektir.”

Bundan sonra Mustafa Kemal, Conkbayırı bölgesine gönde rilen kuvvetleri ve onların 
başında bulunup gerek vurulma ve gerekse değiştirilme yolu ile işbaşından ayrılan bir 
sürü komutanı anar ve şöyle der:

“Herhalde Conkbayırı’na lüzumundan fazla kuvvetler yığıl mıştı. Fakat toplanan kuv-
vetler intizam ve maksat dahilinde sevk ve idare edilmemek yüzünden çoğu mağlup 
ve perişan olmuşlardı. Savaşta kuvvetten ziyade, kuvveti amaca yönelik sevk ve idare 
etmenin mühim olduğu düşünülmüyordu.”

Mustafa Kemal, kendi tümeninin sol kanadında bulunan karmakarışık kuvvetlerin 
kendi komutası altına verilip bu kana dının uzatılmak istenildiğini ve bu durumun so-
rumluluğunu kendi üzerine yüklemekten başka bir şey olmadığını yazar. Liman Von 
Sanders 6-7 Ağustos gecesi, Saros Körfezi kıyılarını koru makla görevli olan 16’ncı 
Kolordu’ya, Suvla Anafartalar böl gesine yürümesi emrini vermişti. 7 Ağustos öğleden 
sonra bu kolordunun komutanı Fevzi Bey, 7’nci ve 12’nci Tümenler’den mürekkep olan 
kolordusuna, iki günlük yürüyüşü bir günde yaptırarak bölgeye yetişmiştir. Liman, ona 
8 Ağustos sabahında Anafartalar ovasında, Azmak derenin iki yanından İngilizlere sal-
dırması emrini vermiştir. Kendisi de 8 Ağustos sabahı atlı olarak saldırı bölgesine gelir, 
orada hiçbir kuvvetin bulunmadığını görür ve birliklerin daha çok geride olduklarını 
öğrenir. Bunun üzerine saldırının akşama yapılması emrini verir. Akşam ise Fevzi Bey 
askerlerinin yorgunluğu yüzünden saldıramayacağını söyler. Bunun üzerine Anafartalar 
Grup Komutanlığı’na Mustafa Kemal Bey’i tayin eder. O, hatıralarında bu olayı şöyle 
anlatır:190

“Ordu Erkan-ı Harbiye Reisi, Ordu Kumandanı Liman Von Sanders Paşa Hazretleri 
tarafından beni telefon başına çağırdı. Mevcut durumu ve gelişen olayları nasıl gördü-
ğümü ve görüşlerimi sorduğunu bildirdi. Kendisine Conkbayırı’nın durumunu izah 
ettim ve vaziyeti düzeltmek için daha bir an kaldığını ve bu anın ziyan halinde felaketin 
pek muhtemel olduğunu söyledim.

190 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s. 350
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Vaziyet umumileşmiş, Anafartalar’a çıkmış ve çıkmakta olan büyük düşman kuvvetle-
rini dikkate almak ve ona göre genel tedbirler alarak sevk ve idareyi birleştirmek ve ona 
göre hareket etmek lazımdı. Bu sebeple Erkan-ı Harbiye Reisi’nin çare kalmadı mı? 
Sualine verdiğim cevapta, bütün mevcut kuvvetlerin emrim altına verilmesinden başka 
çare kalmadığını söy ledim.

Çok gelmez mi? dedi. Az gelir, dedim.”

Telefon kapanır, 8-9 Ağustos 1915 gecesi Mustafa Kemal, Anafartalar Grup 
Komutanlığı’na tayin edildiği tebliğini, 9 Ağustos şafağında ise İngilizlere saldırı emrini 
alır. Böylelikle 19’ncu Tümen’in komutasını bırakır ve şimal (kuzey) grubu ile ilgisini 
keserek yeni görevinin başına geçer.

Gelibolu Yarımadası’nın şimal (kuzey) grubunda en ağır ateş ve saldırılara karşı koyarak 
yerinde sağlam duran yalnız onun komuta ettiği 19’ ncu tümendi, onun sağı ve solu 
ile arkasındaki her şey sarsılmıştı ve yıkılmaya hazır görünüyordu. Bu nedenle durumu 
kurtarma görevinin Mustafa Kemal’e verilmesi çok normaldi.191

Mustafa Kemal, 48 saat hiç dinlenmeden sıkı bir yürüyüşle, erlerinin bir kısmını yol-
larda bırakmış olan 16’ncı Kolordu’yu teşkil eden iki tümenle, donanma ateşiyle de 
korunan dört İngiliz tümenine 9 Ağustos sabahı saldırır. Kendisinden önce alınmış ter-
tibatta ve verilmiş emirlerde bir değişiklik yap maya vakit yoktur. Bu saldırı sonucunda 
İngilizler ele geçirmiş oldukları tepelerin çoğunu kaybedip kıyıya yakın yerlere kadar 
sürülürler. O gün olan bitenleri Mustafa Kemal şöyle an latır:

“Düşmanın fevkalade üstün sayısı ve muharebe araçlarının bizimkilerle kıyas olunama-
yacak derecede güçlü ve mükemmeliyeti karşısında bugün oluşturduğum başarı mak-
sadımı tamamen temin etmişti.

Gerçekte düşmanın bir kolordusunu zayıf bir fırkamla Kireçtepe-Azmak arasında mağ-
lup ve Tuzla Gölü’ne kadar takip ve ovada tespit etmiştim.

7’nci Fırka da Damakçılık istikametindeki taarruzuyla düş manın ilerlemiş bazı aksamı-
nı geriye attıktan sonra Conkbayırı ve Kocaçimen sırtlarına yönelmiş olan olan düşman 
kuvvetlerini üzerlerine celbederek orada tespit etmiş bulunuyordu.

Bu suretle düşmanın asli hedefi olan Conkbayırı ve Kocaçimen silsilesine tamamen 
sahip olması geciktirildi. Conkbayırı elinde bulunan düş man bugün orada faaliyetine 
devam edebilseydi, şüphesiz bizim için vaziyet düzeltmek çok zor olurdu.

191 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.351
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Fakat bugünkü muvaffakiyetle, Conkbayırı düşman elinde kaldıkça beklenen tehlike 
bertaraf edilmiş sayılamazdı. Binaenaleyh 12’nci ve 7’inci Fırkalar’la başladığını taarru-
zu tevkif ve Conkbayırı cihetinde ciddî tedbir almaya karar verdim.”

Mustafa Kemal’in anlattığı 9 Ağustos günlü Suvla-Anafartalar vuruşmasını, gemiden 
izleyen General Hamilton ise, varılan sonuç için şöyle der: “Sonuç yıkım değil, ancak 
başarısızlık oldu. Daha kötü olamayacak pek az kötü şey vardır. Saat 08.00’de piyade ve 
topçu ateşi gevşemeye başladı… Biz kendi yerimizde kalıyorduk.

Welsh tümeni bu sabah gelmektedir. Fakat biz bilinmeyen yerde karaya çıkmak gibi 
bütün bu tehlikeleri, girdiğimiz yerde tutunmak için mi göze aldık? Yaptığımız baskın 
boşa gitti.”192 

Hamilton’un bu notu, Suvla-Anafartalar bölgesine, kolordu çıkarmakla umulan başa-
rının, 9 Ağustos vuruş masından sonra artık elde edilemeyeceğini anladıklarını gösterir. 
Bundan sonra Hamilton, daha on gün kadar bu bölgede ve onun kuzeyinde saldırılar 
yaptıracaksa da işi sökemeyeceğini anlamıştır. Mustafa Kemal, düşmanın yarı kuvve-
tinde bulunmasına, cephane ve teçhizat açısından düşmandan zayıf olmasına rağmen 
9 Ağustos günü İngilizler’in son önemli saldırılarını kırmış ve karşıdaki başkomutanı 
ümitsizliğe düşürmüştür.

Hamilton, Suvla Koyu Anafartalar vuruşmalarını gemi den seyreder. Başarısızlıkları kar-
şısında büyük üzüntü yaşarken, Conkbayırı ve Kocaçimen tepeyi de içine alan Sarıbayır 
dağ zinciri için şunu der:

“Beni ayakta tutan Sarıbayır’ın manzarası idi. Gözlerimi Sarıbayır dağları zincirinden 
ayıramıyordum. Her yandan deniz den ve karadan Türk’ten ve İngiliz’den toplar ona 
doğru çevril mişti ve kocaman patlamalar yüksek dağın tepesinden birtakım parçaları 
gökteki bulutlara karışacak biçimde havaya fırlatı yordu.”

Hem Mustafa Kemal’in, hem de Hamilton’un 9 Ağustos’taki düşünce ve duyguları, işin 
Conkbayırı’nda ve daha genel olarak Sarıbayır dağlar zincirinde çözüleceğine inandık-
larını gösteriyor. Orası İngilizlerde kalırsa yarımadanın hiç olmazsa güne yinde bulu-
nan, yani Boğaz’a egemen olan kısmı çok geçmeden İngilizler’ce alınabilecekti. İngiliz-
ler, orada tutunamadıkları takdirde yarımadadan, Türk Ordusu’nu yıpratmaktan başka 
bir sonuç elde edemeden, çekilmek zorunda kalacaklardı.

Bu düşünce ve kaygılar içerisinde her iki tarafta gözlerini ve güçlerini Conkbayırı’na 
çevirdiler.193

192 Bayur, Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.352
193 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s. 353
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2.1.12. Conkbayırı’nın İngilizler’den Geri Alınması

Conkbayırı ve Kocaçimen tepe gibi, Gelibolu Yarımadası’nın her yöne egemen bulunan 
noktalarından birinin düşman elinde, diğerininde düşman tehdidi altında bulunması 
Mustafa Kemal tarafından her şeyden önemli görülmüş ve bütün kuvvetini bu yöne 
çevirerek buraları düşmandan kurtarmaya çalışmıştır.

Conkbayırı’nı geri almak için yapılacak harekat hakkında Mustafa Kemal ile Liman 
Von Sanders arasında bir tartışma yaşanır çünkü her iki komutanın düşünceleri birbi-
rinden çok farklıdır. Yaşanan tartışmalar sonunda, Liman Von Sanders: “Hareketin me-
suliyetini kabul eden sizsiniz. Katiyen tasarladıklarınız üzerinde tesir yapmak istemem. 
Aklıma gelen hususları düşünce olarak söyledim” der.

Conkbayırı’na saldı racak olan, 8’nci Tümen’in Kurmay Başkanı Galip Bey, Mustafa 
Kemal’e askerlerin çok yorgun olduğunu bu nedenle harekatın başarısızlıkla sonuçla-
nacağını söyler.194

Fakat Mustafa Kemal, düşmanın güçlü ve seri bir baskınla yok edileceğine inanmakta-
dır. Mustafa Kemal bu anı şöyle anlatmaktadır:

“Düşmanı şiddetli ve seri bir baskınla mağlup edebileceğimize dair bende kanaat uyan-
mıştı. Bunun için çok kuvvetten ziyade çok sıhhatli ve fedakarane bir sevk ve idarenin 
amacı temin edeceğine hükmetmiştim. Bu kanaatimi ispat için bu işin bizzat başında bu-
lunmayı da zaruri gördüğüm içindi ki, geceyi 8’nci Fırka Karar gahı’nda geçiriyordum.

Fırka Kumandanı ve Erkan-ı Harbiye’ye kararımın kati olduğunu ve hatta 41’nci Alay 
gelmediği takdirde dahi yine tat bik edeceğimi beyan ettim. Zaman geçirmeksizin kıta-
atı taarruz için hazır hale getirmekten ve düzeltmekten başka düşünecek ve yapacak bir 
şeyimiz olmadığını beyan ettim.”

Mustafa Kemal Conkbayırı’nın geri alınmasını şöyle anlatır:

“Gecenin karanlığı tamamen kalk mıştı. Artık hücum anı gelmişti. Saatime baktım. 
Dört buçuğa geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağaracak ve düşman, 
askerlerimizi görebilecekti.

Düşmanın piyade mitralyöz ateşi başlarsa;  kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı 
nizamda duran askerimiz üzerinde bir defa patlarsa hücumun imkansızlığına şüphe 
etmi yordum. Hemen ileri koştum. Fırka kumandanına tesadüf ettim. O da ve her iki-
mizin refakatimizde bulunanlar beraber olduğu halde hücum safının önüne geçtik. Ga-

194 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.354
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yet seri ve kısa bir teftiş yaptım. Önünden geçerek yüksek sesle askerlere selam verdim 
ve dedim ki: Askerler, karşımızdaki düşmanı mağlub edeceğimize hiç şüphe yoktur. 
Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret verdiğim 
zaman hep birden atılırsınız. Kumandan ve zabitlerle askerlerin işaretime dikkat etme-
lerini emrettim. Ondan sonra hücum safının önünde bir yere kadar gidildi ve orada 
kırbacımı kaldırarak hücum emrini verdim.

Bütün askerler, zabitler, artık her şeyi unutmuşlar, bakışlarını, kalplerini verilecek işa-
rete yönlendirmişlerdi. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve 
onların önünde tabancaları, kılıçları ellerinde zabitlerimiz kırbacımın aşağı inmesiyle 
demir gibi bir kütle halinde arslanlar gibi şiddetli bir hücumla ileri atıl dılar. Bir saniye 
sonra düşman siperleri içinde patırtı ve gürültüden başka bir şey işitilmiyordu. Derken 
Allah Allah Allah!...sesleri” 195

Düşmanın silah kullanmasına meydan vermeden, boğaz boğaza kah ramanca yapılan 
mücadele neticesinde, ilk hatta bulunan düşman tamamen imha edildi.

Dört saat süren mücadeleden sonra 23’ncü ve 24’ncü Alaylar’ımız Conkbayırı’nı tama-
men düşmandan temizlemişlerdir. 28’nci Alay da;  Şahinsırt’ın en yüksek noktasını geri 

195 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.355-356

Çanakkale’de Parçalanmış Topun Başında Esat Paşa ve Heyeti (Harp Tarihi Vesikaları Dergisi)
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aldıktan sonra batı yönünde Sarılar ve Ağıl üzerine saldırmış ve önlerine çıkan düşman 
kıtalarını yok etmişdir.

Conkbayırı geri alındıktan sonra, düşman deniz ve kara toplarıyla savaş alanını cehen-
neme çevirir. Bu mücadelelerde, Mustafa Kemal’in göğ süne bir şarapnel parçası isabet 
etse de saatine denk geldiği için vücudunda sadece bir kan izi bırakır.

Mustafa Kemal;  kuvvet ve ustalıkla çarpışmasını çok iyi bilen bir komutandı. Sabah 
dört buçukta başlayan saldırıyı, beklediği sonucu elde ettikten sonra, öğleyi on beş geçe 
durdurur. Kendisi, kararını şu şekilde anlatmaktadır:

“Düşmanın Ağıldere mıntıkasında, Pilavtepe, Yaylatepe, Damakcılık bayırı mevzii ile 
deniz arasındaki kuvvetleri, bizim hücum eden askerlerimizden pek çoktu. Düşma-
nın denizden ve karadan icra eylediği topçu ateşinin üstünlüğü bizim sınırlı topçu-
muzla mukayese kabul etmeyecek derecede idi. Düşmanın Şahinsırt’ın batı dilinde 
tutunabilen mitralyözlerinin hücum eden askerlerimize yaptıkları yan ateşleri çok 
etkiliydi.

Vakıa arslanlar gibi köpürmüş olan askerimizi durdurmak güçtü, kısım kısım deniz 
sahiline kadar ilerleyenler bile vardı. Fakat muharebenin uzaması halinde askerlerimiz 
kamilen düşman kıtaatına karışacak ve o çok sayıdaki düşman askerinin içinde kaybo-
lacaklardı.

Vakit öğleye yaklaşıyordu. Askerlerimiz sekiz saatten beri ölümle pençeleşmekten çok 
yorulmuşlardı. Arazinin vazi yeti, düşmanın göz açtırmayan yoğun ateşi boğuşan asker-
lerimize geriden her türlü yardımı engelliyordu. Zayiatımız da büyüktü.

Düşmanı mağlup eden üstünlüğümüz olmayıp müthiş ve seri bir darbe halinde vuku 
bulan hızlı ve güçlü saldırımız olduğunu takdir ediyor dum. Binaenaleyh saat 12.15’de 
8’nci fırka kumandanına atideki emri verdim.

Taarruzu katediniz. Conkbayırı ve Şahinsırt’ın batıya en hakim noktası daima elde 
bulundurulacak surette kıtaatınızla işgal ettiğiniz hattı koruyunuz.”

Böylelikle yeni İngiliz Hükümeti’nin, Çanakkale’de kesin sonuç elde etmek ama-
cıyla gönderdiği kuvvetler, yapılan stratejik baskınlar ve iki gün boyunca Gelibolu 
Yarımadası’nın anahtarı olan Conkbayırı’nın elde tutulması neticesinde oradan atılmış 
ve Suvla Anafartalar bölgesinde dar bir kıyı şeridinde sıkıştırılmışlardı. Conkbayırı da, 
Liman Von Sanders ve 8’nci Tümen Kurmay Başkanı’nın itirazlarına rağmen muhalif 
davranılarak geri alınmıştır. Böylece, ikinci defa İngilizlerin yarımadanın ortasında yer 
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alan dar şeritten Marmara kıyılarına ulaşma ümitleri kırılmış ve her iki seferinde de 
bu tehlikeyi Mustafa Kemal önlemiştir. O, aynı zamanda İstanbul’u da ikinci defa 
kurtarmış ve Rusya’nın Boğazlar yolu ile yardım görmesi ihtimalini ortadan kaldır-
mıştır. Almanya’da ve bütün savaşan devletlerde başarı kazanan komutanların adları 
ve başarıları ilan edildiği halde İstanbul’da sansür Mustafa Kemal’in adının gazetelerde 
anılmasına izin vermemiş, özlük işleri resmen gelen ilerleme kağıdını (Miralaylıktan 
Livalığa - Albaylıktan Tuğ generalliğe) da Enver Paşa uzun zaman alıkoyup, bunun için 
padişah iradesini ancak birkaç ay sonra almıştır.

Conkbayırı’nın geri alınması General Hamilton’u şaşırtmıştır. O, bu konuda şunları 
not etmiştir:

“Güzel iki gün ve iki gecenin en büyük kısmında Conkbayırı elimizde bulundu. 
Şimdiye kadar Türkler biz bir kere oraya iyice yerleştikten sonra elimizdeki siperleri 
hiçbir vakit geri ala mamışlardı. Bu sefer böyle mi yaptılar? Umarım ki hayır Birdie 
ve Godley onu geri almak için bir plan üzerinde çalışmaktadır lar. Türkler iyi komuta 
edilmektedirler. Bunu kabul ediyorum. Onların generalleri biliyorlardı ki, bizi ça-
bucak Conkbayırı’ndan atmazlarsa işleri bitmiştir. Ve bunu yapmışlardır...” Bundan 
sonra Hamilton, Kavaktepe alınırsa onun da Bo ğazda egemenlik sağlayabileceğini 
yazar.196

Çanakkale Muharebeleri’nin bir başka ilginç tarafı da Ortadoğu’da bugünkü İsrail 
Devleti’nin kurulmasında etkili olmasıdır. 

Nitekim, Siyonist liderlerinden Vlademir Eugeueniç, Gelibolu’daki “Gönüllü Yahudi 
Birliğinin Hikayesi” adlı eserinde, konuyu açıkça şöyle dile getirmektedir:

“Gelibolu’ya yolladığımız 600 kadar gönüllü Yahudi askerlerinin savaşlar sırasında gös-
terdiği üstün çaba ve başarı, davamızın dünyaya tanıtılması ve dikkate alınması bakı-
mından çok yararlı olmuştur.” 

Gerçekten Birinci Dünya Savaşı henüz sona ermemişken, 2 Kasım 1917’de benimse-
nen “Balfor Bildirisi”, bugünkü İsrail’in kurulmasında etken olması açısından önemli 
bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.197 

1915 yılı Kasım ayı sonlarında İtilaf Devletleri, Çanakkale’den çekilirler. Destanlaşan 
Çanakkale Savaşı’nı ve Türk askerinin kahramanlığını, Milli Şair’imiz Mehmet Akif 

196 Bayur Yusuf  Hikmet, a.g.e., s.357-358
197 Çanakkale Cephesi Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Cilt:V, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik 

Etüt Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1996, s.285
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Ersoy şu mısralarla dile getirmiştir:

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, 

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya,

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.

Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!

Nerde gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı!

Dedirir- yırtıcı his yoksulu, sırtlan kümesi,

Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahud kafesi!

Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer,

Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer.

Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında da,

Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk; 

Sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.

Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela…

…………

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i…

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

…………. 198

198 Ersoy Mehmet Akif, Safahat, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Vakfı Mehmet Akif  Araştırmaları Merkezi, İstanbul 2005, s.385-386

Milli Şairimiz 
Mehmet Akif ERSOY
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Mustafa Kemal ise Çanakkale Destanı’nı yazan ruhu, şu inanca bağlamaktaydı: 

“Biz ferdi kahramanlıklar sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size Bombasırtı olayını 
anlatmadan geçemeyeceğim. Karşı siperler arasında mesafeniz sekiz metre, yani ölüm 
muhakkak muhakkak… Birinci siperdekiler hiç kurtulmamacasına tümüyle dövüşüyor 
ve ölüyor ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir itidal ve 
tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç 
ufak bir bezginlik bile göstermiyor;  sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuran-ı 
Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet çekerek yürü-
yorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir misal-
dir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi’ni kazandıran, bu yüksek ruhtur.”199

2.2. KAFKAS CEPHESİ

Seferberliğin ilanı ile birlikte tümenlere verilmesi gereken telgraf takımı henüz veril-
memiştir. Tümen muhaberesi, bir çavuş ve henüz bu sahada yetiştirilmemiş birkaç er 
tarafından sağlanmaktadır. Tümen karargahında;  ikisi bozuk olmak üzere dört adet, 
piyade ve topçu alaylarında ise ikişer adet telefon bulunmaktadır. Bunlara ait pil ve 
kablo miktarı çok azdır. Bataryalarda da birer telefon bulunması şart olduğundan bu 
eksikliklerin giderilmesi mecburi hale gelmişti.200

Ordu ve kolordulara bağlı birlikler arasında birer telgraf bölüğü vardı. Erzincan’da bir 
telsiz telgraf istasyonu bulunmakta olup, piyade tümenlerinde ise telgraf takımları teş-
kil edilmişti.

20 Ekim 1914’te;  9, 10 ve 11’nci Kolordular için, Erzincan’da telgraf depo bölüğü 
teşkil edilmiş olup 3’ncü Ordu’nun muhabere malzemesi eski ve yetersizdir.201

19 Aralık 1914 tarihinde, ordu ile kolordular arasında müstakil telefon hatları çekilmiş;  
elde yeteri kadar kablo bulunmadığı için yeni bir telefon hattının tesisi için eski hatla-
rın toplanması gereği ortaya çıkmıştır.

Kolordular, muhabere malzemesi olmadığından geri tesisleri ile telefon bağlantısı ya-
pamamıştır. Malzeme yokluğu, harekatta tümenlerin kolordu ile muhabere irtibatını 
geciktirmekte ve bu nedenle alaylar tümene bağlanamamaktadır.

199 Ünaydın Eşref  Ruşen, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat, 1930, s.47-48;  İğdemir 
Uluğ, Atatürk’ün Anafartalar Muharebelerine Ait Hatıraları, 28 sayılı Belletenden ayrı basım, Türk Tarih 
Kurumu, Ankara;  Arısoy M. Sunullah, Mustafa Kemal Atatürk’ün Söyleyip Yazdıkları, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara 1982, s.178 

200 Kafkas Cephesi, 3’ncü Ordu Harekatı, Cilt: II, Birinci Kitap, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s.58

201 Kafkas Cephesi, 3’ncü Ordu Harekatı, Cilt: II/II, İkinci Kitap, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s.655
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3’ncü Ordu Komutanlığı, Başkomutanlık Vekaleti’nden hiç olmazsa 60 km’lik telefon 
malzemesi istemiş, bunun üzerine Harbiye Nezareti de temin edebildiği 40 bobin ha-
fif piyade kablosu ile 50 bobin ince hat telini, ilk vasıta ile göndereceğini, 21 Aralık 
1914’te bildirmiştir.202

3’ncü Ordu, diğer ordulara nazaran daha fazla muhabere malzemesi almasına rağmen 
malzeme yedeği bulunmamaktadır. Ordu, mevcut muhabere malzemesi ile kolordu ve 
tümen karargahlarının muhaberatını sağlamaya çalışmaktadır. 

1915 senesi sonuna doğru 9, 10 ve 11’nci Kolordu Telgraf Bölükleri’ne toplam 384 
kilometre kablo, sekiz santral, asma hat malzemesi, kuru pil ve löklanşe pili gönderil-
miştir. Ayrıca bozuk telefonların da Ordu Telsiz Telgraf Komutanlığı’nda onarımları 
yapılmıştır.

Erzurum müstahkem mevkiinde ayrı bir “ateş idare” şebekesi yoktur. Mevcut telefon 
şebekesi, genel haberleşme ve ateş idaresi için kullanılmaktadır.

1915’in Aralık ayında, Erzurum’da iki telsiz telgraf istasyonu vardır. Birisi hareket kabi-
liyeti çok az olan markoni sistemi cihazıdır. Diğeri ise, motor ve dinamosu olmadığın-
dan yalnızca alıcı olarak kullanılabilmektedir. 

Sağ Cenah Grubu Harekatı’nda, Sağ Cenah Grubu ile 3’ncü Ordu Komutanlığı arasın-
da güvenilir bir muhabere şebekesi kurulamamıştı.203

Cephede silahlar sustuğu zaman elde mevcut bulunan muhabere malzemeleri ile 
mümkün olduğu kadar muhabere şebekesi kurulmaya çalışılmıştır. Örneğin 21 Aralık 
1916’da 1’nci Kafkas Kolordusu’nda ileri hat bölüklerine kadar telefon çekmek müm-
kün olmuştur. Bu tarihte 1’nci Kafkas Kolordusu bölgesinde 90 telefon merkezi ile beş 
telgraf merkezi vardır.

Başkomutanlık Vekaleti, kayıtlarına göre 3’ncü Ordu’da fazla görünen telefonları geri 
istemektedir. Halbuki beş kilometrelik bir cephede görev alacağı kabul edilen bir tüme-
nin, kadrosunda sekiz telefon gösterilmiştir. Oysa bazı tümen cepheleri 70 kilometreye 
yakındır ve bu kadar geniş bir cephe için 60-70 telefon merkezine ihtiyaç vardır. 

1916 Mayısı’nda ordunun iç muhabere malzeme yedeği yoktur. Bazı gruplar arasında 
haberleşme, atlılar ile sağlanmakta bu da sevk ve idarede etkinliği ve sürati azaltmakta-
dır. Ordu Komutanlığı sürekli olarak helyosta (pırıldak) istemektedir. 

202 Kafkas Cephesi, 3’ncü Ordu Harekatı, Cilt: II/II, İkinci Kitap, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s.670

203 Kafkas Cephesi, 3’ncü Ordu Harekatı, Cilt: II/II, İkinci Kitap, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s. 702
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Müşterek harekat yapacak 2 ve 3’ncü Ordu karargahları arasında telsiz telgraf tesisi 
çalışmaları vardır. 1916 senesi sonu 3’ncü Ordu Telgraf Bölüğü kadrosu şöyledir: 10 
subay, 13 muhabere memuru hat çavuşu, 224 er, 56 telefon (22’si masa telefonu), 5 
santral, 1 role merkezi, 21 parlör makinesi, 20 maniple;  kolordularda 30-87 telefon, 
12-15 telgraf makinesi, 120 kilometre kadar kablo;  tümenlerde ise 1-2 telgraf makine-
si, 13-25 telefon makinesi, 54 kilometre kablo, 2 santral bulunmaktadır.

Depo telgraf bölüğü, kolorduların muhabere malzemesinin ikmal kademesidir.

1916 senesinde 3’ncü Ordu’ya;  343 kilometre kablo, 10’luk santral, 136 sahra telefo-
nu, bir telsiz telgraf merkeziyle çıplak tel, löklanşe ve kuru pil verilmiştir.204 

Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı İmparatorluğu en çetin mücadelelerden birini de, 
Ruslara karşı Kafkas Cephesi’nde verecekti. Enver Paşa komutasında, 120.000 civarın-
daki ordu ile taarruza geçilmiş205 ancak sonuç alınamamıştır. Yoksulluk, soğuk, açlık 
ve hastalıkla beraber askeri birliklerimizin kaybı hakkında 90.000’e kadar rakamlar 
verilmektedir.206 

Avrupa Cephesi’nde sıkışık durumda olan Rusya, Kafkas Cephesi’nde kış harekatına 
girişecek durumda değildi. Yeni Başkumandan Grandük Nikola da, Kafkas ordusunu 
takviye etmekle beraber uygun mevsim gelmeden bir kış taarruzunu düşünmüyordu. 
İran olayları ve Çanakkale Cephesi’nin tahliyesi, Kafkas Ordusu Komutanı’nı kışın en 
şiddetli döneminde İran’da ve Kafkas Cephesi’nde taarruza yöneltmiş ve yapılan hazır-
lıklar da bu taarruzların başarıyla sonuçlanmasını sağlamıştı.

Alman Generali Braf Kanis’in, Rus esaretinden kaçan Alman subay ve erlerinden kur-
duğu birlikler, İran gönüllüleri, İsveç subayları yönetimindeki İran jandarmaları ve 
bir miktar Türk kuvvetleri ile İran ortasındaki tarafsız bölgeye hakim olmuş;  Kum 
şehrindeki Milliyetçi İran hükümetini kurmuş, Şah’ın Tahran’dan buraya getirilmesine 
teşebbüs etmişti. Bu olay, Grandük Nikola’yı Kafkas Cephesi’nden İran’a kuvvet gön-
dermeye yöneltmişti.

Esasen Rus ve İngiliz hükümetleri de, İran’daki duruma büyük önem vermekteydiler. 
Bu nedenle Kafkas Silahlı Kuvvetleri Komutanı, 1’nci Kafkas Kazak Tümeni Komutanı 
General Baratof komutasında bir kuvveti İran’a gönderdi. Halbuki Kafkas Rus Ordusu 
Komutanı Yüdeniç, İran harekat alanına kuvvet kaydırarak ordusunu zayıflatmak iste-
miyordu. Yüdeniç 1915 yılı Kasım ayında, itilaf kuvvetlerinin Gelibolu Yarımadası’nı 
tahliyeye karar verdiklerini öğrenmişti. Ayrıca;  Türklerin Çanakkale Cephesi’nde serbest 
kalan kuvvetlerini, Kafkas cephesine ve kısmen de Irak’a göndereceklerini haber almıştı.

204 Kafkas Cephesi, 3’ncü Ordu Harekatı, Cilt: II/II, İkinci Kitap, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s. 728

205 Kösoğlu Nevzat, Şehit Enver Paşa, İstanbul 2008, s.273
206 Kösoğlu Nevzat, a.g.e., s.302-303
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Çanakkale’den bu cepheye aktarılacak Türk kuvvetleri karşısında Rus Ordusu, zor du-
ruma düşebilirdi. İran’a kuvvet gönderen Kafkas ordusu biraz zayıflamıştı. Bunun tak-
viye edilmesi de genel durum içinde olanaksızdı. Buna rağmen Rus Komutanlığı, yeni 
kuvvetler yetişmeden 3’ncü Ordumuza taarruz ederek, yenmeye karar verdi.

Bu amaçla düzenlenen Rus taarruzu üzerine, 3’ncü Ordu, 2’nci Azap Muharebeleri’nden 
sonra, Erzurum yönünde çekilmeye mecbur kaldı. 

1916 yılı başında 3’ncü Ordu, Karadeniz kıyısındaki Arvahi batısı-Tortum Gölü-
Güllüdağ- Karadağ-Narman batısı-Azap batısı-Karayazı doğusu-Güzelbaba Dağı-
Bulanık batısı-Van Gölü hattını savunmaktaydı. 

Rus birlikleri, 1916 Şubatı’nda Muş’u, 3 Mart’ta Bitlis’i, 19 Nisan’da Trabzon’u, 25 
Temmuz’da Erzincan’ı ele geçirmiş;  İttifak Devletleri’nin İran üzerinden Hindistan’a 
ulaşma umutlarını suya düşürmüştür.

İran’a gönderilen Baratof Kolordusu da, 1916 yılı başında Hemedan’ı ele geçirmişti.207

1916 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Kolordu Komutanlığı’nı yaptığı askeri birlikler, 
Ruslara karşı, bir çevirme harekatı yaparak, Muş ve Bitlis’i geri almışlardır. 1917’de 
gerçekleşen Rus İhtilali, Kafkas Cephesi’nde harekatın durmasına neden olmuş ve ar-
dından da ateşkes ve barış antlaşması imzalanmıştır.208

Bu barış anlaşmasından sonra bir harekat yapmayan sadece bölgesindeki azınlıkların 
karşı hareketini bastırmakla meşgul olan 3’ncü Ordu’ya 1917’de gönderilen muhabere 
malzemesi ise, 25 kilometre kablo, 100 adet pil ve 10 telefon, 4000 kilogram demir tel 
ile 3248 kilo helezoni telden ibarettir.209

Ordu geniş bir sahada, Van Gölü-Karadeniz arasında hareket halindedir. Muhabere 
malzemesi yeterli değildir. Zaten hiçbir vakit yeterli olmamıştır. 

18 Mart 1918’de Akdeniz vapuru ile 3’ncü Ordu’ya, Trabzon’a beş sandık santral, beş 
sandık sahra telefonu, beş sandık telgraf makinesi, üç sandık parlör makinesi, 10 ton 
demir tel (asma hat için) 6000 fincan ve diğer malzemelerden(nişadır ve katranlı şerit) 
gönderilmiştir. 

3’ncü Ordu’nun önceden yaptığı istekler dikkate alınarak, Almanya’dan son kez gelen 

207 Çanakkale Cephesi Harekatı, V. Cilt, 3’ncü Kitap, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1980, s.519-520

208 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.80
209 Kafkas Cephesi, 3’ncü Ordu Harekatı, Cilt: II/II, İkinci Kitap, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 

Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s. 741
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muhabere malzemesinden, 3’ncü Ordu’ya 28 Nisan 1918’de verilenler: 2000 adet kuru 
sahra pili, 16 adet voltmetre, yedi tamir sandığı (muhteviyatı ile), sekiz helyostadır.

Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın emirleri ile bir ağır sahra telsiz telgraf merkezi ile 
bir Alman telsiz telgraf müfrezesi 22.05.1918’de Gülcemal vapuru ile Batum’a sevk 
edilmiştir.

1918 yılında 3’ncü Ordu’ya, yukarıdaki dağıtımın dışında verilen muhabere malzeme-
si;  400 kilometre kadar 1,5-4 milimetre çapında demir tel ile 6000 kadar fincandır.

4 Ekim 1918’de Şark Ordular Grubu ile Kafkas İslam Ordusu arasındaki haberleşme, 
Gümrü ve Kazah arasındaki telsiz telgraf istasyonları ile sağlanmaktadır. Bu haberleş-
menin daha güvenilir halde sürdürülebilmesi için Karakilise-Kazah arasında bir otomo-
billi kurye sisteminin kurulması düşünülmüştür.210 

Kafkas Cephesi’nde yer alan muhabere bölüklerindeki çok sayıda askeri telgrafçı ve 
telefoncular cephede şehit düşmüşlerdir.211

2.3. IRAK CEPHESİ

İlk posta ve telgraf merkezi 8 Ocak 1915’te Müntefik sancağına bağlı Hamisiye 
Nahiyesi’nde açılarak faaliyete geçti. Daha sonra Sincar kazasında bir telgraf hattı ku-
ruldu. Bunu İmadiye’deki diğer bir merkez takip etti. İlerleyen tarihlerde doğrudan 
ordu içerisinde görev yapacak telgraf bölükleri kurulmaya başlandı. 2 Şubat 1916’da, 
6’ncı Ordu’da mevcut telgraf takımları, gönderilecek dört kablolu üç asma hattı ile 
13’ncü Kolordu Merkezi’nde üç takımlı 13’ncü Telgraf Bölüğü ile 18’nci Kolordu 
Karargahı’nda dört takımlı 18’nci Telgraf Bölükleri oluşturuldu.212

Irak Cephesi’nde, posta hizmetleri iyi durumda değildi. Postada mektuplar aylarca ge-
cikmelere sebep oluyor;  büyük bir kısmı adreslerine ulaşmıyordu. Bu bozukluk as-
kerlerin moralini bozmakta, firar olaylarının artmasına neden olmaktaydı. 6’ncı Ordu 
Komutanı Halil Paşa’nın, 9 Kasım 1917’de Başkomutanlık Vekaleti’ne gönderdiği bir 
yazıda posta hizmetlerindeki aksamalar ve bunun asker üzerinde olumsuz tesirleri uzun 
uzun anlatılmaktadır. Bu durum, bütün cephelerde olduğu gibi Irak Cephesi’nde de 
memleketlerinden ve ailelerinden senelerce ayrı düşüp haber alamayan askerler üzerin-
de kötü etkiler yaratmış ve mücadele etme azimlerini olumsuz yönde etkilemiştir.

210 Kafkas Cephesi, 3’ncü Ordu Harekatı, Cilt: II/II, İkinci Kitap, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s. 770-771

211 Milli Savunma Bakanlığı, Şehitlerimiz, Ankara 1998, Cilt:4, s.192;  Cilt:4, s.498;  Cilt:3, s.140;  Cilt:2, 
s.274;  Cilt:2, s.282

212 Irak-İran Cephesi 1914–1918, 3.Cilt, 2. Kısım, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Genelkurmay 
Basımevi, Ankara 2002, s.693–694
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Subayların ailelerine gönderdikleri ayrıca subay ve erlere savaş bölgelerinin dışından 
gelen her türlü eşya ve paraların geciktiği ve bu gecikmelerin 5 ay gibi uzun bir süreyi 
kapsadığı, 10 Mayıs 1916 tarihli, 6’ncı Ordu Menzil Müfettişliği’ne yapılan başvuru-
lardan anlaşılmaktadır.

Irak’ta posta teşkilatı kurulurken ulaşımda, müteahhitlik usulünden istifade edilmek-
teydi. Posta müteahhitleri, araba ve sürücü hayvanları ile bu işi yürütmek için görevlen-
diriliyor, bunların güvenliği için de kendilerine jandarma refakat ediyordu.

Irak’ta birliklerimiz muharebeler nedeniyle devamlı yer değiştirdiğinden ordu posta-
hanesinin yeri de sık sık değişmekteydi. Bunun üzerine ordu, posta merkezini Bas-
ra vapuru içinde faaliyete geçirdi ve bunu 16 Şubat 1916 tarihli bir emirle birliklere 
duyurdu.213

Diğer taraftan, İngiliz uçakları sürekli olarak Türk Ordusu’nun haberleşmesini engel-
lemek amacıyla Bağdat’ın kuzey ve güneyindeki telgraf hatlarını bombalamışlardır.214 
Bunun yanı sıra Araplar da, Türk birlikleri arasındaki telefon ve telgraf hatlarını sürekli 
kesmektedir.215

Haberleşmede en etkili iletişim vasıtası şüphesiz telefondu. Telefon haberleşmesi diğer 
iletişim araçlarına göre hem daha etkili ve güvenilir, hem de temini kolaydı. Üstelik 
maliyeti de ucuzdu.

Telsiz haberleşmesindeki sıkıntı savaşın başından sonuna kadar devam etmiş, ordu 
uzun süre telgraf haberleşmesini Selmanpak gambotundaki216 telsiz-telgraf merkezin-
den sürdürmüştür. Daha sonra Bağdat’ta Almanlar tarafından kurulan büyük telsiz 
telgraf istasyonu sayesinde kolordularla uzak mesafelerden irtibat sağlanmıştır. Fakat 
ne yazık ki Bağdat’ın tahliyesi esnasında her türlü silah, cephane ve malzemenin büyük 
bir kısmı kuzeye taşınırken telsiz telgraf istasyonu kurtarılamamış ve tahrip edilmek 
zorunda bırakılmıştır.217

1914’de Basra’ya asker çıkaran İngilizler’in amacı, Türk kuvvetlerinin İran’a girmesini 
ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek ve kuzeye çıkarak karayolu bağlantısı ile Rus-
larla birleşmekdir. Kut-el Amara’ya ve oradan da kuzeye doğru ilerleyen İngilizler, 1915 
yılı sonunda kuvvetlerinin üçte birini kaybederek geri çekilmişlerdir.218

213 Irak-İran Cephesi, a.g.e., s.693–694
214 Arı Kemal, Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi, Ankara 1997, s.182 
215 ATASE, İSH Kutu No:1, Gömlek No:67, Belge No:67-1
216 Gambot: Genelde devriye görevi yapan, bir ya da birkaç silahı bulunan küçük savaş gemileridir.
217 Irak-İran Cephesi 1914–1918, a.g.e., s.692–693
218 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.82



106 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

1915 yılı sonlarında, üstün kuvvetlerle Dicle boyunda Bağdat doğrultusunda ileri hare-
kata başlayan İngiliz kuvvetleri, Selmanpak’ta 22-24 Kasım 1915’te yenilgiye uğratılmış 
ve Kut-el Amara’ya çekilen General Towsend’in komutasındaki 6’ncı İngiliz Tümeni, 
burada kuşatılmıştı.

Kuvvetlerini kurtarmak için üst üste taarruzlar yapan Felahiye ve Says bölgelerindeki 
yeni İngiliz takviye kıtaları, Türk kuvvetlerinin direnmesi karşısında bir başarı sağlaya-
mamışlardır.

Kut-el Amara’da kuşatılan İngiliz kuvvetleri, 29 Nisan 1916’da teslim olmuştur. Baş-
larında bulunan komutanları General Towsend’le birlikte 13.000 İngiliz askeri esir 
düşmüştür.219

Yeniden Basra’ya kuvvet çıkaran İngilizler, 1917 yılında Bağdat’a girdiler.220

2.4. SİNA CEPHESİ

2.4.1. Kanal Sahra Postaları

Osmanlı yetkilileri, 1 Ekim 1914 tarihinde yetmiş yılı aşkın bir süreden beri Filistin’de 
çalışan yabancı posta şubelerini, imparatorluğun diğer bölgelerindekilerle birlikte ka-
pattı. Osmanlıların onurunu sürekli zedelemiş olan yabancı posta şubelerinin kapa-
tılmasını kutlamak için 1914 basımı resimli seriden 7 pula özel sürşarj uygulanmıştır. 
“Ecnebi İmtiyazlarının Lağvı” sürşarjlı serinin postadan geçmiş olanı çok azdır. 

Mısır 1880 yılından itibaren İngiltere’nin denetimi altındaydı. Mısır’a ait olan Sina 
Yarımadası da Mısır İngiliz ortak idaresi tarafından yönetiliyordu.

Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu, 1914 Kasım’ının başlarında savaşa dahil olduysa 
da, Sina Çölü yolu ile Süveyş Kanalı’na yapılacak saldırı hazırlığı birkaç ay önceden 
başlamıştı. İstanbul’daki Alman askeri heyetinden Yarbay Kress Von Kressenstein 27 
Eylül 1914 tarihinde Şam’a ulaştı. 8. Kolordu’ya kurmay başkanı olarak atandıktan 
sonra Süveyş Kanalı saldırısı için hazırlıklara başladı.

Kress Von Kressenstein komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, Kanal bölgesini savunan 
İngiliz kuvvetleri tarafından geri püskürtüldü. Sina Bölgesi, Osmanlı askeri denetimine 
geçer düşüncesiyle Süveyş Kanalı’nda toplanan Osmanlı askerlerini gösteren resmi pos-
ta kartları ile Mısır’ın da ele geçirileceği düşünülerek 1914’te bastırılan Güney Filistin 
ve Sina Çölü’nden görüntülerin yer aldığı hatıra pulları, Mısır Seferi başarıya ulaşama-
dığı için tedavüle çıkarılamamıştır.

219 Çanakkale Cephesi Harekatı, V. Cilt, 3’ncü Kitap, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1980, s.520

220 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.82 
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Sahra postaları damgalarının yanı sıra postadan geçmiş çok nadir telgraf damgaları da 
vardır.221

1915 yılı Şubat ayının başlarında Mısır’a karşı yapılan birinci Kanal taarruzunun ba-
şarısızlığa uğraması üzerine Sina Yarımadası’nda bir Çöl Komutanlığı kurulmuş, üç 
tümenin Çanakkale cephesine gönderilmesi üzerine de Sina Cephesi’nde kayda değer 
bir faaliyet gösterilmemişti.

1915’in Şubat ve Mart aylarında Kanal’a doğru çıkarılan Türk keşif kolları, İngiliz bir-
liklerinin Kantara tepelerinde kurduğu savunma düzenini aşamamışlardı. Bunun üzeri-
ne Çöl Komutanlığı, 22 Nisan 1916’da, daha geniş çapta keşif taarruzlarını düzenlemiş 
fakat başarılı sonuçlar elde edememişti.

Bu sonuç, Osmanlı İmparatorluğu’nun Süveyş Kanalı’nı ele geçirmesi;  böylece, hem 
Mısır’a yerleşmek ve hem de İngiltere’nin Hindistan’la olan Akdeniz yolunu kesmek 
yolundaki hayalini etkilemişti.

Osmanlı Devleti, Çanakkale zaferinden sonra serbest kalan birkaç tümeni Sina 
Cephesi’ne kaydırarak, Süveyş Kanalı’na karşı ikinci bir taarruz için hazırlıklara 
başlamıştı.222

1915 sonları ile 1916’nın ilk aylarında Osmanlı Ordusu, Süveyş Kanalı’na yapılacak 
ikinci bir saldırı için hazırlıklarını tamamladı. Bu hazırlık kapsamında, Necef ve Sina 
Çölü’nün güneyine inen yeni yollar yapıldı. Tren yolu, Birü’s-sebi’ye buradan da güney 
istikametinde, Sina sınırını geçerek Kuseyme’ye doğru devam ettirildi.

Süveyş’e yapılan ikinci saldırıda geçiş noktası olarak kullanılan Kuseyme, sahra hasta-
nesi ve diğer askeri tesisleri ile büyük bir askeri istasyondu. Savaş sırasında açılan posta 
şubelerinden biri burada, diğerleri ise Sina ve İbn’deydi. Sina bölgesi posta damgaları 
sahtedir. Mısır’ın fethedileceği ve Sina Çölü’ne yerleşileceği tahminiyle, yerleşim yeri 
olmayan bölgelerin posta damgaları Filistin ve Suriye’deki, 4. Osmanlı Ordusu Komu-
tanı Cemal Paşa’nın emriyle hazırlanmıştır. Damgaların depolandığı yer olarak tahmin 
edilen Şam’da, fırsatçı kişiler bu damgalarla birçok fragman hazırladılar ve bunları ko-
leksiyonculara sattılar. Bu fragmanların bir çoğu, bölgenin İngilizlerin elinde olduğu 
tarihleri taşır.

1914’den önce Sina’da, Hafir (Hafirü’l-avce) ve El-Ariş adıyla iki posta şubesi bulu-
nuyordu. Bu şubeler, savaşın ilk yıllarında, Sina Çölü’ne egemen olan Osmanlıların 

221 Ertughrul Jeff-Giray Kemal, Osmanlı Sahra Postaları Filistin (1914-1918) Alexsander Koleksiyonu, 
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 2000, Giriş Bölümü

222 Çanakkale Cephesi Harekatı, V. Cilt, 3’ncü Kitap, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1980, s.521
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yönetimi altına girdi. Kanal çevresine ikinci Osmanlı saldırısı Temmuz 1916’da yapıldı. 
Osmanlı ve Alman kuvvetleri, I. Seferi Kolordu (Kuva-yı Seferiye) Komutanı Albay 
Kress Von Kressenstein tarafından idare edilen bu saldırıda, başarısız oldu. Bu kolordu, 
26.12.1915’te, Süveyş Kanalı’na yapılacak saldırı için, 3. Osmanlı Tümeni, Alman ve 
Avusturya’lı topçu birlikleri ve diğer yardımcı grupların bir araya gelmesiyle oluşturul-
muştu.

2-5 Ağustos 1916 tarihleri arasında, Kuzey Sina’da Romani civarlarında kesin çarpış-
malar yapıldı, bu çarpışmalar Süveyş Kanalı’na yapılan Osmanlı saldırılarının sonu 
oldu. Daha sonra bu bölgede inisiyatif İngilizlerin eline geçti.

Osmanlı kuvvetleri, 24 Aralık 1916’da düşen El-Ariş’ten geri çekildiler. Bundan sonra 
ön hatlar Filistin ve Sina arasındaki eski sınır boyunda kaldı.223

14 Temmuz 1917’de, 4. Ordu Komutanlığı sahasındaki posta ve telgraf haberleşme 
işlemlerinin hızlandırılması için İstanbul Postahanesi’nde 4. Ordu memuru namıyla 2 
sahra posta memurunun görevlendirilmesini, sahra posta merkezlerine de 6 posta ve 19 
nakliye memuru ile posta müfettişinin hemen gönderilmesini istemiştir. Bunun yanı 
sıra Sina ve diğer yerleşim yerlerinde posta ve telgraf merkezlerinin hemen kurularak 
faaliyete geçirilmesini talep etmiştir.224

31 Temmuz 1917’de yukarıda belirtilen hususların hızla yerine getirilmesini talep eden 
4. Ordu Komutanlığı225 Sina Cephesi’ndeki sahra posta merkezlerinin çok yavaş işle-
diğini bu nedenle deneyimli memurların gönderilmesini talep etmiştir.226 22 Ağus-
tos 1917’de de, Beyrut Posta ve Telgraf Başmüdürlüğü’nden, Vadi-i Harar ve Irakül 
Menşi’de birer postahane açmasını ve buraya müdür ve memurların atanmasını talep 
etmektedir.227

26.03.1917’de Gazze’ye yapılan ilk müttefik saldırısı başarısız olurken, 19.04.1917’de 
yapılan İkinci Gazze çarpışması da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Osmanlı kuvvetleri 
Gazze’yi tuttular ve şiddetle savundular.

İngiliz kuvvetlerinin başarı kazanması altı ay gecikti. 31.10.1917’de Birü’s-sebi’yi, bunu 
takiben, 07.11.1917’de üçüncü bir çarpışma ile Gazze’yi işgal ettiler. İngiliz kuvvet-
lerinin ilerlemesi devam ederek 16 Kasım’da Yafa’nın ve 9 Aralık 1917’de Kudüs’ün 

223 Ertughrul Jeff-Giray Kemal, a.g.e., Giriş Bölümü
224 ATASE, BDH Klasör No:1228, Dosya No:18/399, Fihrist No:3-2;  ATASE, BDH Klasör No:1228, 

Dosya No:18/399, Fihrist No:3-5
225 ATASE, BDH Klasör No:1228, Dosya No:18/399, Fihrist No:3-8
226 ATASE, BDH Klasör No:1228, Dosya No:18-399, Fihrist No:3-10;  ATASE, BDH Klasör No:1228, 

Dosya No:18-399, Fihrist No:3-10a
227 ATASE, BDH Klasör No:1228, Dosya No:18/399, Fihrist No:3-11
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işgaliyle sonuçlandı. Bundan sonra ön cephe Kudüs’ün kuzeyinden, Yafa’nın kuzeyine, 
doğu-batı hattında dokuz ay sabit kaldı.228

Falkenhayn’ın ve karargahının iddiasına göre, Türklerle Araplar arasında doldurulama-
yacak kadar derin bir uçurum vardı. Halbuki Almanlar bu işte yansızdırlar, bu baha-
neyi ileri sunan Falkenhayn Arap şeyhleri ile ileri gelenleri ve oymakları ile doğrudan 
doğruya Alman subaylarını kullanarak temasa geçmiş, onlara para dağıtmış ve onları 
Almanya’ya bağlamaya çalışmıştır.

Aynı denemeyi Filistin Yahudileri nezdinde yapmış ve onların koruyucusu kesilmişti. 
Örneğin Ehl-i Kitap’tan olanlar tarafından fakat en çok Hıristiyanlar tarafından kutsal 
sayılan Kudüs’ün dinsel anıtları harap olur diye ve bu Almanya aleyhine propaganda 
yapılır korkusuyla Almanya, Kudüs’ün savunulmasına müsaade etmemiş ve bu kutsal 
şehrin kolaylıkla İngilizler’in eline geçmesini sağlamıştı.229

1917’nin sonlarına doğru ordu tahkimat deposu olarak kullanılan Taberiye Gölü’nün 
kuzey kıyısındaki Samah’ta, posta şubesi açıldı. İngilizler, dokuz ay sonra, 19.09.1918 
tarihinde saldırılarını yinelediler ve birkaç gün içinde Kuzey Filistin’in tümünü daha 
sonra da Şam ve Beyrut’u işgal ettiler.230

2.5. FİLİSTİN CEPHESİ

Osmanlı Devleti, Süveyş üzerine başarısız bir taarruzda bulunduktan sonra düşman 
karşısında Suriye sınırlarında tutunabilmişti. İngilizler gerek Aden’den ve gerekse 
Süveyş’ten Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına doğru ilerlediler. 1918 yılında Yafa’da 
yapılan çarpışmalar da İngilizlerin başarısı ile sonuçlandı. Filistin Cephesi’nde düş-
man karşısında 7., 8. ve 4. Ordu bulunmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa’nın komuta 
ettiği 7. Ordu, mevzilerini başarı ile savundu. 8. Ordu cephesini yaran İngiliz askeri 
birlikleri 7. Ordu ve Yıldırım Orduları Grubu’nun tümünü yok etmeye yönelik plan-
larını hayata geçirmeye çalıştılar. İngiliz ordusunun yok etme stratejisini kavrayan 
Mustafa Kemal Paşa, ordusunu Şeria nehrinin doğusuna çekmiş ve Şam yönünde geri 
çekilmiştir. Oradan da Halep’e ve Hatay’a çekilen 7. Ordu, Halep’te direnişe geçti. 
Bu defa İngilizler, Araplarla birlikte Halep’in kuzeyinde Türk birliklerine saldırdılar. 
7. Ordu bu saldırıya karşı koyarak, düşmanı yenmeyi başardı. Bu, Suriye ve Filistin’de 
kazanılan son Türk Zaferi idi. Mustafa Kemal Paşa’nın düşman karşısında başarı ile 
geri çektiği ve sonunda bölgesel dahi olsa zafer kazanan bu ordu, daha sonraki yıllar-
da Milli Mücadele’nin çekirdeğini oluşturacaktır. Mustafa Kemal Paşa’nın düşman 

228 Ertughrul Jeff-Giray Kemal, a.g.e., Giriş Bölümü
229 Bayur Hikmet, Mustafa Kemal’in Falkenhayn’la Çatışmasıyla İlgili Henüz Yayınlanmamış Bir Raporu, 

Belleten, Ekim 1956, Sayı:80, s.620-621
230 Ertughrul Jeff-Giray Kemal a.g.e., Giriş Bölümü
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karşısındaki direnişi ile, daha sonra ilan edilen Misak-ı Milli’nin Suriye sınırları da 
belirlenmiş olacaktı.231

2.6. AVRUPA CEPHELERİ

Avrupa’daki üç cepheye ise (Galiçya-Romanya-Makedonya) müttefikimiz olan devlet-
lere yardım etmek, onlarla birlikte savaşmak için kuvvet gönderilmişti.232

2.7. HİCAZ CEPHESİ

1916 yılı başlarında İngilizlerin Arabistan’da bir Arap devleti kurulması yolundaki etkin 
ve yaygın faaliyetleri, daha sonraları etkilerini göstermeye başlamıştı. Nitekim Mekke 
Şerifi Hüseyin ve oğulları, İngilizlerin kışkırtması ve desteğiyle, Osmanlı Devleti’ne 
karşı ayaklanarak Türk Garnizonları’na (Medine, Cidde, Mekke, Taif ) karşı silahlı sal-
dırıya geçtiler.

Şerif Hüseyin’in, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmasına paralel olarak bazı küçük ayak-
lanmalar da, Asir bölgesinde yaşanmıştı. Bu ayaklanmalar kolaylıkla bastırılmıştı.233Daha 
sonraları İngilizlerin desteğiyle Araplar Osmanlı askerlerini arkadan vurmuş ve İngiliz-
lerle birlikte hareket ederek kutsal toprakların işgal edilmesini sağlamışlardır.

Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığı’nın, Şam’la ve Kudüs’teki 4’ncü Ordu Komu-
tanlığı ile haberleşme bağlantısı, Hicaz demiryolu güzergahını izleyen telgraf hattı ve 
Medine’deki sabit telsiz istasyonu ile sağlanıyordu. Bu komutanlık, demiryolu güzerga-
hındaki birliklerle bağlantısını, yine bu güzergahtan geçen telgraf hattından ve ayrıca 
Medayin’deki telsiz istasyonundan sağlıyordu. 

Medine’nin güney ve güneybatısında cereyan eden muharebelerde ise birlikler arasın-
daki haberleşme;  telefon, helyosta, (pırıldak) ve develi haberciler (neccabeler) ile sağ-
lanıyordu. Bunların yanı sıra yerli şebekeden de yararlanıldığı oluyordu.234 Savaş yılları 
boyunca özellikle 1915’li yıllardan sonra, Araplar yüzlerce kilometrelik telgraf ve tele-
fon hatlarını, yıkmışlar ve Türk Ordusu’nun haberleşmesini kesmeye çalışmışlardır.235 
Hicaz, Asir ve Yemen cephelerindeki tümen ve kolordularda da muhabere bölükleri 
mevcuttu.236

231 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.82-83
232 Milli Savunma Bakanlığı, Osmanlı Ordu Teşkilatı, Ankara 1999, s.116-120
233 Çanakkale Cephesi Harekatı, V. Cilt, 3’ncü Kitap, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 

Genelkurmay Basımevi, Ankara 1980, s.521
234 Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914–1918, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Yayınları, VI. Cilt, Seri No:3, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1978, s.781–782

235 Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914–1918, a.g.e., s.753
236 Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914–1918, a.g.e., s.80-94
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2.8. ASİR CEPHESİ

Bu cephedeki 21’nci Tümen’in, Başkomutanlık Vekaleti ile bağlantısı, ancak Hicaz üze-
rinden güçlüklerle sağlanabiliyordu. Bu da sadece altı ayda bir Asir237 Tümeni’nden, 
Medine’ye gönderilen neccabelerle mümkün oluyordu. Buradaki tümenin, büyük kıs-
mı Ebha’da yer aldığından, haberleşme büyük bir sorun teşkil etmiyordu. Ebha dı-
şındaki birkaç küçük garnizondaki birliklerle haberleşme ise, yerli telefon hatları ve 
neccabeler aracılığıyla sağlanıyordu. 

2.9. YEMEN CEPHESİ

Buradaki 7’nci Kolordu’nun, İstanbul’la direkt bağlantısı savaş nedeniyle yok gibiydi. 
Epey zaman alsa da, Saade Müfrezesi aracılığıyla, Hicaz üzerinden bağlantının sürdü-
rülmesine çalışılıyordu. Hicaz ayaklanmasının başlamasıyla birlikte bu imkandan da 
yararlanılamadığı görülmektedir. O kadar ki, mütareke haberleri bile ancak Aden üze-
rinden, buradaki İngiliz Komutanlığı kanalıyla kolorduya intikal ettirilebiliyordu. 

Kolordu’nun, Hudeyde ve Taiz’deki Hareket Bölge Komutanlıkları (40’ncı ve 39’ncu 
Tümenler) ve bu tümenlerin kendi kuruluşlarındaki birliklerle haberleşme bağlantıları 
ise, o günün koşullarına göre mevcut yerli şebeke ile askeri birliklerce kurulan telefon 
ya da telgraf hatlarından yararlanılarak yapılabiliyordu. Bu bağlantıların bulunmadığı 
yerlerde ise duruma göre, pırıldak ya da neccabelerle (develi haberciler) muhabere sağ-
lanıyordu. 

Aden’de taarruzla görevli, Taiz Hareket Bölge Komutanlığınca, ilk hedef olarak seçilen 
Lahic’e yürümeden önce, Muaviye-Lahic doğrultusunda, ana muhabere merkezi anla-
mına gelen sürekli bir telefon hattı kurulması önerilmişti. Fakat kurulması düşünülen 
bu sistem;  vaktinden önce taarruz niyetinin açığa çıkabileceği gibi bazı düşüncelerden 
dolayı kolordu komutanlığınca uygun görülmemişse de tümenin ısrarı üzerine bu hat-
tın yapımına çalışılmıştır. 

Lahic ele geçirildikten sonra, Aden’den gelebilecek İngiliz taarruzlarına karşı, 39’ncu 
Tümen Lahic güneyinde savunma düzeni almış ve yeterli olmamakla beraber eldeki 
olanaklar ölçüsünde bu düzenin haberleşme şebekesi de tesis edilmişti.

Muhabere gereçleri durumuna gelince;  kolordu ve kuruluşundaki birliklerin muha-
bere gereçlerine olan gereksinimi çok fazlaydı. Harbin başlaması nedeniyle bunların 
İstanbul’dan temin edilmesi olanağı ortadan kalkmıştır. Elde mevcut bulunanlarla ye-
tinmek ve bunları çalışır halde bulundurmak zorunluluğu vardı.

237 Asir Arabistan’ın güneybatısında yeralan bir yerleşim birimidir. 
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Bir fikir edinmek için, Harbiye Nezareti’nin 9 Mart 1915 tarihli bir sorusuna cevap 
niteliğinde olan, kolordu komutanlığının 15 Mayıs 1915 tarihli yazısına aşağıda yer 
verilmiştir.

“Kolordu birliklerinde ne yeni ne de son sistem telefon donanımı yoktur. Yalnız beş 
adet eski masa telefonu bulunmaktadır.”

İşte Kolordu Komutanlığı, verdiği bu kısa cevap ile kuruluşundaki birliklerin haberleş-
me yönünden, hangi koşullar altında bulunduğunu gözler önüne sermiş oluyordu.238

2.10. LİBYA CEPHESİ

Birinci Dünya Harbi’nin başlamasından sonra Osmanlı Devleti, kaybettiği Trablusgarb’ta 
da özellikle Sunusileri ve diğer mücahit grupları, İtalyanlara karşı silahlandırmıştı. 
Özellikle Şeyh Ahmet Sunusi Hazretleri bu mücadelenin başını çekmekteydi. 

2.10.1. Libya Cephesi’nde Muhabere Faaliyetleri

Memleket içinde düzenli bir haberleşme için gerek Osmanlı yönetiminden, gerekse 
İtalyanlardan kalan ilçe merkezleri arasındaki telefon hatlarının onarımı gerekiyordu. 
Bunun içinde, teknik personelle birlikte telefon ve telgraf makinelerine ihtiyaç vardı. 

Trablusgarb’ta haberleşmeyi sağlayabilmek için hemen çalışmalara başlanılmış ve ilk 
etapta Mısrata’dan işe girişilerek Zıliten Homs-Müsellata telgraf hattı onarılmıştır. Ay-
rıca, Müsellata-Tarhune-Garyan ve Mısrata-Sirt hattının da onarımına çalışılmıştır. Bu 
arada, Osmanlı İdaresi zamanında Fizan’da bir ilçede posta müdürü olarak kalmış olan 
Ahmet Bey Mısrata’ya getirilerek göreve başlatılmıştır. 

Bu çalışkan müdürün çabasıyla kıyının uzağından geçerek, Melfe-Mısrata-Zıliten-
Müsellata-Tarhune-Garyan hattı yapıldı ve Ağustos 1917’de işletmeye açıldı. Bunu, 
Mısrata-Urfele, Garyan-Aziziye-Fındık Bin Gaşir-Zaviye-Acilat, Garyan-Nalut hat-
larının inşaası izledi. Bu hatlar üzerinden yakın mesafeler arasında telefon haberleş-
mesi yapılmaya başlandı. Uzak mesafelerde ise, telgraf haberleşmesi için telgraf ma-
kinesi ve memurlarına ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu eksiklikler için İstanbul’dan talepte 
bulunuldu. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Libya Harekatı’na katılan 
birliklerin düzenli ordu birliklerinde olduğu gibi ne muhabere gereci, ne de yetişen 

238 Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914–1918, a.g.e., s.781–782
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muhabere personeli mevcuttu. Bu nedenle harekat sırasında haberleşme bağlantıların-
da, aksaklıklar yaşanmıştır.

Bununla beraber haberleşmede;  gerek yerel ağdan, gerekse eskiden mevcut olup da 
daha sonra hasar gören ve işlemeyen hatların Afrika Grup Komutanlığı’nca sağdan ve 
soldan tedarik edilen malzemelerle kısmen onarılması ve yeniden işletmeye sokulması 
sonucu hatlardan devamlı olarak yararlanılabilmiştir. Bundan başka cephe kesimlerin-
de “Neccabe” adı verilen develi habercilerle, yaya habercilerden de yararlanılıyordu. 
Ayrıca, İtalyanlardan kalan telefon ve santraller, ele geçirilerek Mısrata’da toplanıp ona-
rılmak suretiyle kullanıma sunulmuştur. 

Libya Harekatı’nın gelişimini yakından takip eden Osmanlı Devleti ile onun müttefiki 
Almanya arasındaki haberleşme bağlantısına gelince;  her ne kadar İtalyanlar, Libya’nın 
bir çok merkezinde vaktiyle telsiz istasyonları kurmuşlarsa da bunların bir kısmı kul-
lanılmaz haldeydi. Bunlardan yararlanabilmek için Mısrata’daki telsiz istasyonun ona-
rılmasına ve gücünün artırılmasına karar verildi. Yapılan istek üzerine, Alman Teğmen 
Baron Von Toden komutasındaki küçük bir müfreze, Mısrata’ya gelerek mevcut istas-
yonu onarmış ve işletmeye açmıştır. 

Yine Almanların gönderdiği malzemelerle, Mayıs 1918’de Urfele’de;  Telefunken Alman 
sistemi, bir telsiz istasyonu kurmuştur. Böylece her iki istasyon aracılığıyla Libya’nın, 
İstanbul ve Berlin ile her an haberleşebilmesi sağlanmıştır. 

O kadar ki, Osmaniye’deki telsiz istasyonundan verilen, ajans haberleri ve saat aya-
rı bile alınarak, telli ağ sayesinde derhal cephelere bildirilebiliyordu. Ayrıca Harbiye 
Nezareti’ne, komutanlıkça yapılmış bir teklif üzerine, acil olan önemli haberler, tek 
taraflı ve ikişer defa tekrarlanarak yazılmaya başlanmıştır.239 

2.11. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA POSTA TELGRAF 
VE TELEFON NEZARETİ MENSUPLARINA  
VERİLEN TALTİF VE NİŞANLAR

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin savaştığı bütün cephelerde cephe 
komutanlıklarıyla İstanbul’daki Erkan-ı Harbiye arasındaki emir ve durum raporları, 
talimatlar sürekli telgraf hatlarıyla bildirilmiştir. Telgraf  hatları cephelerle Başkomutanlık 
arasındaki haberleşmeyi sağladığından hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle telgraf 
hatları telgraf hatlarına yapılan saldırılarda hatlar Posta ve Telgraf Nezaretince sürekli 
tamir edilmiş ve bütün hatlar askeri haberleşmeyle Dahiliye Nezareti gibi Devletin 
önemli kurumlarının haberleşmesine ayrılmıştır. 

239 Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı 1914–1918, a.g.e., s. 822-824
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Bunun yanında telgraf haberleşmesinin önemi ve süreklilik arz etmesiyle telgrafhaneler 
24 saat açık kalmış ve telgraf memurları çoğu zaman evlerine gitmemişlerdir. Ordu 
emrine 511 memurunu veren İdare çok güç duruma düşmesine rağmen kesintisiz 
görevini yerine getirmeye çalışmıştır. 

Bunun yanında cephedeki askerin morali ailesinden gelecek mektuplara bağlı olup, 
askerin moralini sürekli yüksek tutmak için postalar büyük fedakarlıkla aksatılmadan 
zamanında askerlere ulaştırılmaya çalışılmıştır. 

Savaş yıllarında Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti’nin en üst düzey yöneticilerden, 
Merkez Müdürlerine, Telgrafçılarından Müvezzilerine kadar bütün personeli büyük 
fedekarlıklar göstererek canları pahasına görevlerini yerlerine getirmeye çalışmışlardır. 
Öyleki; bombardımanlar esnasında telgrafçısından müvezzisine kadar hiçbiri görev 
yerlerini terk etmemiş ve görevlerine devam etmişlerdir. 

Bu nedenle çok sayıda Posta ve Telgraf Nezareti telgrafçısından müvezzisine hat bakım 
çavuşundan Posta ve Telgraf Müdürlerine kadar çok sayıdaki Nezaret mensubuna 
Mecidi Nişan ve Liyakat Madalyası240 Donanma Beratı ve Madalyaları241 İdare’nin 
çeşitli mensuplarına da Avusturya tarafından  Merit Nişanı, François Joseph Nişanı ve 
Almanya tarafından  Aigle Rouge Nişanı, Couranne de Prus Nişanı verilmiştir.242 

Suriye’de savaş boyunca çölde her türlü olumsuzluğa rağmen telgraf hatlarını çeken 
ve tamirini yaptıran Haleb Telgraf Fen Müfettişi Osman Feyzi Efendiye Mecidiye 
Nişanı243 Zonguldak bombardımanı esnasında telgrafhanede görevlerini aksatmayan 
telgrafçılara 244 Dun’un Bombardımanı esnasında görevini yerine getiren Dun Posta ve 
Telgraf Merkez Müdürü Adil Efendiye245 Mecidi Nişanları ve beratları verilmiştir.

Samsun bombardımanı esnasında hiç görevlerini aksatmayan Telgraf Müdürü Cevad 
Efendiye, telgrafçılara, telgraf ve posta müvezzilerine, telgraf hat bakım çavuşlarına 
Mecidiye Nişanı ve Berat verilmiştir.246  

Ayrıca, Posta ve Telgraf ve Telefon Nazırı Hüseyin Haşim Bey,247 Posta ve Telgraf ve 
Telefon Nezareti Umum Müdürü İhsan Bey248, Teftiş Kurulu Başkanı İrfan Bey249, 
Posta ve Telgraf Müfettişlerinden Mehmet Abdülcelal Bey ve  Ali Saffet Bey250 gibi 

240 B.O.A., DH.KMS. Dosya No:36 Gömlek No:16, Belge :1-2
241 B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:63 Gömlek No:34, Belge :1-2 
242 B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:72 Gömlek No:91, Belge :1-2; B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:72 Gömlek 

No:76, Belge :1-2
243 B.O.A., İ..DUİT Dosya No:63, Gömlek No:37, Belge :1-2
244 B.O.A., DH.EUM.2.Şb Dosya No:4 Gömlek No:81, Belge :1-2
245 B.O.A.,  İ..DUİT, Dosya No:63 Gömlek No:40, Belge :1-2
246 B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:63 Gömlek No:44, Belge :1-2
247 B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:7, Gömlek No:73, Belge :1-2
248 B.O.A.,  İ..DUİT, ) Dosya No:63 Gömlek No:33, Belge :1-2
249 B.O.A., İ..DUİT., Dosya No:63 Gömlek No:32, Belge :1-2
250 B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:63 Gömlek No:34, Belge :1-2
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üst  yöneticileri de üstün hizmet ve fedakar çalışmalarından dolayı Osmani ve Mecidi 
Nişanları verilmiştir. 

Savaşta nezaretin çok sayıdaki personeline üstün cesaret ve kahramanlıklarından dolayı 
taltifat ve madalya verilmiştir.

2.12. SİLAHLI ÇATIŞMANIN SONA ERMESİ VE 
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

Savaş bütün hızıyla sürerken Sultan Reşad ölmüş ve yerine son Osmanlı padişahı VI. 
Mehmet Vahdettin Han, 31 Ağustos 1918 Cumartesi günü yapılan “Kılıç Alayı” töreni 
ile tahta oturmuş ve bu Osmanlı tarihinde yapılan son kılıç kuşanma töreni olmuştur.

Mabeyn Başkatibi Ali Fuat (Türkgeldi) Bey bu kılıç kuşanma törenini şu şekilde anla-
tır: “Kılıcın kim tarafından kuşatılacağı bir mesele oldu. Eskiden ya Nakib-ül eşraflar 
veya Çelebi Efendiler bu vazifeyi ifa ederlerdi. Fakat Sultan Aziz’in cülusunda Nakib-ül 
eşraf olan Tahsin Bey tek gözlü olduğu için bu vazife kendisine verilmek istenmemiş, 
Şeyhülislam Saadettin Efendi tercih edilmişti. Abdülhamid’in Hal’i sırasında Abdül-
halim Efendi, Padişah’a: ‘Sen benim ecdadımın taktığı kılıcı taşımaya layık değilsin..’ 
diye telgraf çektiğinden yeni Padişah, Çelebi Efendiyi de istemedi. O sırada, vaktiyle 
Trablusgarb Harbi’nde devletimize büyük yardımlar yapmış olan Şeyh Sunusi, bir Al-
man denizaltısıyla Avrupa’ya, oradan da Balkanlar yoluyla İstanbul’a gelmiş olduğun-
dan kılıcı o kuşattı.”251

Türk orduları, dört yıl boyunca Çanakkale, Galiçya, Kafkasya, Suriye, Irak gibi çeşitli 
cephelerde büyük kahramanlık örneği göstermiş ve gücünün sonuna kadar her cephede 
savaşmıştır. Ancak, harbin kaderini değiştirmek mümkün olmamış ve acı kuvvetin kar-
şısında boyun eğmek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu müt-
tefikler grubu için harbin bir çıkmaza girdiği, Amerika’nın İtilaf Devletleri yanında yer 
almasıyla birlikte netlik kazanmıştır.

29 Eylül 1918’de Bulgarların ateşkes ilan etmeleri, Makedonya cephesinin çökmesi-
ne ve Osmanlı’nın Avusturya ve Almanya ile bağlantısının fiilen kesilmesine sebep 
olmuştur. İttihat ve Terakki Partisi her şeyin bittiğini anlayarak 8 Ekim 1918’de hü-
kümetten çekilmiştir. Sadrazamlığa getirilen Tevfik Paşa’nın, kabineyi kuramaması 
üzerine 14 Ekim 1918’de İzzet Paşa kabineyi kurmuş ve ilk iş olarak ateşkes teklifinde 
bulunmuştur.

251 Sarısakal Baki, Belge ve Tanıklarla Samsun’dan Ankara’ya, (19 Mayıs 1919-23 Nisan 1920), Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mayıs 2008, s.48
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Osmanlı Hükümeti, esir İngiliz Generali Towsend’in aracılığı ile 20 Ekim 1918’de 
ateşkes teklifinde bulunmuş ve 30 Ekim 1918’de Mondros Koyu’nda İngiliz zırhlısı 
Agamemnon’da Mondros Mütareke’si imzalanmıştır. Mondros Mütarekesi’nin şartları 
Osmanlı Mebusan ve Ayan Meclisleri’nin gizli oturumlarında Sadrazam Ahmet İzzet 
Paşa tarafından açıklanmış ve mütarekenin ağır hükümleri her iki meclis tarafından 
da büyük üzüntü ve endişe ile karşılanmıştır. Sadrazamın, genel durumun başka türlü 
hareket etmeye imkan tanımadığı yolundaki açıklaması, her iki meclisin mütarekenin 
imzası için, hükümete yetki vermesini zorunlu kılmıştır. Osmanlı Mütareke Heyeti, 
mütareke imza yetkisini almadan mütarekeyi imzalamış, yetkiyi kapsayan telgraf ise 
heyetin eline bir gün sonra İzmir’de ulaşabilmiştir.

Mondros Mütarekenamesi, İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki si-
lahlı çatışmaya son vermiş ve aynı zamanda Osmanlı Ülkesi’nin İtilaf Devletleri tara-
fından işgaline zemin hazırlamıştır.252

2.13. MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE  
İTİLAF DEVLETLERİNİN HABERLEŞMEYİ  
KONTROL ALTINA ALMASI

25 maddeden oluşan, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın başlıca hükümleri  
şunlardır; 
1. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin sağlan-

masıyla Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali 
sağlanacaktır.

2. Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri 
gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.

3. Karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.
4. İtilaf Devletleri’nin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul’da tes-

lim edilecektir.
5. Hudutların korunması ve iç asayişin sağlanması haricinde, Osmanlı Ordusu derhal 

terhis edilecektir.
6. Osmanlı harp gemileri teslim edilecek olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gö-

zaltında bulundurulacaktır.
7. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde, 

herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahiptirler.
8. Osmanlı demiryollarından, İtilaf Devletleri istifade edebilecek ve Osmanlı ticaret 

gemileri müttefiklerin hizmetinde bulundurulacaktır.
9. İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan yararlanabilecektir.

252 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.83-84
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10. Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
11. İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri işgal ettikleri yerlerden 

geri çekileceklerdir.
12. Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf 

Devletleri’nin kontrolüne geçecektir.
13. Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahrip edilmesi 

önlenecektir.253

Mütareke ile İtilaf Devletleri yurdun dört bir yanına askerlerini çıkartmışlar ve ilk etap-
ta posta ve telgrafhaneleri kontrol altına almaya başlamışlardır.

İngilizler;  7 Kasım 1918’de bir binbaşı, bir yüzbaşı ve altı telgraf muhabere memuru-
nu İzmir’e yollayarak yeni hizmete açılan İngiliz kablo telgraf boru hatlarını hizmete 
sokup çalıştırmaya başlamışlardı.254 8 Kasım 1918’de İstanbul Okmeydanı’ndaki telsiz 
telgraf istasyonunu İngilizler işgal ederek255 yine Kasım ayı içerisinde Posta Telgraf ve 
Telefon Nezareti’ne haberleşme üzerinde denetim kuracaklarını bildirmişlerdir.256 22 
Kasım 1918 tarihinde, Çanakkale ile İstanbul arasındaki iki telgraf hattından birisi 
PTT Nezareti’nce İngilizlerin emrine verilmiştir.257

28 Kasım 1918 tarihinde ise İngilizler, Mütareke’nin 12. maddesine göre bütün kablo-
lu ve telsiz telgraf hatlarını kendi kontrolleri altında bulunduracaklarını Osmanlı Genel 
Kurmay Başkanlığı’na bildirmiştir.258

İngilizler, 3 Aralık 1918’de, Edirne ile İstanbul arasında daha önceden Almanlar tara-
fından döşenmiş telefon ve telgraf hatlarını, Bulgaristan’daki itilaf kuvvetleri ile haber-
leşmek için kullanmaya başlamışlardır.259

Posta ve Telefon ve Telgraf Nezareti, savaşın bitmesi nedeniyle Askeri Menzil 
Müfettişlikleri’nden ellerindeki fazla muhabere araçlarını istemeye başlamıştır. Bu 
maksatla 9 Aralık 1918’de Muhabere ve Muvasala Kıtaları Umum Müfettişliği’ne çe-
kilen telgrafta, Bandırma ve Gönen’de askeriyeye ait olup kullanılmayan 2000 adet 
direk, 1500 adet fincan ve demirinin Bandırma ve Gönen Telgraf Müdüriyeti’ne teslim 
edilmesi emredilmiştir.260 

253 Meray L. Seha, Olcay Osman, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması) Sevr 
Andlaşması İle İlgili Belgeler, Ankara 1977, s. 1-5; Yılmaz Faruk, Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde, 
Niğde 1998, s.2-5
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255 ATASE, İSH Kutu No:8, Gömlek No:4, Belge No:4-1
256 ATASE, İSH Kutu No:7, Gömlek No:101, Belge No:101-1
257 ATASE, İSH Kutu No:8, Gömlek No:15, Belge No:15-1
258 ATASE, İSH Kutu No:69, Gömlek No:74, Belge No:74-1
259 ATASE, İSH Kutu No:8, Gömlek No:31, Belge No:31-1
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Diğer taraftan, İngilizler sürekli Karadeniz Boğazı Müstahkem Mevki Kumandanlığı’nın, 
haberleşmesini hatları keserek engellemeye çalışmışlardır.261

1919 yılı Şubat ayı başlarında Harbiye Nazırı;  askeri telgraflarda, her askeri daire ve şu-
benin telgraflara kendi ismini şifreyle eklemelerini ayrıca yazılan makam ve gönderilen 
dairelerin isimlerinin anlaşılır şekilde yazılmasını emretmiştir.262

Aynı yılın Mart ayı içerisinde ise telgraf metinlerinin okunacak şekilde yazılmasını,263 
Karadeniz’deki vapurların uzun zaman aralıklarıyla sefere çıkması nedeniyle posta pa-
ketlerinde gecikmeler yaşandığı bu nedenle önlem alınması ve tren ile yapılan posta 
nakliyatlarının günlük yapılması hususlarını Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisliği’ne 
emretmiştir.264

7 Nisan 1919’da, telgraf hatlarının Mütareke’nin tatbikatı ve genel asayiş gibi önem-
li konulara ayrıldığından uzak yerler dışında tren olan mahallerde önemsiz konula-
rın posta ile gönderilmesi Harbiye Nezareti’nce, Nakliye ve Otomobil Müfettişliği’ne 
emredilmiştir.265

3 Mayıs 1919’da;  Hariciye Nezareti’nden, Harbiye Nezareti’ne yazılan yazıda Osmanlı 
ülkesi ile müttefik ve tarafsız memleketler arasındaki posta ilişkilerinin yeniden tesi-
sine karar verildiğinden, yapılması gereken işlem ve hazırlıklar ile posta çantalarının 
Dersaadet’teki Fransa, İngiltere ve İtalya memurları tarafından idare edilen postalara 
verilmesi istenilmiştir.266

Mütareke döneminde, Yunanlılar Türk Telgraf Hat Bakım Çavuşlarının görev 
yapmalarını engellemiş ve bu görevlileri darp etmişlerdir.267 Postalara yapılan saldırılar 
bu dönemde artmış özellikle Rum ve Ermeni çeteleri bu saldırıları gerçekleştirmiştir.268 
Bunun yanı sıra telgraf hatlarına yapılan saldırılar da sürmüştür.269

261 ATASE, İSH Kutu No:467, Gömlek No:3, Belge No:3-1;  ATASE, İSH Kutu No:467, Gömlek No:15, 
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2.14. MÜTAREKE DÖNEMİ YABANCI  
POSTAHANELERİ YENİDEN AÇILIYOR 

1 Ekim 1914 günü kapatılan yabancı postahaneleri, Mondros Mütarekesi’nden sonra 
yeniden faaliyet göstermeye başlamışlardır. İngilizler ve Fransızlar Irak ve Suriye’de işgal 
ettikleri topraklarda posta örgütlerini hemen kurmuşlar, ellerine geçirdikleri postaha-
nelerde bulunan Osmanlı pulları üzerine “İşgal” sürşarjları vurarak bunları kendi karar-
gah postalarında kullanmaya başlamışlardı. Mondros Mütarekesi’nin hemen ardından 
İstanbul’daki İngiliz ve Fransız postahaneleri yeniden açıldılar.270 İtalyan postahanesi de 
1919’da yeniden faaliyete geçti.271 Romanya ve Polonya gibi daha önce Osmanlı top-
raklarında postahanesi olmayan iki ülke de birer posta bürosu açmışlardır.272 Yunanlılar 
da bir süre sonra postahane açmaya yöneldiler ve işgal ettikleri bölgelerde de kendi 
posta örgütlerini devreye soktular.

2.15. PTT NEZARETİ’NİN UMUM MÜDÜRLÜĞE  
ÇEVRİLMESİ

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’yla, tarihe mütareke 
dönemi adıyla geçen ve Osmanlı Devleti’nin son günlerini yaşadığı bir döneme giril-
miştir. Bu olay, Trablusgarp ve Balkan Savaşları da içine katıldığında nefes almadan 
mücadele içinde geçen 7 uzun yılın ardından gelen büyük bir bitkinliğin ve yüzyıllarca 
hüküm süren imparatorluğun çöküşünün kabullenilmesi, şaşkın, ne yapacağını bile-
mez haldeki halk tarafından bir kurtuluş gibi algılanmıştır.273

Hatta bu düşünceyle Osmanlı PTT Nezareti, depolarda bulabildiği pulları bir araya 
getirerek “Mütareke Hatırası” sürşarjlı bir seri pul bile çıkarmıştır. Oysa o tarihe kadar, 
kapitülasyonların kaldırılması, padişahın seyahatleri, Bursa sergisi, Tur-u Sina, 1897 
Yunan savaşı, Edirne’nin kurtuluşu, 10 Temmuz İyid-i Milli (Meşrutiyetin ilanı) gibi 
temaların işlendiği kutlama pulları hep bir başarının ve heyecanın anısına ithaf edil-
mişti. Mütareke pulları da bu yönde bir algılayışı göstermektedir. 13 parçadan oluşan 
ve Hakkak Ütücüyan tarafından yapılan klişelerle basılan bu pulların üzerinde “30 
Teşrinievvel 1334 Mütareke Hatırası” ibaresi yer almaktadır. Pullar, 12 Ocak 1919’dan 
itibaren tüm posta gişelerine dağıtılmaya başlanmıştır.274

270 Tarık Güner, Türkiye’de Yabancı Postalar, Yeni Koleksiyon Dergisi, Sayı:31 (Ekim-Aralık 1982), s.6-7 
271 Yeni Gazete, 22 Mart 1919 
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274 Pulhan Ali Nusret, a.g.e., s.60 
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Bu dönemde değişen siyasal yapı içinde, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti’de önce 
siyasal, sonra da yapısal yönden değişikliklere uğramıştır. İktidarı ele alan Hürriyet ve 
İtilaf Fırkası’nca yenilginin başlıca sorumlusu olarak görülen İttihatçılara yönelik gö-
revden almalar ve tutuklamaların başladığı günlerde PTT’nin de bir iç hesaplaşmayla 
yüz yüze geldiği anlaşılmaktadır. Savaşın sona ermesiyle 14 Kasım 1918’de Tevfik Paşa 
Hükümeti kurulmuş Oskan Efendi Posta ve Telgraf Nazırlığına atanmıştır. 275 Ancak 
Oskan Bey’in rahatsızlığı nedeniyle Avrupa’ya gitmesi sebebiyle Nazırlığa 16 Kasım 
1918 tarihinde itibaren Rıza Tevfik Bey vekalet etmiştir.276 28 Aralık 1918’de Yusuf 
Franko Paşa Tevfik Paşa döneminde Posta ve Telgraf Nazırlığına atanmıştır. 277 24 Şu-
bat 1919’da Ahmet Tevfik Paşa Hükümetinde Ethem Bey Posta ve Telgraf Nazırlığına 
atanmıştır.278 Damat Ferit Paşa’nın 4 Mart 1919’da yeni hükümeti kurmasıyla Mehmet 
Ali Bey Posta ve Telgraf Nazırlığına atanmıştır.279 I. Damat Ferit Paşa kabinesinde yer 
alan ve karısının İngiliz olmasından dolayı İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi Damat 
Ferit tarafından özellikle tercih edildiği öne sürülen280 Üsküdar Eski Belediye Müdürü 
Mehmet Ali Bey son PTT Nazırı’dır.281 Mehmet Ali Bey, Nazırlık’tan ayrıldıktan kısa 
bir süre sonra alınan bir kararla PTT Nezareti yeniden Dahiliye Nezareti’ne bağlanarak 
Umum Müdürlüğe dönüştürülmüş ve başına getirilen Refik Halid (Karay) Bey, 11 
Nisan 1919’da PTT Umum Müdürü unvanıyla göreve başlamıştır.282

Yusuf Franko Paşa

Mehmet Ali Bey’in kısa süren Nazırlığı döneminde, İttihat ve 
Terakki Dönemi’nin açıkları aranmaya başlanmış ve bu ko-
nuda ortaya çıkan söylentiler gazete sütunlarına taşınmıştır.

Mehmet Ali Bey, nazırlığa gelir gelmez İttihatçı memurlar 
hakkında işlem yapılacağına dair demeçler de vermiştir. İtti-
hatçı memurlar hakkında girişilecek soruşturma ve işten çı-
karma işlemlerini bu demeçlerinde açıklamaktan çekinmeyen 
Mehmet Ali Bey, onları çoktan iki sınıfa ayırmıştır bile. Birin-
ci sınıfa girenler, körü körüne İttihat ve Terakki’ye bağlanmış, 
her emrini yerine getirenler, bunlar kesinlikle memurluktan 
atılacaklardır. İkinci sınıf memurlar ise, zorla, mevki ve me-

muriyetlerini kaybetmemek için, ailelerinin geçimini sağlamak kaygısıyla bu partiye 

275 B.O.A., İ..DUİT, Dosya No:9 Gömlek No:42
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katılanlar veya partili görünenlerdir. Bunlara uyarı yapılacak ve işlerine devam etmeleri 
sağlanacaktır. Mehmet Ali Bey bu ayrımın yapılmasında, İttihat ve Terakki’ye bağlılık 
derecesinin iyice inceleneceğini de söylemektedir.283 

Mehmet Ali Bey

O günlerde çokça merak edilen, posta havalenamelerinde ya-
pılan suistimaller ve savaş döneminde PTT’nin gelirlerinin 
nerelere harcandığının gizli kalması konuları hakkında Yeni 
Gazete’de yayınlanan bir röportaj durum hakkında ayrıntılı 
bilgi vermektedir.284

Osmanlı Posta ve Telgraf İdaresi’nin savaşta aldığı tüm ya-
raları göstermese de iddialar durumun hiç de iyi olmadığını 
gözler önüne sermektedir. Mütareke dönemi başlarında yeni 
yönetimin, kasaları tamamen boşaltılmış bir idareyi devraldı-
ğı görülmektedir. Ancak, yeni gelen idarecilerin iş yapmaktan 
çok politikayla meşgul olduklarıda gözlenmektedir. Örneğin, 

Mehmet Ali Bey bu politika batağının en iyi aktörlerinden biridir. 

Bu arada 1919 yılı başlarında posta ve telgraf memurları, ücretlerinin düşüklüğü yü-
zünden yaşamlarını güçlükle devam ettirdikleri gerekçesiyle greve gitmişlerdir.285 Bu-
nun üzerine İstanbul Hükümeti, maaşlarına ek olarak % 50 oranında bir ikramiye 
verilmesini düşünmüş, ancak bunun için Maliye’den iki aylık karşılık bulunabilmişti.286 
Bu durum karşısında posta ve telgraf memurları haklarını örgütlü olarak savunabilmek 
için Posta ve Telgraf Memurları Teavün Cemiyeti adında bir dernek kurmuşlardır.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile arasındaki bağları koparan Damat Ferit, Cemal Bey’in 
istifasıyla boşalan Dahiliye Nezareti’ne, PTT Nazırı Mehmet Ali Bey’i getirmişti.287 
Bu atamayı yaparken de ne fırkaya ne de Hükümet’e haber verme gereği duymamış ve 
artık Damat Ferit kendi başına iktidarı ele almıştı.

Bu olay üzerine Refik Halid, Sabah gazetesinden ayrılmaya karar vermiş fakat durumu 
örtbas etmek için kendisini hala sorumlu gördüğünden, Dahiliye Nezareti’nde İttihatçı 
avını başlatan Cemal Bey’in istifasıyla ortaya çıkan ve sonra tüm kabineyi saran buhra-
nı, kendi yorumuyla yumuşatarak Sabah sütunlarına taşımıştır. “İstifalara Dair” başlıklı 
yazısında buhranı yorumlayarak, “… Bu istifanın mühim bir mana ifade etmediği-
ni, Hükümetin bir partiye dayandığını, görüş birliği içinde olduğunu, ayrıca fırkanın 
Cemal Bey’in yerine konulacak bir adamı olduğunu ve sabık nazırlardan başka türlü 
istifade edileceğini… öne sürmüştür.288

283 Yeni Gazete, 26 Mart 1335/1919 
284 Yeni Gazete, 9 Mart 1335/1919 
285 Yeni Gazete, 29 Ocak 1335/1919
286 Yeni Gazete, 9 Mart 1335/1919 
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288 Sabah, 9 Nisan 1335/1919 
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9 Nisan 1919 tarihli Sabah gazetesinin baş sayfasında verilen hususi haberler kısmın-
da Posta Nezareti başlığı altında, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti’nin, Umum 
Müdürlüğe dönüştürüleceği ve Dahiliye Nezareti’ne bağlanacağı ile ilgili bir haber 
yayınlanmıştır.289

Hükümet, Posta Nezareti’nin kabine değişikliklerinden etkilenmemesi için Umum 
Müdürlüğe dönüştürülmesini düşünmektedir. Böylece hem posta ve telgraf işlemleri 
çabuklaşacak, hem de tasarruf sağlanacaktı. Mehmet Ali Bey’in Dahiliye Nezareti’ne 
atanmasıyla ondan boşalan PTT Nezareti290 9 Nisan 1919 tarihinde Posta, Telgraf ve 
Telefon Nezareti Umum Müdürlüğe dönüştürülerek Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) Neza-
retine bağlanmış291 ve 11 Nisan 1919’da Refik Halid (KARAY) Bey Umum  Müdürlüğe 
atanmıştır. 292

Refik Halid, göreve başladıktan hemen sonra bir genelge yayınlayarak memurlarına ve 
kamuoyuna yapılan değişiklikleri açıklamıştır. Bu genelgede memurlarından fedakarlık 
beklediğini ifade eden Refik Halid, onlardan her ne olursa olsun görevlerine bağlı kal-
malarını istemektedir.293

Refik Halid (Karay)

Refik Halid, anılarında görevde kaldığı süre içinde yaptıkları-
nı savunarak, o dönemin koşullarını açıklamaktadır.294 Posta 
ve Telgraf Nezareti’nin, Genel Müdürlüğe çevrilmesi konu-
sunda memurlara hitaben hazırlattığı genelge hakkında “Ne-
zaretin Müdüriyet-i Umumiyeye kalbi keyfiyetine kabine 
buhranlarından müteessir olmayarak sabit bir idareye mazha-
riyet maksadına atfederek memurlara kat’i bitaraflık tavsiye-
sinde bulunuyordum.” diyen Refik Halid, kendisinden önce-
ki PTT Nazırı Mehmet Ali Bey’in kendisine bir büyük çanta 
içinde gizli ve özel bazı belgeler bıraktığından söz ederken de 
“…Bir aralık vakit bulunca bunları gözden geçirdim;  serapa 
jurnaldi. Hem bir kısmı ne himmetle vücuda getirilmişti: 

isimler siyah mürekkeple, seyyiat cetveli kırmızı ile, daha mühim yerleri çifter çizgilerle 
yazılıp süslenerek takdim olunan defterleri ve arızaları çekmecenin bir gözüne attım;  
fakat her gün yirmi tane yenisi geliyordu, nihayet göz doldu. Artık yırtıp atmağa başla-
dım.” sözleriyle PTT memurları arasında savaş sonrası başlayan siyasi çekişmeler neti-
cesinde ortaya çıkan durumu da belirginleştirmektedir. 

289 Sabah, 9 Nisan 1335/1919 
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Bu karışık ortamın, düzene kavuşturulması da Refik Halid için gerçekten en zor görev-
lerden biri olmuştur. Rana Bey’in, Mehmet Ali Bey’in baskılarına dayanamayarak istifa 
etmesiyle boş kalan Posta Umuru Müdürlüğü’ne henüz atama yapılamamıştı. Teftiş 
Heyeti Müdürlüğü de, Maliye Müfettişi İrfan Bey’in, Maliye Nezareti’ndeki görevine 
dönmesiyle boşalmıştı. Umum Müdürlük binasında var olan ve Refik Halid’in hoşuna 
giden başlıca güzellik ise, binanın düzenli ve temiz, eşyaların yeni olmasaydı. Bir de 
koridorlarda gördüğü kadın hademe ve memurlar Refik Halid’in hoşuna gitmişti.295

Refik Halid (Karay), PTT’ye Genel Müdür olduğu günlerde işgal orduları ile birlikte ya-
bancı posta şubeleri de açılmaya başlanmış, önemli telgraf hatları İngiliz ve Fransız askerle-
rin muhaberesine bırakılmış, idareye ait bütün telgraf hatları savaş boyunca tamirat görme-
diğinden haberleşmede aksaklıklar yaşanmıştır. 1.Dünya Harbi esnasında posta nakliyat 
müteahhitlerin ücretleri ödenmemiş ve dolayısıyla posta nakliyatları çoğu yerde durmuş 
halka ait havale ücretlerinin büyük kısmı ödenmemiş ve kurum bu paraları masraflarına 
harcamıştır. Refik Halid Maliyeden ödenek istemesine rağmen Maliye Nezareti’nden öde-
nek verilmemiş ve Ziraat Bankasından cüzi bir yardım alınabilmiştir.296

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla itilaf kuvvetlerine bırakılan Batum ve 
Ahıska gibi yerlerde hesapların içinden çıkılmadık bir halde olduğu, harp zamanında 
pul bastırılmadığı ve yurt içinde pul basımına uygun matbaa bulunmadığı için sürşarjlı 
pulların kullanıldığı, bu nedenle sürşajlı pullar yerine yeni pulların bastırılması gerekli-
liği tespit edilen belli başlı konulardır.297

Refik Halid, ilerleyen günlerde PTT’nin içinde bulunduğu durum hakkında İfham 
gazetesine verdiği bir demecinde de şunları belirtmektedir:

“Müdüriyet’in 500 bin lira kadar açığı vardır. Bunun için Maliye Nezareti ile görüşülüp 
bu açığı kapatmak için yapılabilecek tek şeyin zam yapmak olduğu kararına vardık.

Müdüriyet’in bugün meşgul olduğu mühim işlerin biri de pul basımıdır.. Yeniden yap-
tıracağımız pullar için İngiliz ve Amerikan şirketleriyle görüşmelerimiz sürüyor. İngi-
lizler 46.000, Amerikalılar 31.000 lira istediler. Diğer bazı şartları sağladıkları takdirde 
Amerikalılarla anlaşabiliriz. Bu defa pullara abidat-ı milliye resimleri yaptırmak niye-
tindeyiz. Pullar bir tür propaganda aleti olduğu için bu suretle onlardan dünyaya milli 
kültürümüzü tanıtmak hususunda istifade etmek istiyoruz”298

295 Karay Refik Halid, a.g.e.,  s.105 
296 Karay Refik Halid, a.g.e., s.108-109
297 Memleket, 3 Mayıs 1335/1919 
298 İfham, 17 Eylül 1335/1919 
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2.16. İTTİHAT VE TERAKKİ KABİNELERİ’NİN SON 
PTT NAZIRI OLAN HÜSEYİN HAŞİM BEY’İN  
SORGULANMASI

Hüseyin Haşim Bey, Posta Telgraf ve Telefon Nazırı olarak 5 Eylül 1917 tarihinde göreve 
başlamıştı. Göreve başladığında Osmanlı Devleti üç yıldır savaşın içinde bulunuyordu. 
Savaş dönemi kabinelerinden birinde yer aldığı için 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan 
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan İttihat ve Terakki soruşturmalarında 
onun da adı kayıtlara altı çizilerek geçmişti. Kendisinin ülkeyi savaşa götürenlerle olan 
bağları tek tek sorgulanmış, o da kendisini aklamaya çalışmıştır. Sorgulamanın gidişatı, 
Meclis-i Mebusan zabıtlarına ve gazetelere de yansımıştır.299

4 Kasım 1918 günü Meclis-i Mebusan’da “Said Halim Paşa ile Mehmet Talat Paşa 
kabinelerinin Divan-ı Ali’ye sevkleri hakkında” Divaniye Mebusu Fuat Bey tarafından 
verilen önerge kabul edilmiş ve çekilen kura ile soruşturmayı meclis içinden belirlenen 
44 mebustan oluşan 5. Şube’nin yapması uygun görülmüştü. Kanun-i Esasi ve Meclis-i 
Mebusan Dahili Nizamnamesi’ne göre, Divan-ı Ali’ye (Yüce Divan) sevk edilecek ka-
bine üyelerinin ilk soruşturmaları, daha önce belirlenmiş şubeler (Komisyon) aracılığı 
ile yapılıyor ve bu şubenin raporu Genel Kurul’da görüşülüp kabul edilirse, sanıklar 
yargılanmak üzere Yüce Divan’a gönderiliyordu.

Hüseyin Haşim Bey

Bu hüküm ve maddelere dayanarak mebusların şubelere ayrıl-
ması 10 Ekim 1918 günlü Meclis ilk oturumunda yapılmış ve 5. 
Şube’nin 44 üyesi belirlenmişti. Araştırma ve soruşturma komis-
yonu gibi çalışacak olan 5. Şube, ilk toplantısını 6 Kasım 1918 
günü yaparak reisliğe Kütahya Mebusu Abdullah Azmi Efendi’yi, 
katipliğe de Ertuğrul Mebusu Şemsettin Bey seçmişti. Bundan 
sonra önerge sahibi Fuat Bey’den gereken açıklayıcı bilgileri de 
alarak Talat ve Sait Halim Paşalar’ın kabine üyelerini teker teker 
sorgulamaya başlamıştı.

5. Şube üyeleri arasında Türkler çoğunlukta olmasına karşın Arap, Rum ve Ermeni 
Mebuslar da bulunmaktadır. İlginç olan, eski kabinelerin üyesi oldukları için ifade 
verenlerden Ahmet Nesimi ve Cavit Beyler ile İttihat ve Terakki’nin Genel Sekreteri 
Mithat Şükrü Bey de şubenin üyeleri arasında bulunmalarıdır.

Çoğu zaman sıradan bir sorgulamanın sınırlarını aşarak ağır suçlamalarla yargılama 
niteliğine bürünen bu toplantılarda, ilk ifadesi alınan kişi Said Halim Paşa’dır. Sonra 
sırasıyla, eski kabine üyeleri Çürüksulu Mahmut Paşa, İbrahim Bey, Ahmet Şükrü Bey, 
Ahmet Nesimi Bey, Halil Bey, Cavit Bey, Ali Münif Bey, Mustafa Şeref Bey, İsmail 

299 Kocahanoğlu Osman Selim, İttihat ve Terakki’nin Sorgulanması ve Yargılanması, İstanbul 1998, s. 439
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Canbulat, Hüseyin Haşim Bey, Kara Kemal Bey ile Şeyhülislam Hayri ve Musa Kazım 
Efendiler’in ifadeleri alınmıştır. Savaş kabinelerinin önderleri olan Talat, Enver ve Ce-
mal Paşalar ise yurt dışına çıktıklarından ifadeleri alınamamıştır.300

Hüseyin Haşim Bey, savaş kabinelerinde görev alan bir Nazır olarak komisyon huzu-
runda verdiği ifadesinde savaşa girişte sorumluluğu olmadığını kanıtlamaya çalışmıştır. 
Bunu yaparken de başında bulunduğu PTT Nezareti’nin durumuyla ilgili bazı açıkla-
malar yapmıştır. PTT Nezareti’nin savaş içindeki durumuyla ilgili ilk ağızdan verilen 
bu bilgiler arasında en dikkat çekenleri;  sansür, işgal edilen topraklardaki telgrafha-
nelerin gelirlerinin nereye gittiği, koli yolsuzluğu gibi savaş döneminin kamuoyunda 
dikkat uyandıran konulara yöneliktir.

Hüseyin Haşim Bey, sansür konusundaki görüşlerini şöyle ifade etmektedir:

“Siyasi ve askeri sansür harbin ilanı ile beraber uygulanmış bir usuldür. Binaenaleyh 
bendeniz bu usulün ihdasında bulunmadım, fakat muahharen kabineye geldikten son-
ra, murakabe-i askeriyenin muhaberatı ihlal etmekte olduğunu ve posta işlemlerinin 
geciktirildiğini gördüğüm cihetle Harbiye Nezareti nezdinde şiddetli takibat ve mü-
racaatta bulundum. Bu teşebbüsat neticesinde bilfiil darülharp olan yerler ile sevahil 
müstesna olmak üzere, diğer mahallerden gelen ve buradan o mahallere gidecek olan 
mektup ve telgrafnamelerin İstanbul’daki Askeri Sansür Dairesi’ne gönderilmemesi için 
Harbiye Nezareti’nin muvaffakatını aldım. Geçen sene Heyet-i Umumiye’de posta iş-
leri hakkında verilen soru önergesine cevap verdiğim zaman söylediğim gibi, bu sansür 
sırf Karargah-ı Umumi İkinci Şubesinin emirleri doğrultusunda tatbik edilirdi ve Posta 
Nezareti buna katiyen iştirak etmemişti.

Gazeteler meselesine gelince;  bu, doğrudan doğruya Dahiliye Nezareti’nin işiydi. Ma-
mafih, benim fikrimce gazetelere sansür koymak münderecatının mesuliyetini hükü-
metçe deruhte etmek demektir. Binaenaleyh ben bundan bir fayda görmem;  bila-
kis zararı vardır. Çünkü sansür olarak istihdam edilen memurların gafleti, hükümeti 
münasebat-ı hariciyede bazen pek müşkül bir mevkie getirebilir. Esasen, matbuatın 
sansüre tabi tutulması, Kanun-u Esasi hükmünce de uygundur. Dahiliye Nezareti gö-
revinde bulunan Talat Paşa ile mülakatımda kendisinin de sansürü kaldırmak fikir ve 
düşüncesinde olduğunu anladım, fakat o sırada Talat Paşa’nın Brest-Litovsk müzake-
relerine iştirak için acele İstanbul’dan ayrılışından ve dönüşünden birkaç gün sonra 
Bükreş’e gitmesi bu görüşlerinin tatbikini erteledi ve Bükreş’ten dönüşüne müteakip 
sansür kaldırıldı. Gariptir ki, sansür kaldırılınca gazeteler, postalarda gecikmelerden 
şikayete başladılar. Gerçekten muhtelif sebeplerin tesiri ile postalarda arzu edilen düzen 
sağlanamıyorsa da, her halde bu zaruri gecikmelere nisbetle şikayet edilecek gayr-ı ihti-
yari muamelat vardı. Hatırımda kaldığına göre, Cülus-u Hümayün tebriki münasebeti 
ile, Saray-ı Hümayun’da bulunduğumuz esnada, Enver Paşa bana hitaben: ‘Bakınız, 

300 Kocahanoğlu Osman Selim, a.g.e., s.26-32
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gazeteler postalar için ne yazıyorlar’ dedi. Ben de, ‘Gazetelerin yazdığı şey ya doğrudur 
ya doğru değildir. Eğer şikayet muhakkak ise, şikayeti ortadan kaldırmak hükümetin 
vazifesidir;  fakat şikayet doğru ve gerçek değil ise kabil-i müdafaadır, red olunur. Ne 
yazarlarsa yazsınlar’ demiş idim.”301

Hüseyin Haşim Bey, sözünü bitirdikten sonra, Kudüs Mebusu Ragıb Neşaşibi Bey ken-
disine istila edilmiş olan topraklardaki telgraf gelirlerinin Nezaret’e gelip gelmediğini 
sorunca:

“İstilaya uğrayan memleketlerdeki telgrafhaneler, gelirlerinin bir kısmı kurtarıldı ve 
doğal olarak kurtarılamayan kısmı da oldu. Başmüdüriyete yazılmıştı, fakat bilahare 
Nezaretten çekildiğim için takip ve tahkik edemedim” sözleriyle cevap vermişti. Bu 
paraların Bank-ı Osmani’ye aktarıldığı konusundaki soruyu da şöyle yanıtlamıştır:

“Evet paraları çok olunca Bank-ı Osmani’ye veriyorlardı. Binaenaleyh o gibi teslimat-
tan büyük bir şey kayıp olduğunu zannetmem. Çünkü, Bank-ı Osmani’ye teslim edi-
lince malumat verilir ve postahane burada tahsil ederdi. Fakat belki merkezlerde sınırlı 
bir miktar para kalmıştır.”302

Sorgulamanın bundan sonraki kısmı ise, Ragıb Neşaşibi Bey’in sorduğu bir soruyla 
Hüseyin Haşim Bey’in Nezareti sırasında yaşandığı iddia edilen bazı yolsuzluk ve me-
murların yerlerinin değiştirilmesi olaylarına yönelmiştir. Bu iddialar karşısında Hüseyin 
Haşim Bey, Nezaret’in genel işlemlerinde herhangi bir yolsuzluğa rastlamadığını belir-
terek, savaş döneminde sıkça konuşulan Koli Meselesi hakkında şunları söylemiştir:

“…En ziyade mevzu-u bahis olan mesele “Koli” meselesi idi. Filhakika İhracat 
Komisyonu’ndan ihracına mezuniyet verildiği halde vesait-i nakliyenin noksanından 
dolayı Avrupa’ya sevk edilmemiş olan bir çok koliler teraküm ettiği cihetle, Paket 
Postahanesi bir sıra tertibi yapmış ve her birine birer sıra numarası verilmek sureti 
ile kolilerin sevki düşünülmüş ve fakat bu usul devam edememiş. Bir aralık İhracat 
Komisyonu’ndan alınan vesikaların tarihi itibariyle sevk edilmek istenilmiş;  fakat bun-
dan da serbest edilememiş. Nihayet, Nezaret, Kalem-i Mahsus Müdüriyeti’nin gönder-
diği listeler üzerinde sevkiyat başlamış ve şikâyât da bundan tevellüt eylemiş.

Ben Nezaret’e geldikten sonra kolisi olmayan bir çok kimseler koli ihracı için vesika 
aldıklarını ve bunların kolisi olanlara birer bedel mukabilinde sattıklarını ve koli vesi-
kalarını beş kuruştan on beş kuruşa kadar tahavvül eylediğini işittim. Ve paket posta-
hanesini teftiş etmiş olan Maliye müfettişinin raporunda gördüm. Bu listeler Mustafa 
Şeref Bey’in Nezaret Vekaleti’nde bulunduğu zaman kamilen iptal edilmişti. 

301 Kocahanoğlu, a.g.e., s. 448
302 Kocahanoğlu, a.g.e.,  s.449 
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…Oskan Efendi’nin istifası üzerine Nezaret’e asaleten bir zat tayin olunmayarak 
Umur-u Nezaret, Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey tarafından vekaleten ifa edilmekte 
idi. Müşarünileyh Avrupa’ya gittiği zaman Mustafa Şeref Bey de Ahmet Şükrü Bey’e 
değil, Nezaret’e vekalet etmişti. Bendeniz Nezaret’e geldiğim vakit ise harice gönderile-
cek kolilerin miktarı vesait-i nakliye ile mütenasip bir dereceye ve hatta aşağıya düşmüş 
olduğundan, sıra tertibine ve liste tanzimine esasen ihtiyaç kalmamıştı. Posta işlerinin 
merci-i tabii ve kanunisi Nezaret Posta Umuru Müdüriyeti olmasına binaen herhal-
de Kalem-i Mahsus Müdürü’nün bu işlerle meşgul olmaması lazım idi. O zamanlar 
müdüriyet-i mezkurede bulunan zat ahval-i sıhhıyesinden nâşi terk-i hizmet eylemiş ve 
yerlerine diğer bir zat tayin olunmuştur.303

…Vazifesini suistimal eden memurlar mahkemeye verilmiş ve bir kısmı da cezalarını 
görmüşlerdir. Ben zaman-ı Nezaretimde yolsuzluklarına, icra kılınan tahkikat ile kana-
at getirdiğim 200’e yakın memuru derece-i kabahatlerine göre azil ve muvakkaten ihraç 
ve tenzil-i sınıf cezaları ile tecziye etmiştim.”304

2.17. MONDROS MÜTAREKESİ’NDEN SONRA  
MUSTAFA KEMAL’İN İSTANBUL’A GELİŞİ

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Adana’ya gelen Yıldırım Orduları 
Grup Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, Adana’da bulunduğu zaman Adana’nın ileri 
gelenlerini ve gençlerini düşman işgaline karşı direnmeye ve savunmaya teşvik ede-
rek, aralarında bir teşkilat kurup hazırlanmalarını telkin etmiştir. Aynı şekilde teşkilat 
kurarak milli kuvvetleri toplama yolundaki telkinlerini Antepli Ali Cenani Bey’e de 
yapmıştır.305

Aynı günlerde Adana’da Ali Fuat Paşa ile yaptığı görüşmede, “Artık milletin bundan 
sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün ol-
duğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün bir ordu ile beraber yardım etmemiz lazım-
dır” diye açıklamada bulunmuştur.306

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a geldikten sonra Ali Fuat Paşa ile görüşmelere devam 
etmiştir. Bu görüşmelerde Mustafa Kemal Paşa’nın Türk Milleti’ni kurtarmak için nasıl 
bir mücadeleye atılacağı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ali Fuat Paşa, hatıralarında 
bu noktaya şu şekilde değinmektedir: “Kemal Paşa, eğer bir vazifeye kendisini tayin 
ettiremezse Anadolu’da en itimat ettiği bir kumandanın yanına gideceğini ve ilk defa 
işe oradan başlayacağını söylüyordu.” Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya, “Ben ve 
kolordum daima emrindedir” şeklinde cevap vermiştir.307

303 Kocahanoğlu, a.g.e., s.450 
304 Kocahanoğlu, a.g.e., s.451 
305 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.165
306 Cebesoy Ali Fuat, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 2000, s.45 
307 Cebesoy Ali Fuat, a.g.e., s.57
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Osmanlı Erkan-ı Harbiyesi, İngilizlere rağmen Ali Fuat Paşayı 20. Kolordu Komutanı 
olarak Ankara’ya, Kazım Karabekir Paşa’yı da 15. Kolordu Komutanı olarak Erzurum’a 
göndermeyi başarmıştır.

Erzurum’a giden Kazım Karabekir Paşa, görevine başlar başlamaz, silahlarını teslim 
ederek, terhis edilmek üzere olan Kafkas Ordusu’nun kalıntılarını hızla toplamış, önce 
Trabzon’a sonra da Erzurum’a getirerek sıkı bir eğitime almış ayrıca terhis ve silah tes-
limini durdurmuştur. Böylece Kazım Karabekir Paşa, 13.000 kişilik zinde ve eğitimli 
bir ordu oluşturmuştur.308

Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri’nin Boğazlar’ı kontrol altına alması ve 
İstanbul ile birlikte ülkenin dört bir yanında askeri karargah kurmaları azınlıkları azdır-
mıştır. Özellikle Ermeni ve Rumlar bulundukları yerlerde her türlü taşkınlığı yaparak 
çetelerle birlikte Müslüman Türk köylülerini katletmeye başlamışlardır.

Nisan başında Rum eşkiyalarının vahşeti, İstanbul dolaylarına kadar yayılmıştı. Bilhas-
sa Kartal, Pendik ile buralara bağlı Olay Bağı Yayla köyleri civarında vahşi cinayetler 
işledikleri görülmüştür. O civarda hayvan otlatmakta olan iki Türk kızı, bu eşkiyalar 
tarafından dağa kaldırılmış, 14 yaşında İsmail adında bir çocuk onbeş yerinden, 12 
yaşında Recep oğlu Mustafa 18 yerinden, 10 yaşında Mahmut oğlu İsmail altı yerinden 
ve Balıkesir muhacirlerinden 10 yaşında bir çocuk da dört yerinden bıçaklanarak parça 
parça kesilmek suretiyle öldürülmüşlerdir.

İngilizlerin Anadolu’nun bazı bölgelerinde asayiş ve düzenin sağlanması yolundaki is-
tekleriyle, İstanbul Hükümeti’nin ordu müfettişliklerini kurma yolundaki çalışmaları 
şekil ve zaman açısından birbirine denk düşmüştü. Mustafa Kemal Paşa’nın, Ordu Mü-
fettişliğine atanmasında Osmanlı Harbiye Nezareti’nin, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 
Riyasetinin, Sadrazam ve Hükümetin, Padişah’ın ve işgal kuvvetleri komutanlarının 
olurları gerekiyordu. Paşa’nın İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Almanya karşıtı oluşun-
dan dolayı İngiltere, Padişah ve Damat Ferid Paşa hükümetleriyle aralarında bir çelişki 
yoktu. Zaten, padişah ve hükümet tarafından yetenekli, güçlü ve vatanperver olarak 
tanınmaktaydı. İşte Mustafa Kemal Paşa bu noktada işi olacağına bırakmadı. Bizzat 
dostluklar, yakınlıklar kurarak dolaylı da olsa müfettişlik konusu ile ilgilendi. Bu sırada 
Dahiliye Nazırı olan Mehmet Ali Bey (Eski PTT Nazırı), İsmail Fazıl Paşa’nın akra-
bası idi. Mustafa Kemal Paşa’nın, yakın arkadaşı Ali Fuat Paşa’nın babası olan İsmail 
Fazıl Paşa, Mehmet Ali Bey’in Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesine aracılık etti. İsmail 
Fazıl Paşa, Mehmet Ali Bey ile yaptığı görüşmede Mustafa Kemal Paşa’nın ittihatçı 
olmadığına dair taahhütte bulunduktan sonra, bir akşam Kuzguncuk’taki evine bunları 

308 Kapusuzoğlu Ertuğrul, Milattan Sonra Samsun, Ankara 2007, s.67
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Mustafa Kemal Atatürk

davet ederek tanışmalarına vesile oldu. Bu davette Mustafa 
Kemal, Mehmet Ali Bey üzerinde son derece iyi bir inti-
ba bırakmış ve kendisine her türlü yardımda bulunacağı 
sözünü almıştır. Nitekim, Mehmet Ali Bey sözünü tuttu 
ve Mustafa Kemal’in Anadolu’ya gönderilmesi için gerekli 
sebeplerin neler olabileceğini araştırmaya başladı. İşte bu 
sıralarda Karadeniz kıyısındaki Rum çetelerinin şikayetle-
ri günden güne artmaya başladı. Diğer taraftan İngilizler, 
bölgede sükun ve asayiş sağlanmadığı takdirde buraları da 
işgal edeceklerini bir ültimatomla bildirdi. Bunun üzerine 
İngiliz temsilcilerle meseleyi görüşen Sadrazam, daha sonra 
bu konuyu Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey’e açtı. Meh-
met Ali Bey önceden beri bu meseleyi müzakere ettiğin-
den, Damat Ferid’e bu bölgeye geniş yetkilerle Mustafa Ke-
mal Paşa’nın gönderilmesini teklif etti. Mustafa Kemal’i bir 
defa görmek ve hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Damat 
Ferid Paşa, onları bir gün yemeğe davet etti. Sabık Erkan-ı 
Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşa’nın da hazır bulun-
duğu ve Cercle d’Orient (Serkıl Doryan)’da verilen öğle ye-
meğinde, Mustafa Kemal’in göze batan herhangi bir şüp-
heli hareketi görülmedi ve Sadrazam tarafından, adı geçen 
göreve getirilmesi kabul edildi. Bununla beraber, Damat 
Ferid Paşa, yanlış bir anlamaya meydan bırakmamak için 
İngiltere elçiliği baştercümanı Ryan’a, Mustafa Kemal’in 
dürüstlüğünden bahsetti. 

Bu yoğun faaliyetler esnasında Mustafa Kemal, Bahriye 
Nazırı Ali Paşa ile de tanıştı. Mehmet Ali Bey vasıtasıyla 
Şişli’deki evinde birkaç defa görüşerek dostluklarını ilerlet-
ti. Avni Paşa ise, o sırada Harbiye Nazırı olan Şakir Paşa’nın 
damadı oluyordu. Mustafa Kemal bu arkadaşı vasıtasıyla 
Harbiye Nazırı’nın da itimadını kazandı. Bu tayinde Meh-
met Ali Bey’in rolü büyük olduğu gibi, Avni ve Şakir Pa-
şaların da etkisi fazladır. Damat Ferid Paşa ile Mehmet Ali 
Bey’in arası Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişinden sonra 
açılacaktır.309

309 Türkmen Zekeriya, Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve 
Yeniden Yapılanması (1918-1921), Türk Tarih Kurumu, Ankara 
2001, s.123-124
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Anadolu’da sivil ve askeri bütün muamelelerde çok büyük yetkilere sahip olan Müfettiş-i 
Umumilik, sivil ve askeri işlerde, ilgili nezaretlerle muhabere etme yetkisine sahip olup 
doğrudan sadarete bağlı bir müessese idi.310 Türk Milli Mücadelesi’nin başbuğu ve mih-
veri olacak Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaları Müfettişliği’ne tayin kararı, Sultan 
Vahdettin tarafından 30 Nisan 1919’da imzalanır.311

İstanbul’da bulunduğu süre zarfında çeşitli görüşmeler yapan Mustafa Kemal, sonunda 
kendini Anadolu’ya 9. Ordu Müfettişi olarak göndertir.312 Mustafa Kemal, bir an önce 
Samsun’a gitmek için Yaveri Cevad Abbas’ı, Harbiye Nezareti’ne izinleri alması için 
gönderir. Cevad Abbas, Harbiye Nezareti’nde genç cesur Teğmen Sedat Rıza ile karşı-
laşır. Bu cesur teğmen İngiliz üst düzey askeri heyetinin tercümanlığını yapmaktadır. 
Mustafa Kemal’in Samsun’a 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirme yazısını alır, işle-
mini yaptırır ve Mustafa Kemal İstanbul’dan ayrıldıktan sonra İngiliz üst düzey askeri 
heyetine teslim eder. Böylece İngiliz generallerin, Mustafa Kemal İstanbul’dan ayrıldık-
tan sonra Samsun’a gittiğinden haberleri olacaktır.313

Mustafa Kemal, İstanbul’dan ayrılmadan önce yanında bulunanlara;  “Burada esir gibi 
yaşamaktansa, Karadeniz’de batmayı tercih ederim” diyerek Dolmabahçe önünde de-
mirli düşman gemilerini gösterip; 

“Bunlar işte böyle... dayandıkları şey yalnız demir, çelik ve silah kuvveti! bildikleri şey 
yalnız madde... bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. 
Biz Anadolu’ya silah ve cephane değil, ideal ve iman götürüyoruz” demiştir.

Mustafa Kemal son Osmanlı Padişahı Vahdettin ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlatmak-
tadır: 

“Yıldız Sarayı’nın ufak bir salonunda Vahdettin ile adeta diz dize denecek kadar yakın 
oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa, masanın üstünde bir kitap var. 
Salonun Boğaziçi’ne doğru açılan penceresinden gördüğümüz şu;  birbiri hizasında 
düşman zırhlıları! Bordolarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı’na doğrulmuş.

Padişah, söze başladı:

- Paşa, Paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık şu kitaba gir-
miştir. (Masanın üstündeki kitabı gösterdi, bu bir tarih kitabı idi) Bunları unutun. Asıl 

310 Arslan Ali, Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği IV. ve V. Damat Ferit Hükümetleri’nin Anadolu’daki 
Yönetimi Büyük Millet Meclisi’nden Geri Alma Teşebbüsü, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Kasım 1995, Yıl:8, Cilt:4, Sayı:16, s.445

311 Tevetoğlu Fethi, Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar, Ankara 1971, s.13
312 Belgelerle Atatürk, Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1999, s.15
313 Gürer Turgut, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas, Cepheden Meclise Büyük Önder İle 24 Yıl, İstanbul 

2008, 6. Baskı, s.218
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şimdi göreceğiniz hizmet hepsinden büyük olabilir. Paşa Devleti kurtarabilirsin.

- Hakkımdaki iltifatlarınıza teşekkür ederim. Elimden gelen hizmeti yapacağıma em-
niyet buyurunuz.

- Muvaffak olunuz!”

Mustafa Kemal Yıldız Sarayı’ndan çıktıktan sonra evine gelerek hazırlıklarını tamamlar 
ve otomobiline atlayıp Galata rıhtımına gelerek, Bandırma vapuruna biner. Hareket et-
melerinden biraz önce arkadaşlarından biri içinde bulundukları tehlikeyi şu sözlerle an-
latır: “İngilizlerin bindiğiniz gemiyi takip etmek, hatta batırmak ihtimalleri vardır.”314

Albay Refet (Bele), Bandırma vapuruna kaçak bindiği için Kız Kulesi önlerinde yapılan 
aramada, yakalanmamak için geminin ambarına inmiştir. İngilizler yaptıkları aramalar-
da Albay Refet’i bulamamışlardır. 

İstanbul’daki İngiliz generallerinin, Mustafa Kemal’in geniş yetkilerle Samsun’a gönde-
rildiğinden ve İstanbul’dan ayrılmak üzere olduğundan haberleri bulunmamaktadır. Bu 
nedenle İngiliz jandarması, aramadan sonra Bandırma Vapuru’na yol vermiştir.315

Posta Gemisi olan Bandırma Vapuru’nun;  tayfasını, motorcusunu, çımacısını Top-
kapılı Cambaz Mehmet’in adamları oluşturmaktadır. Cambaz Mehmet, Çanakkale’de 
Mustafa Kemal’in emrinde savaşmış bir kahramandır ve bu kahraman, İstanbullu bir 
kabadayıdır.

Bu kabadayı İstanbul’daki bütün yasadışı işlere girmiş suçluları bile emri altına alarak 
vatan için çalışmış ve güçlü bir teşkilat kurmuştur.

Cambaz Mehmet, Mustafa Kemal ve arkadaşları, Bandırma Vapuru’na bininceye kadar 
güvenliklerini sağlamış, bununla da yetinmeyerek, Bandırma Vapuru’nun bütün perso-
nelini kendi adamlarından seçmiştir.

Cambaz Mehmet’in adamları, gemici olmaktan çok her biri, on kişiyle baş edebilecek 
birer savaşçıdır. Bu yiğitler, varlıklarını hissettirmeden, Mustafa Kemal Paşayı koruma 
altına almışlardır.316

314 Atay Falih Rıfkı, Babanız Atatürk, İstanbul 1980, s.57–58
315 Kapusuzoğlu Ertuğrul, a.g.e., s.8-9
316 Salışık Selahattin, Kurtuluş Savaşı’nın Gizli Örgütü M.M Grubu, Hürriyet Gazetesi 31 Ağustos 1972, 

Topkapılı Cambaz Mehmet Hakkında Geniş ve Ayrıntılı Bilgi için 31 Ağustos 1972 Tarihinden İtibaren 
Yayınlanan On Gün Süren Yazı Dizisi.
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Boğazdan çıktıktan sonra Mustafa Kemal Paşa, gece yarısına doğru kaptanın yanına 
giderek sorar:

•	 Karadeniz’de kaçıncı seferiniz kaptan?
•	 İlk çıkışımdır, efendim.

•	 Denizin tehlikeli yerlerini bilir misin? Kaptan harita üzerinde bir yer göstererek:

•	 Şu Kerempe Burnu’nu geçersek tehlikeyi atlatmış oluruz.

•	 Demek devamlı tehlike içindeyiz, diyen Mustafa Kemal harita üzerinde kaptana şu 
emirleri verdi:

•	 Normal rotayı takip etmeyeceksiniz. Karaya çarpmamak şartıyla mümkün olduğu 
kadar kıyıdan gideceksiniz. Lazım gelirse gemiyi tereddütsüz karaya saplayacaksınız.

•	 Gemiyi feda ettikten sonra istediğiniz yere çıkarız, efendim.

•	 Biraz düşündükten sonra tekrar sordu:

•	 Kaç mil gidiyoruz, kaptan?

•	 Sekiz, on mil ama havaya bakar.

•	 Ne havası?

•	 Yani fırtına olursa pek yol alamayız.

Mustafa Kemal Paşa’nın bu talimatı üzerine gemi kaptanı mümkün olduğu kadar kıyı-
dan gitmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal’in bütün çabası artık Anadolu’nun bir kıyısına 
ayak basmaktan ibarettir.

Önce Sinop’a uğramış, buradan Samsun’a karadan gitme olanağının olmadığını du-
yunca tekrar Bandırma Vapuru’na binerek yola devam etmişlerdir.

Gergin geçen yolculuğun ardından Samsun görünmüştür. Samsun’a çıkıldıktan yarım 
saat sonra gelen bir haber, kaptana rotayı değiştirtmenin ne kadar isabetli bir karar 
olduğunu gözler önüne sermiştir. Çünkü, İngilizler gemiyi takip etmişler ama normal 
yol üzerinde rastlayamamışlar ve Samsun’a gelmişlerdir.317

317 Atay Falih Rıfkı, a.g.e., s.58 
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Grand Huck Otelin Altındaki Osmanlı Postahanesi  
(İzmir Ahmet Piriştina Müzesi)

2.18. İZMİR’İN İŞGALİ  
(15 Mayıs 1919) 

İzmir’in Yunan ordusunca işgali İtilaf Devletleri tarafından 
daha önceden kararlaştırılmıştı. Fakat İtalya’nın İzmir üze-
rindeki taleplerinden dolayı;  Amerika Birleşik Devletleri, 
Fransa ve İngiltere 6 Mayıs’ta İzmir’in Yunanlılarca işgal 
edilmesine karar vermiş, 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar 
İzmir’e asker çıkararak işgale başlamışlardır.318

Yunan askerlerinin karaya çıkmasıyla, İzmir Telgrafhanesi 
İngilizler tarafından;  Selçuk İstasyonu ise İtalyan müfreze-
si tarafından işgal edilmiştir.319 İşgalin başlamasıyla birlikte 
yerli Rumlar ile Yunan askerleri ağır tahriklerle Türk as-
kerlerini ve Türk halkını aşağılamaya başlamışlar, bu arada 
Yunan Efzun Alayı’nın yürüyüşü esnasında Yunan bayra-
ğını taşıyan askere, gazeteci Hasan Tahsin tarafından ilk 
kurşunun atılmasıyla Yunanlılar bir süre şaşkınlık yaşamış 
daha sonra katliama başlamışlardır. Bu kıyım esnasında 
sokaktaki Müslüman Türklere ateş açılmış, askeri kışlada 
toplanan askerler dipçiklenerek Yunan gemilerine bindiril-
miştir. Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa bile tokatlanmış, 
tekmelenmiştir. Askerlik Şubesi Başkanı Albay Süleyman 
Fethi Bey Yaşasın Venizelos diye bağırmayıp, yerine kahrol-
sun Venizelos dediği için şehit edilmiştir.320 İzmir Telgraf-
hane Müdürü de Yunanlılar tarafından gemiye götürülmüş 
ve işkenceye maruz kalmıştır.321

İzmir’in işgal edildiği gün sabahı Meclis-i Vükela (Hükü-
met) Bab-ı Ali’de toplanmış ve  İzmir telgraf hattı  doğ-
rudan Bab-ı Ali Telgrafhanesi’ne bağlanmıştır. İstanbul 
Hükümeti Bab-ı Ali Telgrafhanesi’nden telgraf hatlarıyla 
İzmir’e  ulaşmak istemişse de ulaşamamıştır. Aynı gün Sir-

318 Öztoprak İzzet, Kurtuluş Savaşı İle İlgili Yunan Belgeleri, Türk 
İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2006, s. 61;  Sofuoğlu Adnan, 
İzmir’in İşgali Sonrasında Yunanlıların Batı Anadolu’da İşgali 
Genişletmeleri ve Bölgede Oluşan Milli Direniş, Atatürk Yolu 
Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, 
Mayıs-Kasım 2002, Yıl: 15, Cilt: 8, Sayı: 29–30, Ankara, s. 136 

319 Türkmen Zekeriya, Belgelerle Yunan Mezalimi, Ankara 2000, s.248
320 Türkmen Zekeriya, a.g.e., s.7-8
321 Türkmen Zekeriya, a.g.e., s.63
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keci PTT Merkezi’nden Telgraf Müdürü Tevfik Bey İzmir Telgrafhanesi’ne bağlanmaya 
çalışmış fakat irtibat kurulamamıştır. İşgalin ertesi günü İzmir Telgrafhanesi’nden feda-
kar telgrafçılar gizli muhabere ile İstanbul’a işgal ve katliam bilgilerini aktarmışlardır. 
İzmir Başmüdür Vekili Naşit Bey’den gelen bilgilerde İzmir Telgrafhanesi önce İngiliz 
Müfrezesi tarafından işgal edilmiş ve sonra Yunanlılara teslim edilmişti.322

Ünlü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, Yunanlıların İzmir’i işgal etmelerinin yanı sıra 
baskı ve şiddet hareketlerine giriştiklerini ve yaşanan olaylar karşısında bütün dünyanın 
dehşete düştüğünü açıkça dile getirmektedir.

İzmir’in işgalini ve Yunanlıların yaptığı Türk Soykırımı’nı İngiliz yazar Lord Kınross da 
şöyle anlatmaktadır:

“Yunanlılar böylece İzmir’e resmi geçit yapar gibi “Yaşasın Venizelos” diye bağırarak 
girdiler. Silahlarını çatıp etrafında sevinçten dansettiler. Şehirdeki bütün sivil Rumlar 
sokağa dökülmüş, Müslümanlara küfür yağdırıyorlardı. O sırada bir kaza kurşunu pat-
ladı. Arkasından da silahlar atılmaya ve kan dökülmeye başladı. Türk birlikleri beyaz 
bayrak çekerek bir nakliye gemisine bindirilmek üzere elleri başlarının üstünde rıhtım-
da yürütüldüler. Rumlar topluluklar halinde peşlerinden giderek erlere yuha çekiyor, 
sopalarla vuruyor, başlarındaki fesleri paralıyorlardı. Fesini başından çıkarıp çiğnemeyi 
reddeden bir Türk Albayını vurup öldürdüler. Vali de tutuklanmış, evlerinden çekilip 
alınan şehir eşrafıyla beraber, sırtına süngü dayatılarak rıhtımda yürümeye zorlanmış-
tı. Bunun arkasından büsbütün azgına dönen Yunan askerleri yüzlerce Türk’ü şehit 
ettiler.”323

İzmir’in işgalinden sonra Yunanlılar Aydın ve Manisa’ya doğru ilerleyerek, yavaş ya-
vaş diğer Batı Anadolu şehir ve kasabalarına yayılmaya başlamışlardır. Bu nedenler-
den dolayı İç Anadolu’daki kolordu ve fırkalar arasındaki telgraf muhaberatı gittikçe 
artmıştır.324

İzmir’in işgalinin hemen sonrasında, İzmir’deki bazı Posta ve Telgraf Merkezleri ağır 
bir zarara uğramıştır. Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürü Refik Halid (Karay) bu 
zararın boyutunu Padişah’a şu telgrafla bildirmektedir:

“Hülasa-i Emel:

İşgal altında bulunan İzmir’de yerli Rumlar tarafından saldırıya uğrayan merkezler hak-
kında Devlet-i Osmaniye

322 Karay Refik Halid, a.g.e., s.114-115-116
323 Kınross Lord, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, 19. Baskı, İstanbul 2007, s.192 
324 Besen Cevad, İstiklal Harbi Hatıraları, Ankara 1958
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Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyet-i Umumiyesi Dev-
letlü Efendim Hazretleri,

İzmir’in işgali günü yerli Rumlar tarafından duçar-ı teca-
vüz olan Punta ve Buca ve Seydiköy Posta ve Telgraf Mer-
kezlerinde mevcut kasa ve dolap ve defatir ile makineler, 
manipleler, pusulalar, telefon ve sair alet ve edevatıyla 
vezne takımları, resmi mühürler, dağıtıcı çantaları, kol-
tuk, sandalye ve perde gibi eşyanın çalınmış olduğu Aydın 
Başmüdürlüğü’nden alınan telgrafların içeriğinden anla-
şılmakla arz-ı malumat olundu. Ol babda emir ve ferman 
hazret-i menlehül emrindir.”325

21 Şaban 1337 ve 24 Mayıs 1335

Posta ve Telgraf Müdürü Umumisi, Refik Halid

26.05.1919’da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği’nden, 
Harbiye Nezareti’ne çekilen telgrafta, Bütün postaların 26 
Mayıs 1335 tarihinden itibaren Yunan askeri heyeti tara-
fından sansüre tabi tutulacağı, bu nedenle şifreli yazıların 
İzmir’e gönderilmemesi emredilmiştir.326 

Haziran ayı içerisinde 7 Rum, Aydın’da telgraf tellerini 
keserek Aydın’ın haberleşmesini engellemeye çalışmıştır. 
Söz konusu Rumlar, yakalanarak İngilizlerin isteği üzerine 
Aydın’a gönderilmiştir.327 

23.06.1919 tarihinde Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü’ne 
çekilen telgrafta, Rum memurların görevlerini sadakatle 
yapmadıkları görüldüğünden merkezlerdeki Rum muha-
bere memurlarının değiştirilmesinin uygun olacağı bildi-
rilmiştir. 328

İzmir’in işgalinden itibaren düşman harekatını adım adım 
Mustafa Kemal Paşa’ya, Sivas Posta ve Telgraf Başmüdürü 
vasıtasıyla Murtaza kod adıyla bildiren İzmir Telgraf me-

325 B.O.A. DH.KMS 52-2/90 
326 ATASE, İSH Kutu No; 55, Gömlek No; 21, Belge No; 21-1
327 ATASE, İSH Kutu No; 460, Gömlek No; 84, Belge No; 84-1
328 ATASE, İSH Kutu No; 55, Gömlek No; 24, Belge No; 24-1

Ali Zülfikar (Kılınçarslan) Bey
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ATASE, İSH, Kutu No: 639, Gömlek No: 50,  
Belge No: 50-1

ATASE, İSH, Kutu No: 639, Gömlek No: 50, Belge No: 50-2
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muru Zülfikar (Kılınçarslan) Bey, en son düşmanın Manisa’ya taarruzunu telgrafla bil-
dirmek istemişse de telgraf hatları Yunanlılar tarafından kesildiği için bildirememiştir. 
Ancak, gizlice çıkarmış olduğu seyahat vesikası sayesinde vapurla Antalya’ya kaçar ve 
düşman harekatının yönü ve içeriği hakkındaki bilgileri buradan telgrafla Mustafa Ke-
mal Paşa’ya bildirir.329

Kahraman telgrafçının ilettiği bu bilgi sayesinde, Manisa’daki askeri birlik komuta-
nı uyarılmış ve depolardaki silahlar Yunanlıların eline geçmesin diye Anadolu içlerine 
nakledilmiştir. 1 Temmuz 1336 tarihinde yazılan bir yazıyla İzmir’in Yunanlılar tarafın-
dan işgali esnasında çok güç durumda olmasına rağmen Murtaza kod adıyla vatanper-
ver bir şekilde bilgiler veren ve Antalya’da bulunduğu bildirilen İzmir Başmüdüriyeti 
Telgraf ve Telefon İşletme Memuru Ali Zülfikar Efendi’ye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal tarafından gönderilen takdirnamenin, Teke Mutasarrıflığı vasıtasıyla 
takdim edilmesi istenilmiştir.330 

2 Temmuz 1336 tarihinde Antalya’da bulunan İzmir Posta ve Telgraf Başmüdüriyeti 
İşletme Memuru Ali Zülfikar Efendi’ye, Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
tarafından gönderilen takdirname:

“Ayn-ı asıl İzmir Posta ve Telgraf Baş Müdüriyeti İşletme Memuru olup Murtaza takma 
adıyla İzmir’den Yunanlılar hakkında malumat-ı lazımeyi Hükümetimize ihbar husu-
sunda vatanpervarane hizmet ifa eden Ali Zülfikar Efendi’nin ahiren Antalya’ya muva-
salat eylediği anlaşılmıştır. Gerek ecnebi düşmanın gerek İzmir’deki münafık Hükümet 
memurlarının tazyikine rağmen elinden geldiği kadar hizmet ifa etmiş olan Mumailey-
hin işbu hareketi takdire şayandır.” 331

TBMM Reisi Mustafa Kemal, Ankara, 1 Temmuz 1336 

2.19. ANADOLU’DA YUNANLILARIN YAPTIĞI 
KATLİAM VE SOYKIRIMLAR

Bilindiği gibi yerli Rumların sevinç çığlıklarıyla karşılanan Yunan askerleri, İzmir’i işgal 
ederken, Türklere ait bütün mağaza ve dükkanlar yağmalanmış, yüzlerce Türk öldürül-
müştür. Çevre köylerde de insanlık dışı sahneler yaşanmış, birçoğu talan edilmiş ve ya-
kılmıştır. İlk işgal döneminde, askeri kışlayı da işgal eden Yunanlılar buradan aldıkları 
silahları yerli Rumlara dağıtarak Türklerin katliamını kolaylaştırmışlardır. 

329 Ökte İhsan, Postel Dergisi, Sayı: 7, Temmuz 1972, İstanbul, s. 9–10
330 ATASE, İSH Kutu No; 639, Gömlek No; 50, Belge No; 50-2
331 ATASE, İSH Kutu No; 639, Gömlek No; 50, Belge No; 50-1
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İzmir’in işgalinden sonra, İtilaf Devletleri’nin oluşturduğu Beynelminel Tahkik Heye-
ti, Yunan ordusunun İzmir ve çevresinde sivil halka yaptığı katliamları açıkça ortaya 
koymuştur. 12 Ağustos 1919 – 14 Kasım 1919 tarihleri arasında hazırlanan komisyon 
raporunu, Paris Konferansı 14 Kasım 1919’da görüşmesine rağmen Yunanistan’a hiç-
bir yaptırım uygulanmamış ve Yunan işgalinin devamına karar verilmiştir. İzmir’i işgal 
eden Yunan ordusu, ardından Aydın ve Manisa’ya yürümüş, 25 Mayıs’ta Manisa’yı, 27 
Mayıs’ta da Aydın’ı işgal etmiştir. Yunanlılar, Aydın’da itilaf devletlerinin izin verdiği 
alanın dışına çıkmıştır. Bu nedenle itilaf devletleri Aydın’da olup bitenleri daha dikkatli 
izlemişlerdir. Aydın bölgesinde önce tüm silahlar toplanmış, ardından katliam başlatıl-
mış ve şehir ateşe verilmiştir. 30 Temmuz 1919 tarihli rapora göre;  96.000 olan kaza 
nüfusundan, 63.700 Türk göç etmiş, 18.925 Türk’ün çoğu öldürülmüş ya da yaralan-
mıştır. Aydın merkezde 30.000 Türk’ten çok azı kalmış, 5.800 ev yıkılmış, çevredeki 81 
Türk köyü yakılmıştır. Nazilli ve Turgutlu’da da Aydın’daki katliamları aratmayacak bir 
manzara ortaya koyan Yunan ordusu arkasında binlerce ölü ve evsiz on binlerce insan 
bırakmıştır. Soma’da da 70.000 Türk’ü evsiz, barksız bırakan Yunanlılar Denizli’nin de 
kuzey kısımlarında birçok katliam yapmışlardır. 

Yalova, İzmit, Ayvalık, Gemlik ve çevre bölgeler ile köylerde büyük katliamlar yapılmış-
tır. Yunanlıların, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bu bölgelerde 
yaptığı zulümler hakkındaki iddialara inanmayan Avrupalılar bir soruşturma heyetini 
bölgeye göndermişlerdir. Batı Anadolu Bölgesi’nde Yunanlıları egemen görmek isteyen 
İngilizler bile Yunan vahşetini rapor etmek zorunda kalmışlardır.

Aynı zamanda Kızılhaç Milletlerarası Komitesi delegesi Moris Gori ile ABD Yüksek 
Komiseri Bristol’un raporunda bu katliamlar teyit edilmektedir. Batı Anadolu bölge-
sinde özellikle tehcire tabii olmamış Ermeniler de Yunan askerleri ve Rum çeteleri ile 
birlikte hareket etmişlerdir.

Yunanlıların Batı Anadolu’daki hareketleri 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan 
Savaşları’ndaki vahşet olaylarını hatırlatan bir şekilde cereyan etmiştir. Batı Anado-
lu Bölgesi’ni Megalo İdea’nın bir parçası haline getirmek isteyen Yunanistan, bölgede 
160.739 bina yakıp, yıkmış, yüz binlerce evcil hayvan telef etmiş, hepsinden de önem-
lisi 640.000 civarında Türk’ü öldürmüş veya göç etmek zorunda bırakmıştır.332

332 Sarınay Yusuf, Anadolu’da Yunan ve Ermeni Katliamı, Yakın Tarihimizde Türkler’e Karşı İşlenen 
Katliam ve Sürgünler, Ankara Ticaret Odası, Ankara 2005, s.128-129
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3. BÖLÜM
TÜRK İSTİKLAL SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI

KONGRELER VE TELGRAFÇILAR

Mustafa Kemal Sivas Telgrafhanesi’nde 
(İstanbul Devlet Resim Heykel Sanat Müzesi)
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3.1. TÜRK İSTİKLAL GÜNEŞİNİN DOĞDUĞU  
ŞEHİR SAMSUN

Samsun 9 Mart 1919’da İngilizler tarafından 200 askerle işgal edilmişti. Sokaklar, 
Rum-Pontus eşkıyasının denetimi altındaydı. 17 Mayıs 1919’da İngilizler Samsun’a 
100 asker daha çıkarmışlardı. Rumlar, bir Pontus Devleti kurma çabası ile Rusya’daki 
Rumları bölgeye çekmeye, karışıklıklar çıkararak Osmanlı Hükümeti’ni zor duruma 
düşürmeye çalışıyorlardı. Bölgedeki Türkleri baskı altına almak için 40’a yakın sayıda 
çete kurmuşlardı.333

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkar. Atatürk’le beraber 
Samsun’a gelenler değişik rütbe ve sınıftan 18 subaydır.334 Mustafa Kemal ve arkadaşla-
rının Samsun’a çıktıkları iskele Tütün İskelesi’dir. Daha sonra bu iskele, Merkez İskele 
adını almıştır.

Bu iskele üzerinde dekovil hattı vardır. Reji ve büyük depolar tütünlerini buradan gön-
dermektedirler. İskeleden çıkınca sağda büyük bir tütün deposu vardır. Caddeye çıkan 
kısım kaldırım döşeli, sağda mezarlık, solda Tophane, Tophane’de iskeleye yakın sev-
kiyat dairesi ve hükümet caddesine dikey vaziyette askerlik şube ve sevkiyat koğuşu 
vardır.

Bandırma Vapuru’nu335 Samsun Muhasebe Müdürü Yanyalı Osman, Belediye Reisi Ve-
kili ve Tümen Komutanı Vekili Üsteğmen İsmail Hakkı, Levazım Memuru Yaşar, Sam-
sun Polis Müdürü Refik, İskele Komiseri Sait, Belediye Meclisi Üyesi Hacı Molla, eşraf-
tan Boşnakzade Süleyman olmak üzere askerler ve memurlar karşılamıştır.336 Mustafa 
Kemal ve arkadaşları yürüyerek kendilerine ayrılan Mantika Palas Oteli’ne gelirler. Bir 
kısmı buraya yerleşirken, bir kısmı da kendilerine ayrılan Karadeniz Oteli’ne yerleşir.

Mustafa Kemal Samsun’a çıktığında Fırka Kumandanı Kurmay Yarbay Mustafa Asım 
Bey’dir. Şube Reisi Binbaşı Mustafa Bey, Şube Yüzbaşısı Dedeağaçlı İbrahim Dikmen, 

333 Çelik Kemal, Milli Mücadele’de İç Savaşlar ve Vatana İhanet Kanunu, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara 
Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Kasım 2007, Yıl:20, Cilt:10, Sayı:40, Ankara, s.574

334 Tevetoğlu Fethi, Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar, Ankara 1971, s.14
335 Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını Samsun’a götürmek için yola çıkan Bandırma Vapuru İskoçya’nın 

Paisley bölgesindeki Maclntyre Şirketi tarafından Huston and Cardett tezgahlarında 21 sıra numarası ile 
279 grostonluk yolcu ve yük gemisi olarak inşa edilmiştir. Önce Dussey and Robinson isimli bir İngiliz 
şirketinin sahip olduğu bu gemiye torocaderco ismi konulmuş, sonra 1883 yılında yunanlı Armatör 
Psicha adını Kymi olarak değiştirmiştir. 1890 yılında bir süre sonra da İstanbullu bir Rum olan Armatör 
Andreadis tarafından satın alınan gemi daha sonra Rama Daresimo İstanbul şirketine satılmıştır. 1894 
yılında Pire Limanındaki kayıt, İdare-i Mahsusa’ya nakledilmiş ve geminin adı Panderme olmuştur. 1910 
yılında Osmanlı Seyrüsefain İdaresi (Osmanlı Denizcilik İşletmesi) geminin adını Bandırma olarak 
değiştirerek posta vapuru haline getirmiştir.

 Posta gemisi olarak seferler yapan gemi 1925 yılında İlhami Söker isimli şahsa satılmış ve Haliçte 
sökülmüştür.

336 Sarısakal Baki, Samsun’da Unutulmayan Olaylar, Samsun Araştırmaları 9, Samsun 2008, s.200
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38. Alay’ın Birinci Tabur Komutanı Binbaşı Cevat Topçu idi, Binbaşı Pire Mehmet Bey 
de topçu kumandanıydı. Samsun Mutasarrıflığı makamında İbrahim Ethem Bey vardı. 
Belediye Reisi ise Ahmet Efendi idi. Mustafa Kemal, akşam üzeri 15. Tümen Komutanı 
Kurmay Yarbay Mustafa Asım ve Mutasarrıf İbrahim Ethem’i beceriksizlikleri, İngiliz 
temsilcisinin bütün emirlerini harfiyen yerine getirmeleri ve depolarındaki silahların 
mekanizmalarını İngilizlere teslim etmeleri yüzünden görevden almıştır.

Gerek Tümen gerekse Mutasarrıflık Vekaleti’ne 15. Tümen, 45. Alay Komutanı Mira-
lay (Albay) Edirneli İsmail Hakkı Bey atanmıştır.337 

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkışını Nutuk’ta şöyle anlatır:

“1919 yılı Mayısı’nın 19’ncu günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve manzara şöy-
leydi: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Os-
manlı Ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes antlaşması imzalamış. 
Büyük harbin uzun yılları boyunca, millet yorgun ve fakir bir halde. Milleti ve memle-
keti I. Dünya Savaşı’na sokanlar kendi hayatları endişesine düşerek memleketten kaç-

337 Sarısakal Baki, Bir Kentin Tarihi Samsun, Samsun Araştırmaları I, Samsun 2002, s.39-40 

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışını Gösteren,  
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce Yaptırılan Temsili Canlandırma
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Mustafa Kemal’in Samsun’da Kaldığı Mıntıka  
(Mantika) Palas Oteli (Samsun Gazi Müzesi)

Samsun’da Temsili Olarak Yapılmış Bandırma Vapuru

Mustafa Kemal’i Samsun’a çıkaran  
Bandırma Vapuru’nun Resmi

mışlar. Saltanat ve Hilafet makamında bulunan Vahdettin, 
soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını emniyete alabileceği-
ni hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit 
Paşa’nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz, korkak 
yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını 
koruyabilecek herhangi bir duruma razı, ordunun elinden 
silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf Devlet-
leri, ateşkes antlaşmasının hükümlerine uymaya lüzum 
görmüyorlar. Birer vesileyle İtilaf Donanmaları ve askerleri 
İstanbul’da, Adana vilayeti Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep 
İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya’da İtal-
yan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun’da İngiliz askerleri 
bulunuyor. Her tarafta yabancı subay, memurlar ve ajanlar 
faaliyette. Nihayet başlangıç kabul ettiğimiz tarihten dört 
gün önce 15 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin uygun gör-
mesiyle Yunan Ordusu İzmir’e çıkartılıyor. Bundan başka 
memleketin her tarafından hrıstiyan azınlıklar gizli, açık 
milli emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devletin bir an 
önce çökmesine çalışıyorlardı.” 338 

3.2. SAMSUN’DA POSTA, TELGRAF 
VE TELEFON TARİHÇESİ

19.asırda tertip olan menzil cetvellerinde Canik (Samsun) 
Bafra, Çarşamba, Ladik ve Alaçam’da posta menzilleri 
bulunmakta olup339, Ladik’teki menzilhane İstanbul’dan 
Anadolu’ya giden sol kol diye tabir edilen posta anayolu 
üzerindedir. Samsun’da ki Ladik menzilinden posta tatar-
ları Sonisa (Amasya-Uluköy) menziline 12 saatte Merzifon 
menziline ise  8 saatte gitmekteydi.340 Osmanlı Devleti’nin 
denizlerle irtibatı bulunan uzak eyaletleriyle haberleşmenin 
ve emirlerin deniz yoluyla yapılması nedeniyle341 Alaçam, 
Samsun, Çarşamba, Terme iskeleleri de posta menzili gö-

338 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2006, s.1 

339 Halaçoğlu Yusuf, Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme, Ankara 2002, 
PTT Genel Müdürlüğü, s.94

340 Halaçoğlu Yusuf, a.g.e., s.137        
341 Halaçoğlu Yusuf, a.g.e., s.140
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revini görmüştür.342 Posta Nezareti’nin343 kurulmasıyla birlikte halkında haberleşmede 
Posta Teşkilatından faydalanması sağlanmış ve telgrafın Osmanlı Devletine girişiyle 
birlikte 1864 tarihinde Samsun’a Yozgat’tan geçen telgraf hatlarına bağlanılmak üzere  
telgraf hattı inşasına başlanılmış344 ve aynı yıl içerisinde Samsun-Amasya telgraf hat-
tı tamamlanmıştır.345 Direkleri bölge halkı tarafından karşılanan telgraf hattının işçi 
ve malzeme parasının çoğu da bölge halkı tarafından ödenmiştir. 346  1866 tarihinde 
Samsun-Sinop telgraf hattı inşasına başlanılmış ve aynı yılda  hat tamamlanmıştır. 347  
1869 yılından itibaren de inşa ve direkleri bölge tüccarları tarafından karşılanmak üze-
re Samsun-Trabzon telgraf hatlarının yapımına başlanmıştır.3481890 yılında  Samsun-
Giresun telgraf hattı çekilmiş349 ve Osmanlı Devletinde yabancı postahane şubelerinin 
açılmasıyla birlikte Samsun’da da Avusturya Rusya ve Fransa posta şubeleri açılmış350 
olup, Yunan Posta Acentesi de mevcuttur.351 1900 yılında üstün hizmetlerinden dolayı 
Samsun Posta ve Telgraf Müdürü Raif Efendi Sani rütbesiyle Samsun Posta Tatarı Ah-
met Rüştü Efendi’de Osmanlı Nişanı ile ödüllendirilmiştir.352 1907 yılında da Samsun-
Sivas menzili arasında görev yapan Posta Tatarlarından Necip ve Harputlu Salih Bin 
Numan Ağa’lar 5.rütbeden Mecidi Nişanı ile ödüllendirilmiştir.353 Telefonun yaygın-
laşmasıyla birlikte Samsun’da bazı mahallerde özel telefon hatları çekilmiş354 1910 yılın-
da da Samsun Mutasarrıflığıyla Polis, Jandarma Merkez ve Karakolları arasında telefon 
hatları çekilmiştir.355 Daha sonraları da Samsun’da Avni Bey ve iki arkadaşı resmi bir 
ruhsat almadan 350 hatlık bir telefon şebekesi kurmuşlar ve işletmişlerdir. (Bu şebeke-
ye Milli Mücadele yıllarında Samsun Valisi tarafından el konularak Valilik tarafından 
işletilmiştir.)356

Birinci Dünya Savaşı’nda üstün hizmetlerinden dolayı1915 yılında Samsun Telgraf 
Müdürü Fehmi Efendi’ye 4.rütbeden Mecidi Nişanı verilmiş ve 1917 Samsun Bom-

342 Halaçoğlu Yusuf, a.g.e., s.148
343 23 Ekim 1840’da Posta Nezareti kurulmuş, 1855 yılında Telgraf  İdaresi kurulmuş ve 1871 yılında Telgraf  

İdaresi ile Posta Nezareti birleşmiş ve adı Posta ve Telgraf  Nezareti olmuştur. 
344 B.O.A.,  MKT.MHM., Dosya No:300 Gömlek No:1
345 B.O.A.,  MKT.MHM. Dosya No:301 Gömlek No:86
346 B.O.A.,  MKT.MHM. Dosya No:306 Gömlek No:6;  B.O.A.,  MKT.MHM., Dosya No:309 Gömlek 

No:60
347 Kaçar Mustafa, Osmanlı Telgraf  İşletmesi, Çağını Yakalayan Osmanlı, İstanbul 1995, s.94
348 B.O.A.,  MKT.MHM., Dosya No:431 Gömlek No: 92
349 B.O.A.,  Y..PRK.UM.. Dosya No:19 Gömlek No:103
350 Bilsel Mehmet Cemil, Lozan, İstanbul 1933, s. 154-155
351 B.O.A., DH.MKT.Dosya No:13 Gömlek No:33
352 B.O.A., DH.MKT.Dosya No:2439 Gömlek No:60
353 B.O.A., DH.MKT.Dosya No:1205 Gömlek No:4
354 B.O.A., İ..HUS., Dosya No: 163, Gömlek No:1326/M-43
355 B.O.A., DH.MUİ., V Dosya No:79/1, Gömlek No:4
356 Alşan Reşat, Cumhuriyetin Kuruluşu ve İlk Onbeş Yılında PTT İşletmesi, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, Cilt:VI, Mart 1990, Sayı:17, s.409-412
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bardımanında üstün hizmet gösteren ve bombardımana 
rağmen görevlerini bırakmayan Samsun posta ve telgraf 
müdürleri, memurları müvezzii ve çavuşlarına Liyakat Ma-
dalyası ve Mecidi Nişanları verilmiştir.357 Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Samsun’da postalara saldırılar olmuş358 ve 
özellikle Rum çeteler postalara saldırmıştır.359 Ermeniler de 
Terme-Ünye arasıyla Akçay’dan başlayarak Karasu’ya kadar 
uzanan telgraf hatlarını tahrip etmişlerdir.360

Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktığını bildiren telgrafı 
Samsun Telgrafhanesi’nden çekmiştir. Yerel Tarihçilerden 
Baki Sarısakal Telgrafhane’nin Samsun’da bugünkü Pos-
ta Caddesi üzerinde olduğunu ve yıkıldığını belirtmiştir. 
Telgrafhanenin İngiliz askerlerince kontrol altında tutul-
masından dolayı Mustafa Kemal gizli ve şifreli telgrafla-
rını Samsun’daki İstiklal Ticaret Mektebi altında kurulan 
Teşkilat-ı Mahsusa’ya ait gizli telgraf merkezinden gönder-
miştir. 

Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle birlikte mütareke 
döneminde Rum ve Ermeni çeteleri  Samsun’da posta 
sürücülüğü yapan ve Postacı Ekrem Bey olarak bilinen 
Canbulatoğlu Ekrem Bey’e de Panderli, Lokra ve İlisya 
Çeteleri sürekli saldırmış361 ve Postacı Ekrem Bey 22 
Temmuz 1919 tarihinde Güllüçalı adındaki  Rum köyünde 
Rum çeteler tarafından şehit edilmiştir.362 Rum çetelerin 
postalara saldırıları İstiklal Savaşının bitimine kadar devam 
etmiştir.363

Mustafa Kemal, Samsun’da Rumların çokluğu, İngilizlerin 
kendisini sürekli izlemesi ve güvenlik gerekçesiyle kararga-
hını Havza’ya taşımaya karar verir.

357 B.O.A., İ..DUİT. Dosya No:63, Gömlek No:44-45
358 B.O.A., DH.EUM.2.Şb, Dosya No:16 Gömlek No:35 B.O.A., 

DH.EUM.KLU., Dosya No:6 Gömlek No:22; B.O.A., DH.ŞFR., 
Dosya No:94 Gömlek No:188

359 B.O.A., DH.ŞFR., Dosya No:94 Gömlek No:188
360 B.O.A., DH.ŞFR., Dosya No:79/A Gömlek No:139
361 B.O.A., DH.EUM.AYŞ., ) Dosya No:3 Gömlek No:7
362 Sarısakal Baki, “Belge ve Tanıklarla Samsun’dan Ankara’ya”, (19 

Mayıs 1919-23 Nisan 1920) 1.kitap, Samsun 2008, s.352-354
363 B.O.A., DH.EUM.5.Şb, Dosya No:79 Gömlek No:27 Postacı Ekrem Bey  

(Samsun Büyükşehir Belediyesi  
Fotoğraf Arşivi)

Samsun’da kullanılan Posta Mühürleri  
(İstanbul Sirkeci PTT Müzesi)
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DEVLETİ OSMANİYE POSTA VE 
TELGRAF VE TELEFON NEZARETİ

Kalem-i Mahsusa
Müdüriyet Kalem-i
Numro
Hususi
Umumi
1177 Numrolu tarihli…. cevaptır.

İradei Seniyye

Düşman sefaini harbiyesinin Samsunu bombardıman ettikleri esnada ibrazı sebat 
ve metanetle vazifelerini ifa eden ve  esamisi merbut pusulada muharer bulunan 
telgraf ve posta müdür ve memurlarıyla çavuş ve müvezzilerine yine esamisi hizasında 
gösterildiği üzere nişan ve madalya itasını irade eyledim.
İş bu irade-i seniyyenin icrasına Posta ve Telgraf ve Telefon Nazırı memurdur.

Fi 29 şevval  1335 ve fi 18 ağustos 1333
Posta ve Telgraf ve Telefon Nazırı Vekili :

Sadrazam 
Mehmet Talat
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DEVLETİ OSMANİYE POSTA VE 
TELGRAF VE TELEFON NEZARETİ

Umumi: 134563
Hususi: 379 numrolu tarihli cevaptır.

Hülasai meal
Melfufat 
Huzur-u sami- i  Hazreti Penahiye
Maruz-u Çaker-i Kemineleridir.
Sene-i haliye Mayıs evahirinde düşman sefaini harbiyesinin Samsun bombardımanı 
esnasında ibraz-ı sebat ve metanetle vazife-i memuriyetlerini ifa ettikleri baş müdürüyetin 
suret-i işarından anlaşılan samsun posta ve telgraf müdür  ve memurlarıyla müvezzii ve 
çavuşlarının ve orada vazife ifa ettirilen diğer bazı memurinin bir nişan ve madalya ile 
taltifleri hakkında tanzim ve leffen takdim kılınan irade-i seniyye lahiyasının tasdik-i 
aliye arzı hususuna müsadesi sami-i hazreti sadaret penahileri  şayan buyrulmak babında 
emru ferman hazret-i veliyyül emrindir.

Fi 24 şevval 1335 fi 14 Ağustos 1333

Posta ve Telgraf ve Telefon Nazır Vekili
       İmza
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DEVLETİ OSMANİYE             
POSTA VE TELGRAF VE TELEFON NEZARETİ

Hülasai
Melfufat                              
   Müdiriyet Kalem-i
   Mahsusa
   Numro:
                                    Hususi:
   Numrolu ve Tarihli 
   Cevaptır.

ESAMİ MEMURİYETİ SURETİ TALTİFLERİ

Cevat Efendi Samsun Telgraf Müdürü Müceddiden 4.Mecidi

Necati Efendi Samsun Telgraf Müdür Muavini Tebdilen 4.Mecidi Nişanı

Mahmut Efendi Samsun Muhabere Başmemuru Tebdilen 4.Mecidi Nişanı

Avni Efendi Samsun Muhabere Memuru Tebdilen 4.Mecidi Nişanı

Ali Rıza Efendi Samsun Muhabere Memuru Tebdilen 4.Mecidi Nişanı

Mustafa Efendi Samsun Muhabere Memuru Müceddiden 5.Mecidi Nişanı

Hüsamettin Efendi Samsun Muhabere Memuru Müceddiden 5.Mecidi Nişanı

Salim Efendi Samsun Muhabere Memuru Müceddiden 5. Mecidi Nişanı

Hilmi Efendi Samsun Muhabere Memuru Müceddiden 5. Mecidi Nişanı

Tahsin Efendi Samsun Mühimme Memuru Müceddiden  5. Mecidi Nişanı

Asım Efendi Trabzon Memuru Müceddiden 5. Mecidi Nişanı

Mehmet Ali Efendi Trabzon Koli Memuru Refiki Müceddiden 5. Mecidi Nişanı

Yusuf Efendi Trabzon Koli Memuru Refiki Müceddiden 5. Mecidi Nişanı

Ethem Efendi Trabzon Koli Memuru Refiki Müceddiden  5. Mecidi Nişanı

Tevfik Fikret Efendi İstanbul Muhabere Memuru Müceddiden  5. Mecidi Nişanı

Necati Efendi İstanbul Muhabere Memuru Müceddiden  5. Mecidi Nişanı

Sabri Efendi Samsun Muvakkat Memuru Müceddiden  5. Mecidi Nişanı

Osman Efendi Samsun Memur Mulazımı Müceddiden  5. Mecidi Nişanı

Bilal Efendi Samsun Memur Mulazımı Müceddiden  5. Mecidi Nişanı

Hilmi Efendi Samsun Koli Memuru Tebdilen 4.Mecidi Nişanı

Süleyman Efendi Havale Memuru Tebdilen 5.Mecidi Nişanı

Baki Efendi Samsun İttihad Koli Memuru Müceddiden  5. Mecidi Nişanı

Abdi Efendi Rize Memuru Müceddiden  5. Mecidi Nişanı

Yazılacak cevapnamede Bala’daki numro ve Müdüriyet isminin derci muktezidir.
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DEVLETİ OSMANİYE 
POSTA VE TELGRAF VE TELEFON NEZARETİ -301

Hülasai

Melfufat                       Müdiriyet Kalem-i
   Mahsusa

   Numro:
                                    Hususi:
   Numrolu ve Tarihli

   Cevaptır.

ESAMÎ MEMURİYETİ SURETİ TALTİFLERİ

Emin Efendi Trabzon Başmüdürlüğü 
Veznedarı

Müceddiden 5. Mecidi

Şerif Efendi Samsun Ser Müvezzi Liyakat Madalyası
Cafer Efendi Samsun Müvezzi Liyakat Madalyası
Abdullah Efendi Samsun Müvezzi Liyakat Madalyası
Ahmet Efendi Samsun Telgraf Müvezzi Liyakat Madalyası
Ömer Efendi Trabzon Posta Müvezzi Liyakat Madalyası
Halil Ağa Samsun Telgraf Çavuşu Liyakat Madalyası
Ahmet Efendi Trabzon Telgraf Çavuşu Liyakat Madalyası
Yusuf Efendi Trabzon Telgraf Çavuşu Liyakat Madalyası
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Samsun’da bulunduğu süre içinde Havza’ya gitmesi kesinleşen Mustafa Kemal, Havza’ya 
gitmeden önce 24 Mayıs 1919’da Havza Kaymakamı Fahri Bey’e, Samsun’dan “Özel” 
ve “Gizli” işaretli bir mektup yazarak Havza’ya gönderir.

Orijinal hali, Mustafa Kemal Paşa’nın Havza Karargahı’nda bulunan bu mektubun 
içeriği şu şekildedir.

1. İlçenin, bucaklar üzerinde nüfusu, İslam, Hrıstiyan, (Türk, Ermeni, Rum) nüfusu

2. Mütarekeden sonra belli başlı olaylar;  son iki ay içinde soygun ve talanın derecesi 
ve kaydedilen olaylar maddeten gösterilecektir.

3. Bu soygunculuğa karşı hükümetin ve askerlerin çalışması ve başarı derecesi 

4. Komşu ilçelerin güvenlik durumu derecesi ve ilçenin üzerindeki etkileri

5. Ermeni ve Rumların hükümetle olan ilişkileri ve bunların dış ve iç komitelerle 
bağlılık dereceleri ve önemli kişileri kimlerdir.

6. İngiliz ve Amerikan memurları bu ilçe içinde kimlerle görüşüp konuşuyorlar ve ne 
gibi amaçlar gözetiyorlar?

7. Bir Yunan subayının bölgeye gizlice geldiği doğru mudur?

8. İslama tabi olanların din bilginlerinden ve etkili konuşabilenlerden kimler varsa 
isimleri

9. Ordu adına ambarlarda neler vardır? Mülkiye memurlarının ve askerlerinin ahlaki 
tutumları nasıldır?

10. Halkın “Aşar” borcu çok mudur? Toplanan ne kadardır?

11. İlçedeki taşıt sayısı

12. Halktaki siyasi duygular364 

Mustafa Kemal Samsun’dan Havza’ya doğru yola çıkar.

Kavak yakınlarında Kulupınar denilen yerde otomobilin arızalanması üzerine Mustafa 
Kemal Paşa ve maiyeti yürüyerek yola devam etmişlerdir.

Kaledoruğu’ndan indiklerinde Hamam’ın önünde Bekçi Mehmet Çavuş’la karşıla-
şırlar. Mehmet Çavuş gelenlere kim olduklarını sorar. Mustafa Kemal Paşa kendini 

364 Havza Kaymakamlığı, Cumhuriyete Doğru Atatürk ve Havza, 1998, s.20-22
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tanıtır ve kendilerini Alay Komutanı’na götürmesini ister. 
Bekçi Mehmet Çavuş, Mustafa Kemal Paşa ve maiyetini 
Kavak’ın ileri gelenlerinden Hacı Yusuf (Akal) Ağa’nın evi-
ne götürür.365

Hacı Yusuf Ağa’nın evinde dinlenildikten sonra Kavak 
nahiye binasına geçilir. Kavak Nahiye binasında yaptığı 
toplantı sırasında Mustafa Kemal Paşa bir ara: “Eğer ben, 
memleketimizi çiğneyen düşman kuvvetlerini memleket-
ten sürüp atmak, memleketi hakiki istiklaline kavuşturmak 
için bir hareketin başına geçecek olursam bu işte hanginiz 
beni desteklersiniz” diye sorunca Postacı Ekrem Bey366 he-
men yerinden fırlayarak: “Şu andan itibaren iki yüz ada-
mımla emrinizdeyim Paşam” diyerek Havza’ya kadar Mus-
tafa Kemal Paşa’ya refakat edip güvenliğini sağlar.

Mustafa Kemal Paşa ve maiyeti, Kavak’tan hareket ede-
rek Karadağ’ı aşar, Havza ilçesine bağlı Karageçmiş Köyü 
yakınlarında arabanın bozulması üzerine Karageçmiş 
Köyü’ne kadar Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle “Dağ Ba-
şını Duman Almış” marşını söyleyerek yürürler ve köye 
ulaşırlar. Burada bir süre dinlenildikten sonra otomobilin 
tamir edilmesiyle yola devam edilir. Mustafa Kemal Paşa 
25 Mayıs 1919 tarihinde Havza’ya ulaşır.367 

Mustafa Kemal Paşa, Havza’ya vardıktan sonra Yaveri Ce-
vat Abbas’a:

365 Sarısakal Baki, a.g.e., s.351
366 Rum Pontus çeteleriyle çarpışırken Postacı Ekrem Bey her zaman 

en önde yer almıştır. Rum çetecilerin kurşunlarından korunmak 
için en ufak bir önlem almamıştır. Etrafına yağmur gibi kurşunlar 
düştüğü halde bunlardan biri bile kendisine rastlamamış, bu sebeple 
ona kurşun işlemez diye bir inanç yerleşmiştir. Buna yalnız Türkler 
değil, Rumlar da inanmışlardır. Bükçeğez köyünden Topal Osman 
Postacı Ekrem Bey’in şehadetini şöyle anlatıyor: “Postacı Ekrem 
Bey, Erbaa’ya posta götürürken yol üzerinde Güllüçalı adındaki Rum 
köyünde saldırıya uğrar ve atılan kurşunlardan biri kalbine isabet 
ederek şehit olur.” 22 Temmuz 1335(1919) yılında şehit olduğunda 
33 yaşında idi. Aslında posta sürücüsü olan Ekrem Bey çevresinde 
Postacı Ekrem olarak bilinir.

367 Sarısakal Baki, a.g.e., s.351-354

Kavak Nahiye Binası
(Samsun Büyükşehir Belediyesi)
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“Topal Osman Ağa’ya368 haber yolla. Kendisiyle Havza’da görüş-
mek istiyorum. Gelmeden önce Giresun’da Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti kursun, Bu daveti biz gizli tutalım, kendileri de gizli 
tutsunlar.”369

368 Topal Osman 1884 Giresun doğumlu. 1912’de Balkan Savaşı patlak verince 
askere çağırılmış. Babası zengin olduğu için, bedel vererek oğlunun askere 
gitmesine engel olmak istemişse de Osman Bey bunu kabul etmeyerek 
babasının karşı çıkmasına rağmen, arkadaşlarıyla birlikte gönüllü yazılarak 
Balkan Harbi’ne katılmıştır. Trakya-Çatalca önlerinde Bulgarlarla savaşırken, 
bacağına bir şarapnel parçasının isabet etmesiyle ayağı sakat kalmıştır. Topal 
Osman, babasının engel olduğu subaylığa savaş sırasında ulaşmış ve yarbaylığa 
kadar yükselmiştir. Gönüllü savaşa katılan arkadaşlarının yarısı şehit olmuştur. 
Osman Ağa, Giresun’a aksayarak döner. Artık adı Topal Osman Ağa’dır. 
Büyük Dünya Savaşı’nda bölgenin Ruslar tarafından işgali Topal Osman’ı 
tekrar harekete geçirmiştir. Çevresine topladığı yüz kadar gönüllüyle Giresun 
hapishanesini basar. Tam yüz elli kişiyi emrine alır ve silâhlı gücü oldukça 
büyümüştür. Bu arada Teşkilat-ı Mahsusa ile işbirliği yapar. 1916’da Trabzon’u 
işgal eden Ruslarla gerilla savaşları yapar, büyük kayıplar verdirir. Topal Osman 
Ağa’nın silahlı gücü sekiz yüz kadar olmuştur. Mütareke ile Karadeniz Ermeni 
ve Rumları iyice gemi azıya almışlardır. Mondros Mütarekesinden sonra 
Topal Osman, emperyalistlerin aradığı, bulunca tutuklayacakları bir adamdır;  
çünkü pek çok Türk idareci ve subay gibi o da Ermenileri zorla göçürmekle 
suçlanmıştır. Giresun Rumlarının ilk işleri, Topal Osman’ı İstanbul’a ihbar 
etmek olur. Topal Osman dağıtmadığı silâhlı adamlarıyla, Ermeni ve Rum 
çetecilerin korkulu rüyası olur. Giresun Belediye Başkanı Hacı Beyin, yaşlılık 
ve hastalık sebebiyle istifa etmesi üzerine, kimseye danışma gereği duymadan 
Belediye Başkanlığını da alır. Çünkü o günlerde Topal Osman, Karadeniz 
sahillerinin tek hakimidir. Ve tüm Karadeniz halkı, Ermeni ve Rum eşkıyasına 
karşı Topal Osman Ağa’yı tam bir kurtarıcı gibi görmektedir. Topal Osman 
Karadeniz kıyılarında bir efsanedir. Ermeniler, Rumlar, Patrikhane, Topal 
Osman Ağa’yı İstanbul’daki İngiliz generallere şikayet ederler. Telgraf  üzerine 
telgraflar gönderirler. Hükümet, Topal Osman’ın yakalanarak İstanbul’a 
getirilmesini emreder. Bunu gören Topal Osman dağa çıkar. Kendisine bağlı 
gönüllülerle birlikte Şebinkarahisar’a yerleşir. Topal Osman Giresun’dan 
ayrılır ayrılmaz, Ermeni ve Rumlara gün doğar. Kızılhaç ve Yunan gemileri 
çok sayıda Rum’u Giresun’a taşır. Giresun’da Pontuscu Rumlar çıldırmışlar. 
Taş Mektep’e Pontus bayrağı asmışlar. Daha sonra çarşıya dalıp Türk esnafa 
saldırmaya başlamışlar. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin tek umudu Topal 
Osman’dır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Topal Osman’ı Giresun’a getirmek 
için haber üstüne haber salmış ve Topal Osman, tekrar Giresun’a dönmüştür. 
Taş Mektep’e Pontus bayrağının çekildiğini duyunca kan beynine sıçramıştır. 
Yanındaki yirmi atlısıyla Giresun’u basmış Taş Mektep’teki Pontus bayrağını 
indirerek yırtmış. O günden sonra Topal Osman’ın en önemli işi, nerede bir 
Rum veya Ermeni çetesi var peşine düşmek ve yok etmek olmuş. Rumlar öyle 
korkmuşlar ki Topal Osman’ın bağışlanması için şikayetlerini geri almışlar. 
Çok geçmeden padişah Topal Osman’a özel af  çıkarmıştır. Topal Osman 
Ağa, daha sonra Mustafa Kemal’in muhafız tabur komutanlığını yapacak ve 
Sakarya Harbi’nde müfrezesiyle büyük kahramanlıklara imza atacaktır.

369 Kapusuzoğlu Ertuğrul, a.g.e., s.382Topal Osman Ağa

Havza Postahanesi (Havza Kaymakamlığı)
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3.3. MUSTAFA KEMAL PAŞA HAVZA’DA

Müfettişlik Heyeti’ni Havza’da bir kıta askerle birlikte Kaymakam Fahri Bey, Belediye 
Reisi İbrahim Bey ve Havzalılar büyük bir coşkuyla karşıladılar. 

Havza’da derhal yerel idareciler ve eşrafla görüşen Mustafa Kemal Paşa, ülkenin için-
de bulunduğu durumu Padişah ve Hükümetin tutumunu, İtilaf Devletleri’nin Türk 
Milletini köleliğe layık gördüklerini, Rum ve Ermeni çetelerin yarattığı tehlikeyi ve 
İngilizlerin Samsun’da olduklarını ve yaptıklarını anlattı.

Mustafa Kemal Paşa, Havza’da İngilizlerin Diyarbakır’daki birliklerinden toplayıp, 
Samsun’a nakletmekte oldukları on binlerce tüfek mekanizmasına el koyarak, aynı işle-
min tüm yurtta yapılmasını istedi.370

Mustafa Kemal’in Havza’dan, Ankara 20. Kolordu Komutanlığı ile Konya Yıldırım 
Birlikleri Müfettişliği’ne gönderdiği telgraflarda, Afyon’da bulunan 23. Tümen’in mev-
cudu, görevi ve Konya’da kurulduğu işitilen “Vatan Ordusu” hakkında, ayrıca Yıldırım 
Birlikleri Müfettişliği’nden Manisa’nın işgali konusunda bilgi istedi.

Mustafa Kemal, bu haberleşmelerini Mesudiye Oteli yakınlarındaki PTT binasına 
geceleri saat 23-24 sıralarında gelip (geleceğini daha önceden PTT müdürüne bil-
direrek) görüşmek istediği ordu ve kolordu komutanlarını, valileri ve şahısları, PTT 
Müdürü’nün yardımlarıyla telgrafhaneye çağırtarak makine başında konuşuyordu. Ko-
nuşacağı kişilerin isimlerini önceden müdüre bildirmesi, bu isimlerin makine başında 
hazır bulunmalarını sağlıyordu. Mustafa Kemal, sadece ordu, kolordu, vali ve muta-
sarrıflarla değil İstanbul Hükümeti’nin ileri gelenleriyle de konuşur, şifreli veya açık 
telgraflar çekerdi.371

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali, Osmanlı Hükümeti’ni harekete geçirememiş, 
Bab-ı Ali Yunan işgalini kaldırmak için İtilaf Devletleri’nin merhamet ve insafına sı-
ğınmaktan başka çare görememiştir. Kurtarıcı, milli lider ve inkılapçı Mustafa Kemal 
ise, İstanbul’da olduğu gibi Havza’dan da verdiği emirlerle, Anadolu’nun her tarafında 
mitingler tertip ettirmeye başlamıştır. 

Mustafa Kemal Paşa, 28-29 Mayıs 1919 günü Havza’dan, bütün kumandanlarla, mülki 
amirlere milli teşkilat kurmaları, miting tertip etmeleri yolunda şu tamimi göndermiştir; 

“İzmir’e daha sonra Manisa’ya ve Aydın’a düşmanın girişi, gelecek tehlikeyi daha açık 

370 Dayı S.Esin Derinsu, IX. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul-Samsun Erzurum Yolculuğu, 
Atatürk Dergisi, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Cilt:IV, 
Sayı:2, Temmuz 2004, s.320

371 Havza Kaymakamlığı, Cumhuriyete Doğru Atatürk ve Havza, 1998, s.28
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olarak sezdirmiştir. Yurt bütünlüğümüzün korunması için, 
milli tepkilerin daha canlı olarak gösterilmesi ve sürdürül-
mesi gerekir. Milli yaşayışı ve bağımsızlığı bozan düşmanın 
yurda girişi ve yurt parçalarını koparıp alması gibi olaylar, 
bütün millete kan ağlatmaktadır. Üzüntüler dindirilemiyor. 
Milletin katlanamayacağı ve dayanamayacağı bu olayların 
hemen önlenmesi, bütün uygar toplumlarda büyük dev-
letlerin adaletinden ve etkisinden sabırsızlıkla beklendiği 
yolunda, önümüzdeki hafta içinde ve çeşitli illere göre, pa-
zartesi başlayıp çarşamba gününe dek gerekli işlemin arkası 
alınarak yapılacak büyük devletlerin temsilcileriyle, Bab-ı 
Ali’ye etkili telgraflar çekilmesi ve yabancıların bulunduğu 
yerlerde bunlara etki yapmakla birlikte, milli gösterilerde 
düzenin son derece korunması ve Hıristiyan halka karşı bir 
saldırıya ve düşman gösterisine benzer davranışlardan sakı-
nılması çok gereklidir.”372

Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan İstanbul’a yönelik faaliyet-
lerini yine telgraf vasıtasıyla gerçekleştirmişti. Bu telgrafla-
rında İstanbul Hükümeti’ni ve Padişah’ı teskin etmek ve 
oyalamak temel gayeydi. Fakat İstanbul’daki bazı otoriter-
lere, yapılacak ikazlarda uygun bir dille telgraflara yerleşti-
rilmişti. Mesela 31 Mayıs’ta, Harbiye Nezareti’nden gelen 
ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nden gelen notanın da ilave 
edildiği telgrafa cevaben emri altında bulunan hiçbir yerde 
gayrimüslimlere zarar verilmediğini ancak Türk Milleti’nin 
istiklal ve varlığının tehdit edildiği bir ortamda meydana 
gelen gösterilerin meşru olduğunu vurgulamıştı. Yine 11 
Haziran’da Padişah’a çektiği telgrafta sadakatini arz etmek-
le beraber memleketin ve milletin istiklalinin korunması 
için gerekirse görevinden çekileceğini ve milletin istiklalini 
temin için milletle beraber çalışacağını ifade etmişti. Mus-
tafa Kemal Paşa’nın Havza’da bu çalışmalarının yapılan mi-
tinglerle ve İstanbul’a çekilen telgraflarla ses getirmesi İtilaf 
Devletleri’nin, özellikle İngiltere’nin, dikkatini Mustafa 
Kemal Paşa’nın üzerine çevirmesine sebep olmuştu.373

372 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Kültür Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2006, s. 
15-16

373 Çağlayan K. Tuncer, Geçmişten Geleceğe 2006 Samsun, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
2. Kitap, s.199

Mustafa Kemal’in Havza PTT Merkezi’nden Havza 
Tamimi’ni Yayınladığı Telgraf Makinası 

Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’da Kalmış Olduğu 
Mesudiye Oteli (Havza Atatürk Evi)

Mesudiye Oteli’nin eski hali
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5 Haziran 1919’da Refik Halid, Harbiye Nazırı Ferit Paşa’ya, 3. Ordu Müfettişi Mus-
tafa Kemal Paşa’nın, Posta ve Telgraf Müdüriyetleri’ne yetkisi olmaksızın gönderdiği 
tebligattan dolayı Hükümet’in ve İdare’nin çok zor duruma düştüğünü belirterek şika-
yet etmiştir.374 

Havza’lılar Mustafa Kemal’i Amasya’ya uğurlarlar. Ancak yolda kendilerine ulaştırılan 
bir istihbarat nedeniyle, o tarihte Bayram Efendi’ye ait olan Merzifon yolu üzerindeki 
“Sekizgöz Un Fabrikası’nda” konaklarlar. Burada verilen molanın resmi gerekçesi ola-
rak, “Ankara’dan Havza’ya Mustafa Kemal’i ziyarete gelen Fuat Paşa ve maiyetindekile-
rin beklenmesi” gösterilir.

Bu konaklamanın gerçek nedeni ise, o sıralarda Havza-Merzifon arasındaki bölgede 
faaliyet gösteren Rum çetelerinin pusu kurmuş olmasıdır.375 Geyikli Değirmeni’nde 
bir müddet kalan Mustafa Kemal Paşa, 12 Haziran 1919 Perşembe günü Amasya’ya 
hareket etti.376

3.4. MUSTAFA KEMAL PAŞA AMASYA’DA

Mustafa Kemal Paşa, yanındaki karargah arkadaşlarıyla Amasya’ya yaklaşırken şe-
hir içinde de karşılama heyetinin önderliğinde;  mektep talebeleri, muallimler, din 
adamları, askeri birlikler, şehrin ileri gelenleri kısaca bütün halk Culüstepe mevkiinde 
toplanmıştı.377 

Mustafa Kemal ve arkadaşları, Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi, Mutasarrıf 
Vekili Mustafa Bey, Mevlevi Şeyhi Cemalleddin Efendi, Belediye Reisi Topçuzade Mus-
tafa Bey ve şehrin ileri gelenleriyle birlikte PTT Müdürü Mehmet Ali Bey ile tüm posta 
ve telgraf memurları ve kalabalık bir grup tarafından karşılanmıştır.378

Günün erken saatlerinden itibaren akın akın gelmeye başlayan halk ilerleyen saatlerde 
bir kat daha artmıştır. Ramazan ayı olmasından dolayı öğle vaktinde kimse dağılma-
mış, öğle namazı toplu bir şekilde açık arazide kılınmıştır. Bu arada beklenen misa-
firler geciktikleri için görevlilerde ve halkta endişeli bir bekleyiş başlamıştır. Bir grup, 
Gezirlik mevkiine atlı arabayla giderken, bir grup asker de Boğazlar mevkiine doğru 
gitmiştir. Ama beklenen misafirlerden bir haber alınamamıştır.

374 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; 1-d, D; 4, F; 18-2 
375 Havza Kaymakamlığı, a.g.e., s.43
376 Şapolyo Enver Behnan, 19 Mayıs 1919, Çocuk Esirgeme Kurumu Yayınları, Okul ve Öğrenci Kitapları 

45, Ankara 1944, s. 21
377 Menç Hüseyin, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 3. Baskı, 

2007, s.87
378 Menç Hüseyin, a.g.e., s.88-100
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Amasya Müftüsü Tevfik Efendi

Nihayet Mustafa Kemal Paşa ve maiyeti gelir. Mustafa Ke-
mal kendisini karşılamak için nizami bir şekilde dizilen 5. 
Kafkas Fırkası askerlerini;  “Merhaba asker!” diyerek selam-
lar. Daha sonra kalabalığın tam karşısında yorgun ama gür 
sesiyle;  “Merhaba Amasyalılar!” dedi. Kalabalık ahalinin 
önünde bir sıra oluşturan Amasya’nın ileri gelenleri arasın-
da bulunan Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi;  “Paşam… 
Bütün Amasya emrinizdedir… Gazanız mübarek olsun…” 
diyerek seslenir. Elini bütün muhabbetiyle Paşa’ya doğru 
uzatarak kucaklamak ister, bunun üzerine Mustafa Kemal 
Paşa uzanan eli, büyük bir saygıyla öpüp muhabbetle ku-
caklar.

Müftü Efendi, Anafartalar Kumandanı olarak tanınan Paşa’ya; 

“Çanakkale’den sonra şimdide vatanı ikinci defa kurtarmayı ahd ettiniz, her anı endi-
şeler içindeki yurda kurtuluşu nasip kılacak himmete giriştiniz. Hoş geldiniz, sefalar 
getirdiniz, himmetiniz payidar olsun! Paşa Hazretleri, Amasya gaye ve hedeflerinizin 
ihtihsali yolunda sizin yanınızdadır. Emin ve müsterih olunuz!..” demiştir.379

9. Ordu Müfettişlik Erkanı, Amasyalılarla beraber yürüyerek Hükümet Konağı’na ka-
dar gelmiştir. Amasyalılar Hükümet Konağı’nın içini doldurmuştur, dışarıda ise içeri-
nin iki katı kadar kalabalık vardır. Artık iftar vakti gelmiş, ordu müfettişi ve müfettişlik 
heyeti için geniş bir iftar sofrası hazırlanmış, iftar yemekleri yenilmiş ve dualar edil-
miştir. Yemek sonrası kendisini bekleyenlerle daha sıcak bir ortamda buluşmak isteyen 
Mustafa Kemal, salona çıkar, O’nun salona çıkışıyla vatandaşlar büyük bir heyecan 
içinde dikkat kesilmişlerdir. 380

Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmasını bütün dikkatiyle dinleyip, fikirlerine katılan Emek-
li Müftü ve Sultan Bayezıd Camii Vaizi Abdurrahman Kamil Efendi’nin dikkatlerini çe-
ken bir başka yön daha vardı. Paşa’nın konuşurken kullandığı Arapça ve Farsça kelimeleri 
yanlışsız ve yerinde kullanması, Kamil Efendi’yi şaşırtmıştır. Bunun üzerine sesli olarak 
Kamil Efendi yanındakilere hayretini saklamadan; 

“Bu Paşa, başka Paşa!” demiş daha sonra da eklemişti. “Bu Paşa bildiğiniz Paşalardan 
değil!” diyerek Paşa’nın görüşlerini benimsediğini belli etmiştir.

Günün yorgunluğunu atmak için misafirler ikamet edecekleri Saraydüzü Kışlası’na çe-
kilmişlerdir. Kışlada gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Abdurrahman Kamil Efendi 

379 Menç Hüseyin, a.g.e., s.87-88
380 Menç Hüseyin, a.g.e., s.108
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müsaade isteyerek, Cuma vakti halka vaaz ve nasihatte bulunacağı için gitmesi gerek-
tiğini söyler. Mustafa Kemal Paşa ayağa kalkarak Hoca Efendi’nin elini öper ve “Yanı-
nıza bir adam katayım karanlıktır” diyerek hürmetini gösterir.

Hoca Efendi de;  “Gözlerinin ışığı beni götürür Paşam!” cevabını verir.

Mustafa Kemal Paşa ise biraz düşünceli, biraz da gelecek endişesi taşıdığını ifade ede-
rek;  “Baba bu işte muvaffak olmakta var, olmamakta var. İnşallah muvaffak olacağız. 
Eğer olmazsak bizi asarlar. Kelle gider ne dersin?” diye sorar. Ayaklanmış, gitmek üzere 
olan Hoca Abdurrahman Kamil Efendi; 

“Oğul, sen ki genç yaşta başını vatan, millet uğruna feda etmiş-
sin, benim bu ihtiyar kelleyide koy senin uğruna feda olsun!” 
diye yanıt verir.

Hiç beklemediği bu kararlı cevap karşısında hayretler 
içinde kalan Mustafa Kemal, Hoca Efendi’nin elini tekrar 
öper.

Komiser Muavini Osman Efendi’den, Hoca Efendi’nin 
evine kadar ona refakat etmesini ister, bunu takiben diğer 
Amasyalılar da müsaade isteyerek kışladan ayrılırlar.

Mustafa Kemal kader birliği ettiği arkadaşlarına dönerek 
Amasyalıların gönülden verdiği destekten duyduğu memnu-
niyeti dile getirir. İstanbul’dan kendisine ulaştırılan ve “Der-
hal” geri dönmesini isteyen telgraf emrini hatırlatarak, büyük bir 
rahatlık içinde; 

“Sadrazam Ferid’den aldığımız telgrafa en güzel cevabı Müftü Efendi verdi” der.381

13 Haziran 1919’da Sultan Beyazıt Camii vaazı Abdurrahman Kamil Efendi, “Tek kur-
tuluş yolu, halkın doğrudan doğruya egemenliğini eline alması ve iradesini kullanma-
sıdır. Hep birlikte Mustafa Kemal Paşa’nın çevresinde toplanarak yurdu kurtaracağız” 
diyerek Mustafa Kemal Paşa’yı tek kurtarıcı ve Başbuğ olarak göstermiştir.

14 Haziran 1919’da Amasya’da, Mustafa Kemal Paşa’nın teşvikine uygun olarak 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.382

Bu arada PTT Genel Müdürü Refik Halid boş durmaz. Amasya PTT Müdürü Meh-
met Ali Bey ve Amasya PTT çalışanlarını, Mustafa Kemal Paşa’yı karşılamaya gittik-

381 Menç Hüseyin, a.g.e., s.110
382 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.177-178

Amasya Emekli 
Müftüsü Kamil 

Efendi
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leri için telgrafla görevden alır. Tokat Telgrafhanesi müdürü ve memurlarını, Amasya 
Telgrafhanesi’ne atar.

PTT Müdürü Mehmet Ali Bey, bu durum karşısında Saraydüzü Kışlası’na giderek, 
Mustafa Kemal Paşa’yı yaşanan olaylardan haberdar eder.383

Bunun üzerine Mustafa Kemal;  “O kovdu ise ben de yerinizde bırakıyorum, vazifenize 
devam edin” diyerek PTT Müdürü’nü ve memurlarını görevde bırakmıştır.384

Amasya PTT Müdürü Mehmet Ali Bey bu durumu şöyle anlatmaktadır:

“Paşa hazretleri, yeşil çuhalı bir masanın arkasında oturuyorlardı. Oda genişti. Perdeler, 
yarı örtülü olduğu için, içeri oldukça loştu. Ben konuyu önüme bakarak anlatıyor-
dum. Masanın bir kenarında kahve fincanı duruyordu. Göz ucu ile onu arada bir, beni 
dinlerken yudumladığını fark ediyordum. Sözlerimi bitirdikten sonra yüzüne baktım, 
cevap bekliyordum. Başı açıktı kaşlarını çattı ve sağ elini bana doğru uzatarak:

‘Telgrafçı arkadaşlarına selamlarımı söyle. Ben vazifelerine devamlarını istiyorum! 
Tokat’tan gelecek olanlar postahaneye sokulmayacaklardır.’ dedi.

383 Erden Turgut Fethi, Anlatan: Abdurrahman Rahmi Erden, Makine Başında, Mustafa Kemal’le Amasya’da 
Onbeş Gün, Hatırat, Fer Yayınları, Yıl:1989, s.38

384 Erden Turgut Fethi, a.g.e., s.40

Mustafa Kemal Paşa’nın Amasya’da Kalmış Olduğu Saraydüzü Kışlası (Hasan Varış Albümü-Amasya)
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Ben ne yapacağımı şaşırmıştım. Kalkıp elini öpecektim. Kapıya doğru geri geri çıkar-
ken, bir kelime daha ilave etti. 

-Müsterih olun!” 

Amasya PTT Müdürü Mehmet Ali Bey, sevinçle döndüğü Amasya Telgrafhanesi’nde Ab-
durrahman Rahmi Bey’e, Tokat Müdürünü makine başına çağırması talimatını verir. 

Mehmet Ali Bey;  Tokat Müdürüne, Mustafa Kemal Paşa’nın emirleri doğrultusunda 
kendilerinin kesinlikle Amasya Postahanesi’ne sokulmayacaklarını bildirir.385 

Mustafa Kemal Paşa, Amasya Saraydüzü Kışlası’nda, karargahını kurarak Amasya PTT 
Müdürü Mehmet Ali Bey’den, karargahta çalışmak üzere bir telgrafçı görevlendirmesini 
istemiştir. Bu talimat üzerine karargahta çalışmak üzere telgraf memuru Abdurrahman 
Rahmi (Erden) Bey görevlendirilmiştir. Saraydüzü Kışlası’nda Abdurrahman Rahmi 
Bey için bir oda hazırlanır. Telgraf hattının kışlaya döşenmesiyle de görevine başlar.

Saraydüzü Kışlası’nda görev yapan, telgrafçı Abdurrahman Rahmi Bey o günleri şöyle 
anlatmaktadır:

“Saraydüzü Kışlası’ndan;  bütün ordu kumandanlıklarına, kolordu kumandanlıklarına, 
mülki teşkilatlara, valiliklere, mutasarrıflıklara hitaben çok sayıda telgraf yazılmıştır. 
Bunların yanında İstanbul’la olan haberleşme de zaman zaman ağırlık kazanmıştır. 

Amasya Saraydüzü Kışlası’ndan, İstanbul ancak Kastamonu merkezi üzerinden bu-
lunabilmektedir. Kastamonu da İstanbul’u kolay kolay bağlamadığı için muhaberede 
sorunlar yaşanmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın emir subayı Hayati Bey, olağanüstü du-
rumlarda İstanbul’la muhakkak irtibat kurulmasını istiyor fakat Abdurrahman Rahmi 
Bey, bütün çabalarına ve karşı taraftaki merkeze ricalarına rağmen bağlantıyı sağlayamı-
yordu. Kastamonu Müdürü, itilaf yanlısı olduğu için Amasya’da bulunan Mustafa Ke-
mal Paşa’nın, İstanbul ile haberleşmesini engellemek için memurlarına bu doğrultuda 
emirler vermiştir. Bağlantının sağlanamamasının altında bu gerçek yatmaktaydı.386

Saraydüzü’ndeki karargahta telgraf merkezi kurulmasının ana nedeni Dersaadet’teki 
sadrazamla ve gerektiğinde Padişah ile makine başında, direk muhaberatta bulunabil-
mekti. O tarihlerdeki telgraf tekniği Amasya’nın, Çorum üzerinden Kastamonu yolu 
ile İstanbul’a bağlanmasına olanak sağlıyordu. İki merkezi birbiriyle buluşturan cihaza 
röle deniyordu ve bu cihaz oldukça hassas bir ayar gerektiriyordu. Röleden geçen telg-
raflarla, aradaki merkezin karşılıklı birbirlerine çektikleri telgraflar, üçüncü merkezde 
de aynı hat ve noktaları döküyordu. Bu nedenle Amasya’nın İstanbul ile irtibatında 
gizlilik ilkesi ortadan kalkıyordu. Bunun için röleden geçmeden yapılacak direkt ir-
tibat şarttı. Mustafa Kemal Paşa’nın gün geçtikçe genişlettiği teşkilat, muhtelif birlik 
ve kumandanlarla sürekli canlı tuttuğu irtibat ve memleketin her tarafında kurulmaya 
başlayan Kuva-i Milliye arasındaki muhaberat, halk tarafından yabancı devletlere karşı 

385 Erden Turgut Fethi, a.g.e., s.40-44
386 Erden Turgut Fethi, a.g.e., s.55
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çekilen, yüzlerce protestonameler, iş hacmini tahminlerin üzerinde, kat kat arttırmış bu 
da ülke genelinde telgrafçıların çok büyük fedakarlıklarını ve özel çabalarını zorunlu 
hale getirmişti.”

Abdurrahman Rahmi Bey,387 İstanbul’a çekilecek birikmiş telgraflar için Kastamonu 
merkezinden İstanbul’a bağlantı ararken birden kapı açılır. Dikkatini işine veren Ab-
durrahman Rahmi Bey, gelenin Hayati Bey olduğunu sanır, fakat gaz lambasından 
yayılan ışıklardan, yansıyan gölgenin, Hayati Bey’e ait olmadığını farkeder. Bir taraftan 

parmakları maniplede yazı yazarken diğer taraftan kafasını o yöne çevirerek bakar. 
Mustafa Kemal Paşa’yı başucunda görünce büyük bir şaşkınlık ve heyecan du-

yar. Yerinden kalkmak ister, ama Mustafa Kemal Paşa omuzlarından bastı-
rarak buna mani olur. Abdurrahman Rahmi Bey, kulağında:

- Devam et çocuğum!
Hitabını işitir.388

İstanbul’la bağlantı Kastamonu merkezi üzerinden sağlanmakla 
birlikte Kastamonu’yu da Amasya’ya Çorum bağlıyordu. Çorum 
Müdürü Hafız Muhittin Bey de ittihatçıdır ve Mustafa Kemal Paşa 
taraftarlığı, hayranlığa varacak kadardır. 

Artık çalışırken odasına kimin gireceği Abdurrahman Rahmi Efendi 
için sürpriz teşkil etmiyordu. Mustafa Kemal Paşa’yı da sık sık yanın-
da görmek onu heyecanlandırıyordu. Bir gün kapıdan, sert bir ifade 

ile giren Mustafa Kemal Paşa:

“Çocuğum, İstanbul’u bağlamayan ve bize müşkülat çıkaran PTT mü-
dür ve memurlarının isimlerini al Hayati Bey’e ver” demiştir. 

Abdurrahman Rahmi Bey de:

“Paşa Hazretleri, Çorum üzerinden bağlantı kuruyoruz ama çok zaman alıyor ve 
İstanbul’a keşide edilecek telgraflar çok gecikmeli gidiyor. Kastamonu yol verse, büyük 
kolaylık göreceğiz” diye cevap verir.

Daha sonraları Kastamonu merkezi basılarak itilafçı PTT’ciler tasfiye edilecek ve yer-
lerine Mustafa Kemal Paşa’nın emirlerini yerine getirecek Kuvay-i Milliye taraftarı me-
murlar getirilecektir.

387 ABDURRAHMAN RAHMİ ERDEN :1901 yılında Amasya Merzifon’da doğdu. Lise tahsilinden 
sonra 1918 tarihinde Amasya PTT Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladı. Atatürk’ün Samsun’dan 
Amasya’ya geçtiği günlerde, Saraydüzü’ndeki karargahına alınarak, Amasya’dan ayrılışına kadar 15 gün 
süre ile özel olarak telgraf  memurluğunu yaptı. Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki dönemlerde Ladik, 
Artvin, Malatya ve Nevşehir’de PTT Müdürlüğü görevlerini yürüttü. İstanbul PTT teftiş kadrosunda 
görevine devam ederken kırkbir yıllık devlet hizmetini geride bırakarak emekli olmuştur. 1 Mayıs 1984 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı, Sicil Dosyası

388 Erden Turgut Fethi,  a.g.e., s.56-57
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Çorum Mutasarrıfı, Sami Fethi koyu bir padişahçıdır. PTT Başmüdürü Ragıp ile 
Muhabere Başmemuru Ferit Anadolu halkı namına çekilen protesto telgrafları için 
İstanbul’la irtibatı sağlamamaktadır. Çorum mutasarrıfı ile başmüdürünün Mustafa 
Kemal’in haberleşmesine engel olmasına rağmen, PTT Merkez Müdürü Hafız Muhit-
tin Bey, Paşa taraftarı ve hayranı olduğu için onların emir ve talimatlarını dinlemeden 
İstanbul yolunu açmaktadır. Hatta telgrafhane baskını olmadan birgün önce, Abdur-
rahman Rahmi Bey’in ısrarlı İstanbul arayışları üzerine, makine başına gelerek:

“Rahmi Efendi. Beni bu adamlar işten uzaklaştırana kadar İstanbul çıkışından fayda-
lanınız” demiştir.

Abdurrahman Rahmi Bey, o kadar sıkı çalışıyordu ki günde yetmiş, seksen telgraf geçi-
yor hatta bazı geceler evine bile gidemiyordu. Geç kaldığı bazı zamanlarda da Mustafa 
Kemal Paşa’nın otomobillerinden biri onu evine kadar bırakıyordu.389

Diğer taraftan Mustafa Kemal’in girişimleriyle İzmir’in işgali sonrası art arda gelen 
protesto telgrafları Damat Ferit’i iyice bunaltmıştır. Redd-i İlhak Cemiyeti imzasıyla 
İzmir’den yağan telgraflar da buna eklenince hükümetin endişesi iyice artmaya baş-
lamış, bu yüzden Dahiliye Nezareti bu telgrafların kabulünün önlenmesi için Refik 
Halid’e emir vermiştir. 

389 Erden Turgut Fethi, a.g.e., s.58-60

Amasya Tamimi’nin Yapıldığı Orijinal Tarihi Maniple  
(Turgut Fethi Erden Tarafından PTT Genel Müdürlüğü’ne Hediye Edilmiştir.)
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Bu emir bir gün sonra geri alındıysa da Dahiliye Nazırı Ali Kemal telgraflardaki “Kur-
tuluş için silaha sarılmak” düşüncesini pek beğenmemişti. Bunun İstanbul’un işgaline 
kadar uzanacak bir işgal hareketini tetikleyeceğini düşünüyordu. Bu korkuyla 15 Ha-
ziran 1919 gecesi Refik Halid’i telefonla arayarak “Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak 
Cemiyetleri tarafından verilecek telgrafların katiyen kabul edilmemesi, şayet tazyik al-
tında edilse bile keşide olunmaması” emrini vermiştir. Refik Halid de bu emri “kanun 
ve nizama aykırı olup olmadığını tetkik ettikten” sonra 16 Haziran 1919’da Posta ve 
Telgraf Başmüdürlükleri’ne göndermiştir.390 

Mustafa Kemal Paşa, 20 Haziran’da telgraf haberleşmesi ile ilgili 16 Haziran tarihli 
genelgeye şiddetli bir karşılık verir. Bu karşı genelgede Mustafa Kemal, “Milletin sesi-
ni boğarak meşru haklarını istemeyi yasaklayan ve vatanın mahvolmasına sebep olan” 
bu emri hiçbir namuslu telgraf memurunun yerine getirmeyeceğini sandığını, fakat 
böyle bir namussuzluğa cüret edecek olanlar olursa derhal divan-ı harbe verileceklerini 
bildiriyordu.391 Mustafa Kemal Paşa, bu düşüncelerini yine 20 Haziran tarihini taşıyan 
telgraflarla Sadarete, Harbiye Nezareti’ne, Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü’ne, Vali-
liklere, Posta ve Telgraf Başmüdürlükleri ile Kolordulara da iletmiştir.392 

Mustafa Kemal Paşa’nın Valiliklere gönderdiği 20 Haziran 1919 tarihli genelgede diğer-
lerinden farklı olarak şu ifadeler yer alıyordu: “…Derhal söz konusu Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetlerinin önderliğinde halk mitingler yaparak bu durumu hükümet nezdinde 
şiddetle protesto etmelidir. Telgrafhaneyi süratle işgal ederek bu emrin geri alındığına 
dair cevap alınıncaya kadar İstanbul resmi haberleşmesini kesmek lazımdır. Bu hususta 
Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Başkanlığı’na süratle bilgi verilerek, övülmeye 
değer teşebbüslerine vatani yardımda bulunulması lüzumunu bildirdim.”393

390 Karay Refik Halid, a.g.e., s.124-125 
391 Karay, Refik Halid, a.g.e.,  s.129-130-131, Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Toplanmamış Telgrafları, Ankara 

1971, s.8-9
392 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara 1953, Sayı:6 vesika No:111, Atatürk’ün Tamim Telgraf  ve 

Beyannameleri, Ankara 2006, s.44-45;  ATASE, İSH Kutu No; 17, Gömlek No; 90, Belge No; 90-1
393 Onar Mustafa, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, Ankara 1995, Cilt: 1, s.80 

İstiklal Savaşı Yıllarında Kullanılan Telgraf Kağıdıİstiklal Savaşı’nın ve Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki  
Amasya Telgrafhanesi
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3.4.1. Posta ve Telgraf Başmüdürlükleri’ne Telgrafla Genelge 20.VI. 1919

1- Müdafaa-i Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetleri’nin verecekleri telgrafların çekilme-
mesi konusunda Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü’nden bütün telgraf memurlarına 
emir verildiğini duydum. Milletin sesini boğarak meşru haklarını istemekten alıkoyma-
ya ve vatanın yok olmasına sebep olmaya yönelik olan bu emri, hiçbir namuslu telgraf 
memurunun uygulayacağını ümit etmem, ama böyle bir namussuzluğa girişecek olanlar 
olur ise, hemen askeri mahkemelere verilmelerini ve bildirilmesini emrediyorum. 394

2- Yukarıdaki emrin kolordulara verildiği395

Üçüncü Ordu Müfettişi
Mustafa Kemal 

394 Tural Mehmet Akif, Sevim Ali, Öztoprak İzzet, Atatürk’ün Tamim, Telgraf  ve Beyannameleri, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006, s.44

395 Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilip Samsun’a gönderildiği 9. Ordu, 15 Haziran 
1919 tarihinden sonra 3. Ordu adını almıştır.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk Kültür Dil Tarih 
Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt:I, Ankara 2005, s.164

İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarındaki Amasya Telgrafhanesi ve   
Telgrafçı Abdurrahman Rahmi Erden ve Arkadaşları (Turgut Fethi Erden Arşivi)
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3.4.2. Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü’ne Telgraf (20.VI.1919)

Amasya’da 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa dan Genel Müdürlüğe gönderilen 
20 Haziran sene 1919 tarihli şifre telgrafın suretidir. Çok ivedidir. Posta ve Telgraf Ge-
nel Müdürlüğü’nün telgraf merkezlerine Müdafaa-i Hukuk-i Milliye ve Redd-i İlhak 
Cemiyetleri tarafından verilecek telgrafların çekilmemesi konusunda bir emir verdiğini 
öğrendim. Aydın vilayetinin boşaltılmasına yegane etken olan milletin sesini boğmak-
tan, vatanın bağımsız hayatına karşı birleşen milli genel duyguyu söndürmekten başka 
hiçbir işe yaramayacak olan böyle canice bir girişimin, gelecekte sebep olacağı büyük 
sorumluluğun düşünülüp kavranılmaması üzüntü vericidir. Bu emrin hemen geri alı-
narak milletin güvenine zerre kadar zarar getirilmemesi gereğini sunmayı, önemli görev 
saydığım arz olunur.

Yüce Başbakanlığa, Savaş İşleri Bakanlığı’na sunulmuştur.396

20 Haziran 1919
Üçüncü Ordu Müfettişi

Mustafa Kemal
3.4.3. Amasya’dan Valiliklere Genelge (20.VI.1919)

Posta Telgraf Genel Müdürü’nün telgraf merkezlerine “Müdafaa-i Hukuku Milliye” 
heyetleri tarafından verilecek telgrafların çekilmemesi konusunda emri olduğunu öğ-
rendim. Bu genelgeyle izlenen amaç, milli sesi boğmak, vatanın parçalanmasına karşı 
milletin birleşmesine engel olmak amacına yönelik, canice ve alçakça girişimden başka 
bir şey değildir. Hemen adı geçen Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin aracılığı ile halk, 
mitingler düzenleyerek bu durumu hükümet katında şiddetle protesto etmelidir. Telg-
raf merkezini hızla işgal ederek bu emrin geri alındığına ilişkin cevap alıncaya kadar, 
İstanbul’un resmi haberleşmelerini kesmek gerektir. Bu konuda Müdafaa-i Hukuku 
Milliye Başkanlığı’na ivedi bilgiler verilerek, onurlu girişimlerine vatanın her yerinden 
yardımda bulunulması gereğini bildirdim. Zerre kadar vicdanı olan bir telgraf memu-
runun bunu yapmayacağı açıktır. Ancak yapmaya çalışan olursa, hemen askeri mahke-
meye verilmesini genel kolordu kumandanlıklarına emrettim ve bildirdim efendim.397

Bu şifrenin alındığı tarihi rica eylerim.
Mustafa Kemal

Mustafa Kemal Paşa 20 Haziran 1919’da, Harbiye Nezareti’ne çekmiş olduğu telgrafta 
da;  Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü’nün telgrafhanelere gönderdiği;  Müdafaa-i 
Hukuku Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetleri tarafından verilecek telgrafların çekilme-
mesi hakkındaki emri geri almasını ister.398 

396 Karay Refik Halid, a.g.e., s.131
397 Tural Mehmet Akif, Sevim Ali, Öztoprak İzzet, Atatürk’ün Tamim, Telgraf  ve Beyannameleri, Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006, s.45-46;  Nadi 
Yunus, Mustafa Kemal Paşa Samsun’da, Sel Yayınları, İstanbul 1955, s.29-30

398 ATASE, İSH Kutu No:17, Gömlek No: 90, Belge No: 90-1
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3.5. AMASYA TAMİMİ
Amasya, milli bağımsızlık mücadelesinde ilk önemli adımın atılmasına imkan vermiş 
ve “Karanlık Oda” denilen yerde hazırlanan Amasya Tamimi 21-22 Haziran 1919’da 
yayınlanmıştır.

Amasya Tamimi, Mustafa Kemal Paşa’nın daha önce askeri kumandanlara ve mülki 
amirlere gönderdiği tebliğ ve tamimlerle, halka açıkladığı hususların bir program ve 
karar halinde ifadesidir. Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanan Amasya Tamimi;  
Rauf Bey (Orbay), Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Refet Bey (Bele) ve Mustafa Kemal Paşa’nın 
yanında bulunanlar tarafından imzalanmıştır. Amasya’da, Amasya Tamimi’nden başka 
bir takım önemli kararlar da alınmıştır. Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’nın deyimiyle “Mukad-
des İttifak” adını alan bu kararlar arasında bir tanesi de, askeri ve milli teşkilatın hiçbir 
suretle kaldırılamayacağı hakkındaki karardı. Buna göre, kumanda hiçbir suretle terk 
edilmeyecek ve başkasına bırakılmayacaktı. Silah ve mühimmat elden çıkarılmayacak, 
vatanın herhangi bir tarafında yeniden başlayacak düşman işgali karşısında birlikte ve 
müştereken hareket edilecekti.399

3.5.1. Amasya Tamimi’nin Kapsamı

Mustafa Kemal Paşa’nın yaveri Cevat Abbas Bey’e, dikte ettirdiği genelgenin esasları 
şunlardır:

1. Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.
2. İstanbul’daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getireme-

mektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını 

gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin 
varlığı zaruridir.

5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta hemen milli bir kongrenin 
toplanması kararlaştırılmıştır.

6. Bunun için bütün illerin her sancağından, milletin güvenini kazanmış üç temsil-
cinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmekte-
dir.

7. Her ihtimale karşı, bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler, gerektiğin-
de yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.

8. Doğu illeri adına 23 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe ka-
dar öteki illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse, Erzurum Kongresi’nin üyeleri 
de Sivas Genel Kongresi’ne katılmak üzere hareket ederler.400

399 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.177-178
400 Atatürk Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma 

Merkezi, Ankara 2006, s. 21-22
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Mustafa Kemal Paşa, daha o günlerde vatanı bir bütün olarak görüyordu. Ancak, fikir 
ayrılıkları en yakın çalışma arkadaşları arasında da kendini göstermeye başlamıştı.

Kazım Karabekir Paşa, Sivas Kongresi’nden önce, Erzurum Kongresi’nin toplanmasını 
ve Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey’in bu toplantıya katılmak için Erzurum’a gelme-
lerini arzulamıştı.

Bütün ülkeyi içine alan Sivas Kongresi’nin toplanması kararı ve bunun Amasya Tamimi 
ile açıklanması, Mustafa Kemal Paşa ile Kazım Karabekir Paşa arasında fikir ayrılığına 
sebep olmuştur. Ali Fuat Cebesoy’a göre “Ne yazık ki, bu ihtilaf (uyuşmazlık) ileride ve 
bilhassa Sivas Kongresi’nden önceki günlerde kendisini ziyadesiyle hissettirmişti.”

Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy’a Amasya Tamimi’nin Erzurum’a bildirilmesin-
den sonra, Kazım Karabekir Paşa’nın tutumuna değinerek:

“Erzurum’dan böyle bir cevap alacağımı tahmin etmiştim. Yanılmamışım. İstanbul’da 
kendisiyle görüştüğüm zaman şarkta muhtelif namlar altında toplanmış olan teşekkül-
leri birleştirerek Erzurum’da bir mukavemet merkezi yaratılmasının ve Milli bir Türk 
Hükümeti’nin esaslarını kurarak yine buradan harekete geçilmesinin isabetinden bah-
setmişti.” demiş ve sonra ilave etmişti.

“Memleketi, şark ve garp diye ikiye ayırmak doğru değildir. Vatanı bir bütün olarak 
mütalaa etmeli, kurtuluş için umumi çareler aramalıdır.”401

Buna karşılık Kazım Karabekir Paşa, milli bir karar olmadan ve mevsimsiz olarak İs-
tanbul Hükümeti’ne karşı vaziyet alınacağından endişe etmekte ve vakitsiz, İstanbul 
Hükümeti ile ipi koparmayı bile zararlı bulmaktaydı. En önemli arzusu Erzurum 
Kongresi’nin toplanmasıydı.

Kazım Karabekir bu konudaki düşüncelerini şu cümlelerle anlatır;  “Çünkü, Erzurum 
Kongresi olsun, toplanıp da kararlarımızı millete verdirmek mümkün olmayacak, ciha-
na karşı Anadolu’da birkaç kumandanın ihtilali şeklinde çirkin bir şey yayılacaktı. Bun-
dan başka, dahilde emir ve kumanda ile milleti yer yer aleyhimize kıyama ve vaziyeti 
daha berbat bir hale getirecektik. Ben bu fikri sonuna kadar muhafaza ettim. Bunun 
için Kemal Paşa’nın bu şiddetli harekatını hüsnü telakki etmedim.”402

PTT Genel Müdürü Refik Halid ise boş durmamaktadır. Erzurum Valisi’ne hitaben 
yazdığı yazıda, Amasya’da bulunan Mustafa Kemal Paşa’nın telgraf ve posta işlerine mü-
dahale ettiğini belirterek, PTT Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu emirlerin dikkate 
alınmasını ve Mustafa Kemal’in isteklerinin yerine getirilmemesini istemiştir.403

401 Cebesoy Ali Fuat, a.g.e., s.92-93 
402 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.181
403 TİTE, K; 23, G; 26, B; 26001
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Mustafa Kemal Amasya Tamiminin yayınlanmasından sonra gelişen olayları şöyle 
anlatır:

“Ayın 25’nci günü, Sivas’ta aleyhimde bazı yakışıksız olaylar çıkmaya başladığını haber 
aldım. 25-26 Haziran gecesi, yaverim Cevat Abbas Bey’i çağırdım ve yarın sabah ka-
ranlıkta Amasya’dan güneye hareket edeceğiz, dedim. Bu gidişin gizli tutularak hazırlık 
yapılması için emir verdim.

Bir yandan da 5’nci Tümen Komutanı ve kurmay heyetimle gizli olarak şu tedbiri ka-
rarlaştırdık: 5’nci Tümen Komutanı, tümeninin seçkin subay ve erlerinden oluşmuş, 
oldukça kuvvetli bir atlı piyade birliğini hemen o geceden başlayarak süratle kuracaktı. 
Ben 26 Haziran sabahı karanlıkta arkadaşlarımla birlikte otomobille Tokat’a hareket 
edecektim. Birlik kurulur kurulmaz, Tokat üzerinden Sivas’a doğru sevk edilecek ve 
benimle bağlantı kurmaya çalışacaktı. Hareketimiz hiçbir yere telgrafla bildirilmeyecek 
ve elden geldiği kadar Amasya’da da açıklanmayacaktır. 

26 Haziran’da Amasya’dan yola çıktım. Tokat’a varır varmaz telgrafhaneyi göz altına 
aldırarak benim gelişimin Sivas’a ve hiçbir yere bildirilmemesini sağladım. 26-27 Ha-
ziran gecesini orada geçirdim, 27’sinde Sivas’a hareket ettim. Otomobille Tokat, Sivas 
arası aşağı yukarı altı saattir.

TİTE, Klasör No: 23  Gömlek No: 26 Belge No: 26001 
PTT Umum Müdürü Refik Halid’in Erzurum Valisi’ne, 

Mustafa Kemal Paşa’nın Emirlerinin Dikkate Alınmamasını ve Posta Telgraf İşlerine Müdahale Ettiğini İçeren Telgrafı
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Sivas Valisi’ne, Tokat’tan Sivas’a hareket ettiğimi bildirir açık bir telgraf yazdım. İmzada 
“Ordu Müfettişliği” unvanını kullandım.

Telgrafta, bile bile çıkış saatimi kaydetmiştim. Fakat bu telgrafın yola çıkışımdan altı 
saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar Sivas’a hiçbir şekilde bilgi verilmemesini sağ-
layacak tedbirleri aldırdım.”404

Mustafa Kemal Paşa, 27 Haziran’da Sivas’ta ordu ve büyük halk kitlesi tarafından can-
dan gelen bir sevinç ve heyecanla karşılanmıştı. İlk işi, aleyhinde propaganda yapan ve 
kendisini yakalamak için fırsat arayan Elazığ Valisi Ali Galib’i sorguya çekerek kendi-
sine gereken dersi vermek oldu. Mustafa Kemal Paşa azli hakkında Dahiliye Nazırı’nın 
göndermiş olduğu tamime, Sivas’tan Sadrazama ve Harbiye Nazırı’na telgraflar çekerek 
protestoda bulundu. Valilerle, komutanlara gönderdiği tamimde ise, “Vatanı kurtar-
mak gayesine dayanan milli hizmetlerini milletin göğsünde bir fert olarak dahi takip 
etmenin kendisi için en ulvi bir vazife ve en kat’i bir emel” olduğunu bildirdi.

Mustafa Kemal Paşa, Sivas’tan Erzincan’a geçti. 2 Temmuz’da Erzincan’dan Erzurum’a 
geçerken, Mabeyn Başkatibi’nden aldığı bir telgrafta, padişah adına Mustafa Kemal 
Paşa’nın İstanbul’a çağrıldığı öngörülmekte, şayet İstanbul’a gelmesi mümkün olmadı-
ğı takdirde, Harbiye Nezareti’nce görevinden uzaklaştırılması uygun görülmediğinden 
iki ay için hava değişimi alması ve barış sağlanıncaya kadar da istediği bir yerde istirahat 
etmesi tavsiye olunmaktaydı. 

Harbiye Nezareti’nden de aynı ricayı tekrarlayan aynı anlamda bir telgraf gelmişti. 
Mustafa Kemal Paşa, bu telgrafların her ikisine de Anadolu’dan ayrılmayacağı ve göre-
vine devam edeceği yönünde bir cevap bildirdi. 

3.6. MUSTAFA KEMAL PAŞA ERZURUM’DA

3 Temmuz Pazar günü öğleden sonra Erzurum’a halkın ve ordunun gösteri ve içten ge-
len tezahüratı ile ulaştı.405 Diğer yandan Refik Halid Mustafa Kemal’i engellemek için 
sürekli genelge yayınlıyordu. Şimdi de, Erzurum Kongresi’ne ait telgrafların geçmesini 
önleyenlere bir maaş ikramiye vereceğini vaad ederken, önlemeyip geçirenleri de işten 
atmakla ve hapis cezasıyla tehdit ediyordu.406 Mustafa Kemal Paşa, bu konuya ne kadar 
önem verdiğini, göstermek durumundaydı. Bu amaçla, Refik Halid’in genelgesine uy-
makta ısrar eden Erzurum Posta ve Telgraf Başmüdürü Vekili Halid ve Telgraf Müdürü 
İbrahim Bey’i tutuklattırıp haspettirmiştir.407

404 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2006, s.28
405 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.186
406 Gökoğlu A. Baha, İnkılabımızda Posta ve Telgrafçılar, İstanbul 1938, s.9-10
407 Kırzıoğlu M. Fahrettin, Bütünüyle Erzurum Kongresi, Ankara 1993, s. 133
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3.6.1. Mustafa Kemal’in Erzurum PTT Başmüdürü’nü  
Görevden Alması (4.VII.1919)

Erzurum Valiliği’ne yayınlanmak üzere gönderilen yazı.
Erzurum Valiliği’ne
Erzurum 04.07.1919
Şefkatli Efendim Hazretlerine,

Görevden alınmam ve göreve atanmam Padişahın yetkileri içinde olduğu ve kesinlikle 
görevden alınmadığımdan, görevinden ayrılmış olan Eski Bakan Ali Kemal Bey’le Telg-
raf Genel Müdürü Refik Halid Bey’in sözde görevden alındığım gerekçesiyle telgrafı-
mın kabul edilmemesi yolunda yalancılığa ve birtakım korkunç duygulara bağlı hare-
ketlerin Padişah haklarına ve üzerimde bulunan devlet onuruna saldırı olmakla birlikte 
işin özünü de bozduğundan yasal kovuşturma yapılmasını yüksek makamlarına arz et-
tim. Bugün Padişahımızın tahta çıkışının kutlanması için gerek Saray Başkatipliği’ne ve 
gerekse Savaş İşleri Bakanlığı’na, vilayetlere ve kolordulara olan telgraflarımın Erzurum 
merkezinde saklanmak ve iptal etmek gibi kanunsuz hareketlerin ortağı ve aracısı olan 
Erzurum Başmüdürü ile Merkez Müdürü, verdikleri açıklamalar ve belgeler üzerine, 
üzerimde bulunan devlet onurunun korunması için tutuklanarak, Askeri Mahkeme’ye 
gönderilmiştir. Her yerde ve özellikle son günlerde üst makamlarla da resmi haberleş-
mem kendilerince biliniyorken, bunu bilmemezlikten gelmeleri sorumluluklarını artır-
mıştır. Bu hususta bilgi için yayınlanması.408

Üçüncü Ordu Müfettişi Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari
Mirliva Mustafa Kemal

5 Temmuz 1335’de Erzurum’dan Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı Ferit Paşa’ya hitaben;  
Padişaha takdim edilmek için gönderdiği telgrafların neden arz edilmediğinin kendisi-
ne bildirilmesine dair bir telgraf çeker,409cevap alamaz ve bunun üzerine aynı gün tekrar 
Harbiye Nazırı Ferit Paşa’ya hitaben;  maruzatının Padişah’a arz edilmesini, acele cevap 
beklediğini ve verilecek cevap üzerine kararını vereceğine dair tekrar telgraf çeker.410 

Saray ve Harbiye Nezareti ile çatışma halinde olduğu görülen Mustafa Kemal Paşa 
bir gün sabah dokuzda Ali Çavuş’u yanına çağırdı ve “Arabayı hazırlayın Postahaneye 
gideceğim” dedi.

Tarih 7 Temmuz 1919’du. Başyaver Cevat Bey, İkinci Yaver Muzaffer Bey, emir subay-
ları Osman ve Recep Beyler, hep beraber kapıda bekleyen arabaya doğru yürüdüler ki 

408 Tural Mehmet Akif, Sevim Ali, Öztoprak İzzet, Atatürk’ün Tamim, Telgraf  ve Beyannameleri, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006, s.56-57

409 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; 1, D; 4, F; 18 
410 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; 1-d, D; 4, F; 18-1 



176 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

 5 Temmuz 1335’de Erzurum’dan Mustafa Kemal’in Harbiye Nazırı Ferit Paşa’ya Hitaben Padişaha Takdim Edilmek 
İçin Gönderdiği Telgrafların Neden Arz Edilmediği Hakkında Çektiği Telgraflar

Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; 1-d, D; 4, F; 18-2, 

Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; 1, D; 4, F; 18Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; 1-d, D; 4, F; 18-1
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kapının önünde Kazım Karabekir Paşa’yla karşılaşıldı. Mustafa Kemal, Kazım Paşa’yı 
görünce, “Kazım, biz postahaneye gidiyoruz. Sen valiyi çağır, bizi bekle biraz sonra 
döneriz” dedi.

Herkes arabaya sıkışıp bindi. Ali Çavuş her zaman ki gibi Mustafa Kemal Paşa’nın otur-
masından sonra ön kısma, şoförün yanına yerleşti. Arkadan sert ses tonuyla Mustafa 
Kemal Paşa, Ali Çavuş’a seslendi:

“Çocuk tabancan yanında mı?”
“Yok efendim…”

Mustafa Kemal, Ali Çavuş’a hemen yukarı çıkıp tabancasını almasını emretti. Koşar 
adımlarla yukarı çıkıp, tabancasını beline taktı. Şoförün yanına geldi ve yerleşti. Arkada 
Mustafa Kemal Paşa ile Başyaver Cevat Bey oturuyordu. İkinci arabada ise diğer yaver-
ler ve emir subayları vardı.

İki arabayla postaneye gitmek üzere yola çıktılar. Müfettiş Paşa’yı gören halk yollara 
hemen diziliyor ve alkışlamaya başlıyorlardı: 

“Yaşa… Var ol, Mustafa Kemal Paşa!...”

Nihayet postahanenin önüne geldiler. Müfettiş Paşa çevik bir hareketle arabadan indi 
ve Ali Çavuş’a dönerek, “Çocuk, postahaneyi boşaltın” dedi. Ali Çavuş ile emir subay-
ları hemen postahaneyi boşalttılar. Postahane Müdürü’nün “Ben çıkmam” gibi sözler 
söylemesine bakılmayarak kati emirle postahane boşaltıldı.

Osman Bey, muhabere subayı olduğu için gayet iyi maniple kullanıyordu. Müfettiş 
Paşa’nın emriyle, sarayla muhabereye başlandı. Müfettiş Paşa “Zat-ı Şahane’yle görüş-
mek istiyorum. Şimdi makine başına istiyorum” dedi. İstanbul’a şifre tellenince, önce 
Tevfik Paşa, Salih Paşa, Cevat Paşa ve en sonra da Ferit Paşa’nın makine başına gelmesi, 
Müfettiş Paşa’yı razı etmedi. Mustafa Kemal, “Mutlaka Zat-ı Şahane’yle görüşmek isti-
yorum” diyordu. Aradan yarım saat kadar geçmişti ki, Zat-ı Şahane’nin telgraf başında 
hazır olduğu bildirildi.

Müfettiş Paşa, Osman Bey’e dört maddelik bir şifre yazdırarak İstanbul’a çektirdi. Ma-
niple başında cevap beklediklerini bildirdi. Üç maddesine hemen cevap veren Zat-ı 
Şahane, dördüncü maddesine bir gün sonra cevap verebileceklerini söylemişti. Paşa 
“Peki” dedi. Heyet postahaneyi terk etti ve ikametgaha geri dönüldü. 

Kazım Paşa ile Vali Bey kendilerini bekliyordu. Ali Çavuş kahveleri hazırlamak için 
mutfağa girdi. Arkasından Kazım Paşa geldi. Ali Çavuş, Kazım Paşa’ya olanları kısaca 
izah etti. Kazım Paşa ise, “Memnuniyetini dile getirdi” ve “İyi olacak inşallah. Ümidim 
var” diyerek Müfettiş Paşa’nın yanına geri döndü.411

411 Lüle Zeynel, Mustafa Kemal’in Can Yoldaşı Ali Çavuş, İstanbul 2008, s.35-36



178 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

TİTE, Klasör No: 296 Gömlek No: 25 Belge No: 25-2001,  
Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Valiliği’ne Hitaben  

Askerlik’ten İstifa Ettiğini Bildiren Mektubu
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Mustafa Kemal Paşa, resmi görevine son veren telgrafı alır almaz, 7-8 Temmuz gecesi 
saat 22.50’de Harbiye Nezareti’ne, saat 23.00’te de padişaha telgraf çekerek, memuriyet 
vazifesi ile birlikte askeri vazifesinden de istifa ettiğini bildirdi. Mustafa Kemal Paşa, 8 
Temmuz 1919’da bu kararını bir taraftan ordulara diğer taraftan da millete bildirdi. 
Mustafa Kemal Paşa, bu tarihten sonra resmi sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız 
milletin şefkat ve civanmertliğine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret kaynağın-
dan ilham ve kuvvet alarak vazifesine devam etmiştir.

Görevinden ayrılan ve askerlikten de istifa eden Mustafa Kemal Paşa’ya ilk ve en yakın 
desteği 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, “Ben ve kolordum, hepimiz 
emrindeyiz Paşam” diyerek vermiştir.412

Ertesi gün yani 8 Temmuz 1919’da, yine aynı saatte tekrar postahaneye gidildi.413

3.7. MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN  
ASKERLİKTEN İSTİFASI  
(07.VII. 1919)

Erzurum Valiliği’ne yayınlanmak üzere gönderilen yazı.
Numara Erzurum 346 07/07/1919

Erzurum Valiliği’ne 

Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan, Ermeni is-
teklerine kurban etmemek için açılan milli direniş uğrunda milletle birlikte serbest 
şekilde çalışmaya resmi ve askeri konumun artık mani olmaya başladı. Bu mukaddes 
amaç için milletle birlikte sonuna dek çalışmaya mukaddesatım adına söz vermiş ol-
duğumdan pek aşığı bulunduğum yüce askerlikten bugün istifa ettim. Bundan sonra 
kutsal ve milli amacımız için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere milletin kucağında 
bir savaşçı fert gibi bulunmakta olduğumu genelge ile arz ve ilan eylerim.414 

Kaleme 10 Temmuz 1919
Mustafa Kemal

8-9 Temmuz 1335 tarihinde de 3. Ordu Kıtaat Müfettişliği, Mustafa Kemal Paşa’nın 
askerlik mesleğinden istifa ettiğini ilgili yerlere duyurmuştur.415 Mustafa Kemal Paşa, 
Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin isteği ile 
cemiyetin kurduğu faal heyetin başına geçerek milli görevine burada devam etti. Erzu-
rum Kongresi hazırlıklarına hız verilir ve Erzurum Kongresi toplanır.416 

412 Karabekir Kazım, İstiklal Harbimiz, Cilt: I, Yapıkredi Bankası Yayınları, II. Baskı, İstanbul 2008, s.78;  
İnönü İsmet, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006, s.172

413 Lüle Zeynel, a.g.e., s.35-36
414 TİTE, K; 296, G; 25, B; 25-2001
415 TİTE, K; 296, G; 25, B; 25001;  TİTE, K; 301, G; 11, B; 11001
416 Konukçu Enver, Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Erzurum, Erzurum 1999, s.120-122
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3.8. ERZURUM KONGRESİ  
(23 Temmuz 1919 - 7 Ağustos 1919)

3.8.1. Erzurum Kongresi’nin Açılışı

Kongre, Mekteb-i Sultani417 binasında 23 Temmuz 1919 
tarihinde toplandı. Kongre için önce yoklama yapıldı, son-
ra Başkanlık Divanı’nın seçimine ge çildi. Bu öneriyi Hoca 
Raif Efendi yapmıştı.418

Kongre’de dua merasimi icra edildi. Erzurum’a, Şiran tem-
silcisi ola rak gelmiş ve Kongre’de hazır bulunan Müftü Ha-
san Fahri Efendi,

“Bismillahirrahmanirrahim

Yüce Kitabı’nda, “Doğrusu, Kitab’ı Biz in dirdik;  onun 
koruyucusu da, elbette Biziz “buyuran Allah’a hamdolsun. 
Kendisi’ne, “Allah’ın nurunu, ağızlarıyla (üfleyerek) sön-
dürmek isterler. Kafirler istemese de, Allah nurunu, mutla-
ka tamamlayacaktır” ayeti indirilen ve “Ülfet, geçim sağla-
mak için, yardımlaşmak konusundaki görüşlerin ittifakıdır 
diyen ve bu uğurda aydınlatıcı emirlerde bulunan Hazreti 
Muhammed’e, Evladı ile Ashabı’na, salat ve selam olsun.

Ey Yardım-Edici Allahım! Kuran hürmetine, Bedir (Gazvesi) 
günü, meleklerle Habibin (Hazreti Muhammed)’e yardım 
ettiğin gibi, bu Müslüman toplumuna da, sa na yakın olanla-
rın (Meleklerin) ruhaniyetinin imdadı ile, yardım eyle.

417 Mekteb-i Sultani, o zaman Kilise mahallesinde, Ermenilerden kalma 
külliyenin bir bölümü idi. Mazhar Müfid Kansu, binayı “Toplantı 
yeri olarak Kilise Mahallesindeki Mektep’in salonu hazırlanmış” diye 
tanıtmaktadır. Hüsrev Gerede, bi lindiği gibi Mustafa Kemal Paşa 
ile beraberdi. Daha önceleri, babası Hersekli Mehmed Ali Paşa ile 
birlikte, Erzurum’da ikamet etmişti. O da, öğreniminin bir bölümünü 
Sansaryan Mektebi’nde görmüştü. Mekteb-i Sultani adını alan bina, 
daha önceleri büyük ve çağ daş eğitim gören öğretim kurumu idi. 
Lynch, eserinde, Sanasarean Collge diye kaydetmekledir. Adını, Bay 
Sanasarean isminde bir ermeniden almaktadır. Bu şahıs Tiflis’te 
doğmuş, Van kökenli bir aileye mensup olup, Mr.Mıgırdıç S.Sanasarean 
(San saryan) diye tanınmıştı. I. Dünya Savaşı’nda askeri hastane olarak 
kullanıldı. İşgal devresinde yine Rus ve Ermenilerin kullandığı binadır. 
1918’de, çeki düzen verildi ve Mekteb-i Sultani yapıldı.

418 Konukçu Enver, a.g.e., s.120-122

Erzurum Kongre Binası

Mustafa Kemal Paşa’nın “Makina başında telgrafla” asker-
likten istifasını İstanbul’a bildirdiği Erzurum Telgrafha-
nesi (Daha sonradan Otel Köşk olmuş, cadde genişletme 

çalışmaları esnasında yıkılmıştır.)



181İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

Ey korkanların sığınağı olan Allahım! Müslümanlar Halifeliği’nin kudret ve hey betinin 
devam ettirilmesiyle, bu dini, güçlendir. Ve bütün Peygamberler hürmetine, Din düş-
manlarının kötülüklerinden, kıyamete kadar bizi muhafaza eyle.

Allahım! Kainatın efendisi (Peygamberimiz) hürmetine, apaçık gerçekleri inkar edenle-
ri ve muarızlarımızı susturmak için, noksan ve arızlarından salim olarak, sağ lam ve açık 
delilleri, (Kongre’ye katılacak olan) buradaki zatların gönüllerine ilham eyle.

Allahım! Gayemize ulaşmada ve mukadder olan şeyleri noksanlık ile afetlerden salim 
olarak- temin etmek suretiyle, bu güçlüklerin aşılması hususunda, bizleri muzaffer kıl. 
Ve burada (Kongre’de) verilecek kararlarda da, bizi isabetli eyle.

Allahım! Mucize sahiplerinin (Nebilerinin) hürmetine, burada (Erzurum Kong resi’nde) 
verilen kararların, barış konferansında kabul edilmesini kolaylaştır.

Allahım! Lutfun ve Müslüman kullarına yardımın cümlesinden olarak Habibin (Hz. 
Muhammed’in) ve O’nun (Kerbela’da) zulüme uğramış torunu (Hz. Hüseyin) hürme-
tine bütün şehirlerimizi ve masumların gömülü bulunduğu, toprağı şehidlerin kanla-
rıyla ve Anadolu evliyasının cesedleriyle yoğrulmuş bulunan şu Erzurum şehrini, düş-
manların ayak basmasından, zulmünden ve onların gasp (yağma) arzularından koru.

Allahım! İslam halifeliğinin himayesinde bu beldeleri, kedere üzüntüden selamet kıl. 
Ve ey Rabbimiz! Bu ülkeleri(mizi) ayırıp da, uğursuz düşmanların idaresinde bırakma. 
Kayyum olan ismi celilin hürmetine, onların emellerini, zillet ve mahrumiyyetle, yık!

Ey (bir adı da) Mennan (iyilik seven) olan Allahım! Bizler toplandık: (Osmanlıların 
kurduğu) saltanatın devamı, Millet’in selameti ve çağın Hakanı’nın (Vl.Sultan Meh-
med Vahideddin’in) şevketi için senin güvenli olan, sığınağına sı ğmıyoruz. Hazret-i 
Kuran hürmetine, İslam Hükümeti’nin sancaklarını, bu ülkelerde ebediyyen dalgalan-
dır;  siyasetimizi (Devlet İdaremizi), her zaman adaletle geçerli eyle.

Allahım! Silahlarına ve hayat güçlerine güvenen düşmanlarımızı, kahreyle. Senin lütuf 
ve ihsanınla, onların kötülüklerinden kurtulmayı umuyoruz. Ey bağrı yanıkların yar-
dımcısı! Sen, dindarların ve mutlak kudretin sahibisin.

Allahım! Kudurmuş düşmanlarımızın ilerlemesini, akıllarını çelmek, ileri gelenlerini 
cezalandırmak ve zelil olduklarına dair kapalı hükmünü yürütmekle, tersine çevir.

Ey nurlar nuru olan Allahım! Yardım bayrağın ile, İslam Hükümeti’nin Osmanlı 
Türkiye’sinin satvetini, muzaffer sancakla nurlandır. Hudut boylarına ve düşmandan 
alınan bol ganimetlere sahip olarak, (Hz. Peygamberimiz zamanındaki, ateşe tapan 
Sasani/İran hükümdarı) kisraların ve çağımız Kayserleri’nin bo yunlarını, kudretli 
eliyle kırarak;  “Vaad-i Cemil’in” (güzel söz verişin) ile aydınlat ki, onların tuzakları, 
neticesiz kalsın.



182 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

Ermenistan Fatihi, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın Gençlik ve Diğer Fotoğrafları
(İstanbul-Erenköy Kazım Karabekir Paşa Müzesi)

Allahım! Bu toplantımızda bulunan devlet adamları ve (Birinci Dünya Harbi’nde Rus 
istilası sırasında) göçe mecbur kalıpta geri dönen halktan olup, “Amin” diyenlerin işle-
rini ve dileklerini, kolaylaştır. Ve ey, alemlerin Rabbi olan Allahım! Kıyamet gününün 
efendisi (Şefaatçisi Hazreti Muhammed) hürmetine, bizlere, selametle ve sevinçli ola-
rak memleketlerimize (Erzurum’dan evlerimize), geri dönmeyi nasip eyle.

Allahım! Her an ve her nefeste, sana malum olanların sayısınca, Efendimiz (Seyyidi-
na) Muhammed’e, kamil bir salat ile salat, bütün bir selam ile selam eyle. Öy lesine 
ki, bu salat ve selam ile, O’nun yüzü suyu hürmetine;  müşkiller halledilir, ke derler 
dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, umut ve güzel akıbetlere ulaşılır. Bütün Ne bilere de, selam 
olsun.”419

Bu dua ile açılan kongrede gündeme gelen başkanlık meselesinde, Kazım Karabekir ve 
Kazım (Küçük) Bey devreye girerek delegeleri ikna etmiş ve Mustafa Kemal’i Kongre 
Başkanlığı’na seçtirmişlerdir.420

419 Konukçu Enver, a.g.e., s.120-122
420 Doğanay Rahmi, Erzurum Kongresi ve Sonrasında Heyet-i Temsiliye Trabzon İlişkileri, Atatürk Yolu 

Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Mayıs-Kasım 2003,Yıl:16, Cilt:8, 
Sayı:31-32, Ankara, s.302
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Erzurum Kongresi’nin ilk günü, genel durum hakkında bilgi veren Kongre Başkanı 
Mustafa Kemal Paşa, “Tarihin, bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar 
edemeyeceğini, bu itibarla vatanımız, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin ergeç 
iflasa mahkum olduğunu;  vatan ve milletin kutsal varlıklarını kurtarmak ve korumak 
hususunda, son sözü söyleyecek ve bunun gereğini yerine getirecek gücün, bütün va-
tanda bir elektrik ağı haline gelmiş olan milli akımın, kahramanlık ruhu olduğunu” 
ifade etmiştir.421

Mustafa Kemal Paşa, son söz olarak, “Mukadderata hakim milli iradenin ancak 
Anadolu’dan doğacağını ve milli iradeye müstenit bir milli şuura ve keza kuvvetini milli 
iradeden alacak bir hükümetin teşkilini” ilk hedef olarak belirtmiştir. 

Erzurum’da kongrenin yapıldığı gün, Sadrazam Damat Ferit Paşa, ajanslara yaptığı bir 
demeçte, bu kongreyi bir isyan olarak dünyaya ilan etti.422

3.8.2. Kongre Kararları; 

Erzurum Kongresi, 7 Ağustos 1919 tarihinde çalışmalarına son vermiş ve bir tüzükle, 
doğu vilayetlerindeki milli cemiyetler teşkilatlandırılmıştır. Bir beyanname ile de karar-
larını ve prensiplerini ilan etmişlerdir.

Bu prensip ve kararlar kısaca şöyledir:

1. Milli hudutlar içindeki vatan bir bütündür, bölünemez.
2. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükümeti’nin dağılışı halinde, millet 

hep birlikte savunma yapacak ve direnecektir. 

3. Vatanın istiklalini korumaya merkezi hükümet muktedir olmadığı takdirde, mak-
sadı temin için bir geçici hükümet kurulacaktır. Bu hükümet heyeti, Milli Kongre 
tarafından seçilecektir. Kongre toplantı halinde değilse, seçimi Heyeti Temsiliye 
yapacaktır.

4. Kuvayı Milliye’yi amil ve iradeyi milliyeyi hakim kılmak esastır.

5. Hristiyan ahaliye, siyasi hakimiyet ve toplum dengemizi bozacak imtiyazlar (ayrı-
calıklar) verilemez.

6. Manda ve himaye kabul olunamaz.

7. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin milletin muraka-
besine konulmasının teminine çalışılacaktır.

421 Atatürk Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2006, s.45
422 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.188-189
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TİTE, K; 28, G; 140, B; 140001, TİTE, K; 28, G; 140, B; 140-1001, Mustafa Kemal’in Bütün Telgraf  ve 
Posta Merkezlerinin Askerinde Yardımıyla Halk Tarafından İşgal Edilmesi Yönünde Çektiği Telgraf.
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         Erzurum
                              Heyet-i

MÜDAFA-İ HUKUK CEMİYETİ MERKEZİYESİNE

1- Hükümet-i Merkeziye milli teşebbüslere mâni olmak için ittihâz-ı tedabirde ısrar ediyor. Bu 
ısrarın kendi sufuflarını tezyid etmekde bulunduğuna şüphe yoktur. Ancak Posta ve Telgraf Baş 
Müdüri Refik Halid Bey’in öte ve beri milli cemiyetlerimiz merakizi beynindeki muhabereyi 
men için Telgraf Müdürlerine emirler verdiği malumdur. Son zamanlarda bu hususta kati bir 
takım talimat ita ve bazı memurları azil suretiyle tehdit etmesi müessir olmaya başlamıştır. Yalnız 
telgraf muhaberatı değil posta müraselatı dahi kontrol altına alınmıştır. 

Ordunun dahi muhaberatımıza muaveneti hami olduğuna onunda takyîd-i muhaberatı için 
harbiye nezaretince mudehalat vuku bulmuştur. 

Milli Cemiyetler muhaberatı ve bu suretle heyet-i muhtelife beynindeki irtibat munkati olmuştur. 
Bu hal devam ederse teşkilat-ı milliyemizin muktevi imkanı selb edilmiş olacak ve zamanında 
cemiyet vaziyet-i milliye ve vataniyesini ifaya muktedir olacaktır. Bu sebeple telgraf ve posta 
muhaberatı temin etmek cemiyetimiz için hayat ve memat meselesidir. Bu maksadın istihsali için 
bulunacak en müsessir çareye tevessüli lazımedendir. 

2- Bu hususta varid-i hatır olan cihet bilcümle telgraf merakiz-i bil hassa büyük tevzi merkezleri 
cihet-i askeriyenin gayr-ı mahdut müzahiratla ahali tarafından işgal olunarak Refik Halid 
Bey’in harekat-ı vakıa-yı cinayet olduğundan divanı harbe verilmek üzere derhal azlini ve 
kongre beyannamesini çektiği için azledilen Sivas Başmüdüriyle Merkez Müdürünün iade-i 
memuriyetlerini ve Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin ücreti mukabilinde çektikleri telgrafların 
ve posta ile olan muhaberelerinin en mukdi ve cürüm-i vazife telakki edilmiş lüzumunda Telgraf 
Müdürlerine tebliğini Hükümet-i Merkeziye’kden talep etmektedir ve talep edilen hususatın 
temin edildiği maddeten kanaat hasıl oluncaya kadar bilcümle muhaberatı tatil eylemektedir. Bu 
halde yalnız heyet-i temsiliyenin beis göremeyeceği makamatla muhabereye müsaade olunur.

3- İkinci maddede zikr olunan hareket ki Millet tarafından bir taharri mahiyetindedir. Oraca 
nasıl mütalaa buyrulur imkan tatbiki ne derecededir. Bu babda daha maksut ve fakat maksadı 
temin edilerek müessir başka bir tedbir varid-i hatırımıdır.

(*Bu hususta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Merkeziye ve İdarelerinin dahi rey ve mütalaası 
alınarak serian cevap ita buyrulmasını rica ederim)

4- İş bu telgrafname bilcümle merakize yazılmıştır. Vurud edecek rey ve mütalaalara göre ittihaz 
olunacak tedbir tekarrur ettirilecektir.

5- Bu tezkerenin cevabının yirmi dört saat zarfında irsaline himmet buyrulmasını hassaten rica 
ederim. Efendim.

MÜHÜR

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

*( ) Kumandanlara ait.
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Kongre, kabul ettiği tüzük gereğince dokuz kişilik bir Heyeti Temsiliye seçerek dağılmış 
ve bu heyetin başkanlığına Mustafa Kemal Paşa’yı seçmişti.423

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum’da bulunduğu esnada, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Er-
zurum Şubesi’ne hitaben yazdığı 18 Ağustos 1919 tarihli genelgede, Posta ve Telgraf 
Umum Müdürü Refik Halid’in öteden beri milli derneklerin merkezleri arasındaki 
görüşmeleri önlemek için telgraf müdürlerine emirler verdiğini hatırlatarak, Umum 
Müdür’ün, son zamanlarda memurları işten çıkarmayla tehdit ederek uyguladığı yıldır-
ma taktiğinin etkili olmaya başladığını ve yalnız telgraf değil posta haberleşmesininde 
sıkı bir biçimde denetimde tutulduğunu belirtmektedir. Bu sırada orduya ait hatlardan 
yararlanmaya çalışan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin askerlerden aldığı yardım da 
fark edildiğinden Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü kanalıyla Harbiye Nezareti’ne de 
sıkı tedbir alınması konusunda başvuru yapılmıştır.

423 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri, Ankara 1982, s.58-59;  
Dayı S. Esin, Erzurum Kongresi’nin Türk Tarihi’ndeki Yeri ve Önemi, Atatürk Dergisi, Sayı:4, Temmuz 
2003, Erzurum, s.11-13

Kazım Karabekir Paşa Adına Basılmış Posta Kartı (İstanbul Erenköy Kazım Karabekir Paşa Müzesi)
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İstanbul Hükümeti’nin aldığı sert önlemler sonucunda, milli derneklerin haberleş-
meleri neredeyse kesilmişti. Kararların yerine ulaşması, eylem planlarının aktarılması, 
giderek zorlaşıyordu. Mustafa Kemal Paşa, telgraf ve posta haberleşmesinin yeniden 
sağlanmasının Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti için bir ölüm kalım sorunu olduğunu özel-
likle belirtiyordu. Bu konuda ilk düşünülecek çözümün ise, bütün telgraf ve posta 
merkezlerinin askerin de yardımıyla halk tarafından işgal edilmesi olduğu hakkındaki 
görüşünü yineliyordu.424

Mustafa Kemal, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi’ne hitaben yazdığı 18 
Ağustos 1919 tarihli diğer bir genelgeyle de, İstanbul Hükümeti’ne;  uygulamaları ile 
haberleşmeyi felç eden Refik Halid’in görevden alınması konusunda Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti önderliğinde halk tarafından baskı yapılması gerektiğini ifade ederek, Sivas 
Posta ve Telgraf Başmüdürü’nün425 görevine iadesini istiyordu. Eğer bunlar yapılmazsa, 
Müdafaa-i Hukuk’un, telgraf ve posta haberleşmesine konan yasak kalkıncaya kadar İs-
tanbul ile olan bütün haberleşmesini kesmesinin uygun olacağı bildiriliyordu. Bu genelge 
Erzurum’dan bütün Müdafaa-i Hukuk Şubeleri’ne ve telgrafhanelere gönderilmiştir.426 
Refik Halid’in Sivas Posta Telgraf Başmüdürü’nü görevden almasına ve yerine Posta 
Müdürü’nü görevlendirmesine rağmen Posta Müdürü göreve başlatılmamış ve Sivas 
Başmüdürü  Mustafa Kemal Paşa’nın  emriyle  görevine devam etmiştir.427 Mustafa Ke-
mal Paşa, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi’ne 29 Ağustos 1919 tarihinde 
postahaneler konusunda gönderdiği genelgede;  18 Ağustos 1919 günlü 329 sayılı şifre 
içeriğindeki amacın başka yollarla sağlandığından, İstanbul ile haberleşmenin kesilme-
sinin şimdilik ertelenmesinin uygun görüldüğünü belirtmiştir.428

3.9. SİVAS KONGRESİ (04-11 Eylül 1919)

Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi hazırlıklarını yapmak üzere 29 Ağustos 1919’da 
Erzurum’dan ayrıldı ve 2 Eylül 1919’da ulaştığı Sivas’ta halkın büyük sevgi gösterisiyle 
karşılaştı. Halkın yakın ilgisi, Milli Mücadele Hareketi’nin halka dayandığını göster-
mesi bakımından önemlidir.429

4 Eylül 1919’dan birkaç gün önce Sivas’a gelen Chicago Daily News muhabiri Louis 
Edgar Browne ile yaptığı mülakat bu amaca yönelik olarak yapılmış;  istenilen sonuca 
da büyük ölçüde ulaşılmıştır. Nitekim Browne, bu görüşmelerden sonra gazetesinde 

424 TİTE, K; 28, G; 140, B; 140001;  Onar Mustafa, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, Ankara 1995, 
Cilt: 1 Belge: 187, s. 132

425 Sivas Posta Telgraf  ve Başmüdürü Lütfü Bey Olup Adı Eski Baskı Nutuklarda Geçmektedir.
426 TİTE, K; 28, G; 140, B; 140-1001 
427 Karay Refik Halid, a.g.e., s.168-169
428 TİTE, K; 28, G; 142, B; 142001
429 Sözer Vural, Atatürklü Günler, İstanbul 1988, s.263;  Alp İlker, Atatürk ve Türk Gençliği, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 38, s.435-436
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yayımladığı haberlerde Mustafa Kemal’in bütün Anadolu’ya hakim olduğuna, Türk 
Milleti’nin Mustafa Kemal’in etrafında kenetlendiğine yer vermiştir:

“Bütün Anadolu haksızlık karşısında alevlenmiş durumda. Mustafa Kemal tarafından 
sevk edilen Milliyetçiler İstanbul Hükümeti’nden ya müzakere yoluyla Yunanlıların 
Anadolu’yu terk etmelerini ya da savaşa karar vermesini istiyor.”430

3.9.1. Kongrenin Açılışı; 

4 Eylül 1919 günü saat 14.00’de Sivas Lisesi’nin bir salonunda kongre açıldı ve Mustafa 
Kemal Paşa Başkanlığa seçildi. Mustafa Kemal Paşa, kongrenin açılış konuşmasında, 
vatanın ve milletin karşılaştığı tehlikeyi, İtilaf Devletleri’nin, zayıf ve aciz bir hükümet 
karşısında Türk Milleti’ne her türlü haksızlığı layık gördüklerini ve her türlü kanunsuz-
luklara başvurduklarını, buna karşın Bab-ı Ali’nin her şeye razı olarak düşmana teslim 
olduğunu, bunun ise tam bir çöküntüye sebep olduğunu açıkladı.

Atatürk’ün yakın çevresinde bulunan insanlar bile gelir ve kaynak larımızın yetersizliği 
ve kısırlığı nedeniyle bir başka ülkenin yardımı, güdümü ol madan, düşmanla başa çı-

430 Mahiroğulları Adnan, Sivas Kongresi ve Atatürk’ün Liderlik Vasıfları, Sivas Kongresi IV. Uluslararası 
Sempozyumu (2-3 Eylül 2005-Sivas), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma 
Merkezi, Sivas Valiliği, s.187

Sivas Kongre Binası (Sivas)
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kamayacağımızı ileri sürüyorlar ve güdümün bir başka de yimle “manda”nın bağımlılık 
sayılmayacağını söylüyorlardı. Konu gündüz otu rumunda tartışılıyor, karara bağlanıla-
mıyor ve gece toplantı sonrası Mustafa Ke mal’in odasında da aynı konu görüşülüyor-
du. 8 Eylül’ü 9 Eylül’e bağlayan gece;  Sivas Kongresi’ne, Askeri Tıp öğrencile ri adına 
katılan Hikmet adındaki bir genç Mustafa Kemal Paşa’ya şunları söylüyor:

“Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya bağımsızlık da vamızı başar-
mak yolundaki çalışmalara katılmak üzere gönderdiler. Güdüm’ü ka bul edemem. Eğer 
kabul edecek olanlar varsa, bunlar kim olursa olsun, şiddetle reddeder ve kınarız. Diye-
lim güdüm düşüncesini siz kabul ederseniz, sizi de red dederek, Mustafa Kemal’i vatan 
kurtarıcısı değil vatan batırıcı olarak adlandırır ve lanetleriz.”

Gencin bu sözleri herkesi duygulandırıyor, Mustafa Kemal Paşa şunları söylüyor:

Arkadaşlar Gençliğe Bakın, Türk Milleti’nin Yapısındaki Soylu Kanın İfadesine Dikkat 
Edin...

“(...) Evlat için rahat olsun. Gençlikle övünüyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azın-
lıkta kalsak da güdümü kabul edemeyiz. Parolamız tektir ve değişmez;  Ya İstiklal, Ya 
Ölüm!”431

Mustafa Kemal’in mandacılara karşı söylemiş olduğu şu sözler de çok dikkat çekici-
dir. “Artık durumu düzeltmiş olmak için mutlaka Avrupa’dan öğüt almak, bütün işleri 
Avrupa’nın emellerine göre yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım 
düşünceler belirdi. Oysa hangi bağımsızlık vardır ki, yabancıların öğütleriyle, yaban-
cıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Türkiye hiçbir 
milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne batılaşacaktır. O sadece 
özleşecektir.”432 Böylelikle kongrede manda fikri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sivas Umumi ve Milli Kongresi’nin padişaha çekmiş olduğu telgrafların, Dersaadet 
Telgraf Müdür-i Umumisi tarafından, padişaha ulaştırılmaması üzerine kongre heye-
ti, Anadolu-İstanbul, İstanbul-Anadolu telgraf haberleşmesinin kesilmesini kararlaş-
tırmış433 ve bu kararını telgrafla tüm Anadolu’ya bildirmiştir.434 Kongre Heyeti, Sivas 
Kongresi kararlarının uygulanması konusunda en sert ve katı tedbirleri alarak uygula-
maya koymuştur.435 Kongre heyeti, 20. Fırka Kumandan Vekili Mahmud’un İstanbul’la 
haberleşme yasağının özel telgrafları kapsayıp kapsamadığı hususundaki sorusuna bu 

431 Sözer Vural, a.g.e., s.475-476;  Alp İlker, a.g.m., s.435-436;  Aşkun Vehbi Cem, Sivas Kongresi, II. Baskı, 
İstanbul 1963, s.143;  Goloğlu Mahmut, Üçüncü Meşrutiyet, Ankara 1970, s.XI-XII;  Kansu Mahzar 
Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt:I, TTK Yayınları, Ankara 1988, s.247-248

432 Tanyu Hikmet, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, Ankara 1961, Orkun Yayınları s.181
433 TİTE, K; 305, G; 35, B; 35001
434 TİTE, K; 305, G; 9, B; 9-2001
435 TİTE, K; 305, G; 35, B; 35-1001;  Sonyel Salahi R., Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Cilt:I, 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2008, s.396
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yasağın özel telgrafları kapsamadığı şeklinde yanıt vermiştir.436 Halka ait özel telgrafla-
rın yasak kapsamına girmediği 20. Fırka Vekili Mahmut Bey tarafından gerekli yerlere 
bildirilmiştir.437 Öte yandan Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa’ya hitaben Milli Mücadeleyi 
engellemeye çalıştıkları bildirilen Ali Kemal Bey, Süleyman Şefik Paşa ve Dahiliye Nazı-
rı Adil Beyler’in, Millet Meclisi açılışında teslimleri için firarlarına meydan verilmemesi 
ve Telgraf Müdür-i Umumisi Refik Halid Bey’in de derhal tevkif edilmesi ve mahkeme-
ye çıkarılması hususunda 3 Ekim 1919 tarihinde bir yazı yazmıştır.438 

Sivas Kongresi, toplanmadan önce Elazığ Valisi Ali Galip, Dahiliye Nazırı’nın emriyle 
Sivas Kongresi’ni basmak ve Mustafa Kemal’i tutuklayarak kongreyi dağıtmakla görev-
lendirilmişti. Fakat Ali Galip’in, Malatya Mutasarrıfı, İngiliz Binbaşı Noel ve bazı kürt 
aşiret reisleriyle yapacağı bu girişim Mustafa Kemal tarafından öğrenilmişti. Mustafa 
Kemal Paşa, İstanbul ile Tunceli arasında ve daha sonra İstanbul ile Elazığ arasında 
cereyan eden haberleşme ve konuşmaları Dahiliye Nezareti’nin Elazığ Valisi Ali Galip 
Bey’e Sivas Kongresini basması konusunda verdiği emir telgrafla Elazığ’a çekilirken, 
çekilen telgraf Sivas Telgraf Merkezi’nden geçecektir. Dahiliye Nezareti’nin bütün 
vilayetler için kullandığı 2 numaralı şifre Milli Mücadele taraftarı ve ona tabi Valilerce 
de kullanılmaktaydı. Sivas Telgrafhanesi439 Mustafa Kemal’in kontrolünde olduğu için 
Dahiliye Nezareti’nin verdiği emir Mustafa Kemal’in eline geçmiştir.440  Araştırmacı 
yazar Raşit Kısacık ise Mustafa Kemal’e suikast girişiminin olacağını Malatya’lı telgraf-
çıların bildirdiğini yazar.441

İşte Dahiliye Nazırı bu hakikatlerden habersiz, telgraf memurlarının milli harekete ta-
raftar olduklarını düşünemediğinden, Ali Galip Bey’e verilen görevin mahiyeti daha ilk 
anda Mustafa Kemal Paşa’ya iletilmiş ve netice İstanbul Hükümeti’nin başarısızlığıyla 
sonuçlanmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa’nın olaya el koymasıyla birlikte, Ali Galip’in Mustafa Kemal’e 
yapacağı suikast girişimi engellendi ve bu durum Milli Hareketin en büyük düşmanı 
olan Damad Ferid’e saldırma bahanesi oldu. Gerçekten bu durumdan iyi istifade edi-
lerek İstanbul Hükümeti’ne karşı başarılı hamleler yapılmıştır. Ali Galip, 10 Eylül’de 
Malatya’dan kaçarken telgrafhanede makine başında bulunan Mustafa Kemal Paşa ve 
yanındakiler bu olaydan hemen haberdar olmuşlardır.442

436 TİTE, K; 305, G; 35, B; 35001
437 TİTE, K; 305, G; 9, B; 9001
438 TİTE, K; 312, G; 2, B; 2-1001;  TİTE, K; 312, G; 2, B; 2001
439 Reşit Paşa, İstiklal Savaşı’nda Reşit Paşa’nın Hatıraları, Ankara 2001, s.145-146; O dönemde Elazığ ve 

İstanbul arasındaki telgraf  muhaberelerine çoğunlukla Sivas aracılık etmekteydi. Sivas ile İstanbul’u 
birleştiren aracı merkez ise Kastamonu idi. İstanbul herhangi bir merkezin araya girmesini istemeyerek 
doğrudan doğruya bir merkezle görüşmek isterse aradaki merkezler bu konuşmaları dinlerdi. Telgraf  
memurları şifreli telgraflardan bir şey anlamazlardı. Fakat Dahiliye Nazırı ile valiler arasında kullanılan 
şifre cetveli aynı olduğundan, Elazığ’a yazılan bir şifreyi Sivas Valisi’nin telgrafhaneden ele geçirmesi çok 
kolaydı. 

440 Karay Refik Halid, a.g.e., s.175-176
441 Kısacık Raşit, İhanetin Adı Yok, İstanbul 2009, s. 186-187.
442 Reşit Paşa, a.g.e., s.145-146
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3.9.2. Sivas Kongresi Kararları; 

Sivas Kongresi’nin çalışma konularını Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar ile bir kı-
sım kongre üyelerinin hazırladıkları muhtıralar teşkil ediyordu. Kongre ilk günlerinde 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin tüzük ve programını hazırlayarak, 
Erzurum Kongresi’nde vatanın bütünlüğü ve milletin istiklalini temin için verilmiş 
kararları kabul ederek kendisine maletti ve genelleştirdi.

Kongre, Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan bütün Müdafaa-i Hukuku Milliye 
Cemiyetleri’ni, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla tek bir çatı 
altında toplamıştır. Bu suretle milli teşkilat, bütün vatana yayılmış oldu.443 

Mazhar Müfit Kansu’ya göre, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin tek 
amacı “Milli ihtilale dayanarak Türk vatanını ve Türk milli birliğini kurtarmak, koru-
mak ve tarihin emri vaki halinde göz önüne çıkardığı köleliği ve bölünme tehlikesini 
önlemektir.”

Sabahattin Selek’e göre, “Erzurum Kongresi’nde alınan müdafaa kararı, yalnız Ermenilik 
ve Rumluk teşkiline karşı düşünülmüş ve itilaf devletlerinin işgal ve müdahale hareketleri 
de bu maksada yönelik addedilmişti. Yani, itilaf devletlerine karşı hasmane bir tavır takın-
maktan Erzurum Kongresi sakınmıştı. Bu defa Sivas’ta her türlü işgal ve müdahaleye karşı 
da “müdafaa ve mukavemet” kararı verilmiştir.

443 Sivas, Sivas Valiliği, Sivas 2002, s.63-79

Sivas Kongresi Delegeleri (Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü)
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Kongrece seçilen, Heyet-i Temsiliye’nin yetkileri, genişletildi. Milletçe savunma ve 
direnme esası kabul edildi ve vatanın herhangi bir parçası hükümetçe ihmal edildi-
ği takdirde geçici bir hükümet kurularak, idarenin millet adına ele alınacağı kararlaş-
tırıldı. Misak-ı Milli esasları kabul edildi. Kongre’nin karar altına aldığı ve İstanbul 
Hükümeti’nden ısrarla istediği bir diğer husus da, padişah tarafından dağıtılan Meclis-i 
Mebusan’ın bir an önce toplanmasını sağlamak ve bu maksatla milletvekili seçimine 
hemen başlanılmasını temin etmekti. 13 Eylül’de Sivas’ta, ihtilalin yayın organı olan, 
İrade-i Milliye adlı bir gazete yayınlanmaya başladı.444

İhtilalci hareket, Sivas Kongresi’nden sonra güç kazanmıştır. İngiliz Amirali De 
Robeck’in de 17 Eylül 1919’da Lord Curzon’a gönderdiği raporda açıkça belirttiği gibi 
artık Milliyetçiler İstanbul’un emrini dinlememektedir. Raporun enteresan bir yönü de, 
Milli Hareket’te yaşanan bu gelişmelerin cumhuriyete doğru bir yöneliş olduğunun Si-
vas Kongresi sonrası, İngiliz amirali tarafından görülmüş olmasıdır. Sivas Kongresi’nin 
içeride ve dışarıda oluşturduğu yankıları göstermesi bakımından, raporun ilgili kısmı 
aşağıya alınmıştır.

“Alınan bütün haberlere göre, Milli Hareket, Anadolu’da müstakil bir cumhuriyete 
doğru gelişmektedir. Bu hareket, İstanbul’dan bilhassa Harbiye Nezareti’nden destek-
lenmektedir. Bu yeni Milliyetçi Parti, bugünkü Damat Ferit Hükümeti’nden ziyade, 
halk efkarını temsil etmektedir. Hükümetin kabul edeceği bir anlaşma, barış ve huzur 
getirmeyecektir. Çünkü Milliyetçiler onu kabul etmeyeceklerdir. Onlara, silah kuvve-
tiyle kabul ettirmek gerekecektir. Hükümetin emri artık yapılmamaktadır.

Türk Milliyetçileri, Türkiye’nin Türklere kalmasını istiyorlar, yabancı himayesini red 
ediyorlar. Onlar, İmparatorluğun ölümünü değil yeni bir hayat mukavelesini imza et-
mek azmindedirler.”445 Raporun bitiminde, “Mustafa Kemal hareketinin bağımsız bir 
cumhuriyete doğru gittiği, Harbiye Nezareti’nce desteklendiği ve veliaht Abdülmecit’in 
de bu işin içinde bulunduğunu” belirtiyordu.446

Bütün bu gelişen olaylar karşısında Damat Ferit, artık daha fazla dayanamayacaktı. 
Önceleri, İstanbul’da Kuvayi Milliye’ye değer verilmiyordu. Bunlar, ordudan kovulmuş 
olan, ne düzenli birlikler üzerinde yetkisi, ne de başıbozuklar üzerinde tam otoritesi bu-
lunan bir adamın yönettiği çapulculardan başka bir şey olarak görülmüyordu. Ancak, 
telgrafhanelere el konulması hem İtilaf Devletleri’ni, hem de Ferit Paşa kabinesini teh-
like ile yüz yüze getirmişti. Bunun, merkezi hükümete karşı bir “savaş ilanı” olduğunu 
anladılar. Mustafa Kemal ortamı iyi hazırlamıştı. Bu olaylar neticesinde, Sivas Heyeti 
Temsiliyesi’nin, ordu komutanları ve idari makamlarca desteklenen güçlü bir kuruluş 
olduğu ve artık ciddiye alınması gerektiği ortaya çıkmıştı.447 

444 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.191-193
445 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.195
446 Türkmen Zekeriya, Kuva-yı Milliye Dönemi’nde İstanbul-Anadolu İlişkilerinde Yumuşama Dönemine 

Geçiş: Ali Rıza Paşa Kabinesi-Mustafa Kemal Paşa İlişkileri, Atatürk Dergisi, Atatürk Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Cilt:III, Sayı:1, Mayıs 2000, s. 202

447 Kınross Lord, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, İstanbul 2007, s. 237
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Anadolu’nun silahlanması hızla devam etmekle birlikte bu durum, İstanbul’daki askeri 
makamlar tarafından da açıkça destekleniyordu. Diğer taraftan Anadolu’ya;  asker, silah 
ve para gönderiliyor, İtilaf Devletleri yüksek komiserlerinin uyarılarına, protestoları-
na aldırış edilmiyor ve verdikleri emirler savsaklanıyordu. Sadrazam Ali Rıza Paşa, bu 
hareketleriyle Milliyetçilere yakınlık duyduğunu da göstermekteydi. Bütün bu olup 
bitenler karşısında aciz kalan İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon ise, “…İstanbul’da 
bizimle alay ediyorlar” tarzında açıklamalarda bulunuyordu.448 

Sivas Kongresi’nin önemi, Mustafa Kemal Paşa tarafından ileride “Burada bir mille-
tin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi” sözü ile ifade edilecektir.449 Diğer taraf-
tan Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’a yazmış olduğu mektuplar, Beşiktaş 
PTT Müdürü Sami (Sungur) Bey’e elden veriliyor, Sami Bey mektubu teslim ettikten 
sonra annesinin cevabını kendi elleriyle yazıyor ve Mustafa Kemal Paşa’ya kuryelerle 
gönderiyordu.450

Sivas Kongresi’nden sonra Yunan işgalinin hızlanmasıyla birlikte Anadolu’daki 
telgrafçıların çoğu  İstanbul Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü’nün emir ve talimatlarını 
yerine getirmemiş kendilerine yönetim yeri olarak Mustafa Kemal Paşa’yı ve Heyet-i 
Temsiliye’yi görmüşlerdir. Öyle ki İzmir ve Antalya civarındaki Fen Müfettişleri 
Kuvayı Milliye’ye hizmet etmekte, telgraf ve telefon hatları çekip her türlü muhabere 
malzemesini vermekteydiler.451

3.10. İSTİKLAL SAVAŞI’NDA KASTAMONU VE  
İNEBOLU TELGRAFHANELERİ VE TELGRAFÇILARI

İstanbul Hükümeti ile Kuvayı Milliye’nin çatıştığı ilk günlerde yurdun sinir organları 
sayılan haberleşme yolları hangi tarafın elinde veya emrinde ise o tarafın kazanç ve başarı 
şansları artacağından bu şansı ele geçirmek için zaman zaman telgrafhaneler süngülü as-
kerlerle tutulmuş maniple başlarına tabancalı subaylar dikilmiştir. İstanbul, Trakya, Ana-
dolu telgrafçıları Türk ve Müslümandı. Teknik eleman olarak beş on hrıstiyan vardı.

Açıkça casusluk edenler görülmediyse de;  tek tük İstanbul Hükümeti’ne bağlı kalanlar 
tespit edilmiş ve Kuvayı Milliye genişledikçe bu tarz çalışanlar değiştirilmişti.452 Kas-
tamonu Kuvayı Milliye ile birleşmiş ve Başmüdürlüğe, Müfettiş Enver Bey atanmış-
tır. Böylece, 16 Eylül 1919 tarihinden itibaren Başmüdürlük bölgesi tamamen Kuvayı 
Milliye emrinde bir kadro ile çalışmaya başlamıştır.

448 Türkmen Zekeriya, a.g.m., s. 202-203
449 Avcı Cemal, Sivas Kongresi’nin Milli Mücadele’deki Yeri ve Önemi, Sivas Kongresi IV. Uluslararası 

Sempozyumu (2-3 Eylül 2005-Sivas), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma 
Merkezi, Sivas Valiliği, s.169

450 Onar Mustafa, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, Cilt:I, Ankara 1995, s.117-118;  Sivas Valiliği, 
Hatıralar ve Fotoğraflarla Atatürk Sivas’ta, Sivas 2002, s.116

451 Karay Refik Halid, a.g.e., s.170-171
452 Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa’nın vasıtasıyla Kastamonu Vali Vekilini ve Jandarma Komutanı’nı, Miralay 

Osman Bey’e tutuklatmıştır.
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İstanbul’la olan ilişkiler kesilince, azalmış gibi görünen haberleşmenin, ağırlık merkezi 
Sivas ve Ankara olmuş hatta emirlerin, yayınların ve ajansların çokluğundan işler birkaç 
misli artmıştı. Bu yoğunluk, milli iman ile çalışan yardımcı memurlarla karşılanmış ve 
günün 24 saatini çalışarak geçirmişlerse de telgraf hatlarındaki mors usulü yüzünden 
haberleşme tam anlamıyla sağlanamamıştı.

1919 Anadolu’sunda, telgraf şebekesinin önemli merkezleri, düşmanın işgal ettiği böl-
gelerde kaldığından Ankara ile olan haberleşmeler Kastamonu hattından yapıldığı için 
24 saate sığdırılamamış, hatta raporunu haberini aynı saatte ulaştırmak isteyenlerin 
ya kendileri gelerek ya da maiyet memurlarını göndererek biran evvel telgraflarının 
yazılmasını sağlamaya çalıştıkları, tehditler savurdukları ve telgrafhanelerin adeta bir 
tartışma yeri haline geldiği görülmüştür. Bu durum şikayet konusu olmuştur.

Vali Cemal Bey’in emri ile savaşa ait telgraflara öncelik verilmek istenilmişse de hal-
kın, ticari ve özel telgrafları, mektup halini almış ve bu durum da haklı şikayetlere yol 
açmıştır.453

3.11. MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN MİLLİ TEŞKİLATA 
BÜYÜK HİZMETİ OLAN TELGRAFÇILARA  
GÖNDERDİĞİ TEŞEKKÜR (08.10.1919)

İstanbul telgraf memurlarına çekilen telgraf

İstanbul Telgraf Başmüdürlüğü aracılığı ile bütün haberleşme memurlarına

Milli teşkilat kutsal amacını takip ederken en büyük engel olarak karşısında düşen hü-
kümeti gördüğü halde, büyük milletimizin asil evlatlarından olan devlet memurlarının 
ve özellikle ülkemizin çeşitli bölgeleri arasında bağlantı sağlayan telgraf memurlarının, 
her çeşit güç şartlara rağmen meşru isteklerimizi desteklemesi, milli birliğin pek de-
ğerli bir etkeni olduğundan, bütün millet adına hepinizi kutlar, tebrik ile şükranlarımı 
sunarım.454

08/10/1919
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Temsil Heyeti adına
Mustafa Kemal

D.A. Rustow’a göre, “Bu ilk yıllarda Mustafa Kemal’in liderliği haber almak ve dağıt-
mak, bütün yurt çapında bir şebeke kurmuş olan ortakları ile konuşmak, çeşitli bölge, 
sosyal grup ve kişilerin hareketlerini ahenkleştirip, koordine etmek şeklinde tezahür 

453 Peker Nurettin, İnönü, Sakarya, Dumlupınar Zaferlerini Sağlayan İnebolu ve Kastamonu Havalisi, 
s.245

454 İrade-i Milliye, 12 Ekim 1919, Sivas
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etti. Mustafa Kemal bir bütünleşme yaratmak, bitiştirmek, haberleşmek suretiyle bu 
zaman kesiminde üstün bir liderlik başarmıştır”455

Amerikalı gazeteci Chicago Daily News gazetesinin muhabiri Louis E. Browe, Mustafa 
Kemal’in daha Si vas Kongresi sırasında İstanbul Hükümeti ile başlattığı söz düellosu sı-
rası Anadolu ile tesis ettiği telgraf haberleşmesi üzerine gazetesine çektiği bir telgrafta:

“Bu gece gördüğüm kadar iyi işleyen bir telgraf şebekesini ömrümde görme dim Yarım 
saat içinde Erzurum, Erzincan, Musul, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Ankara, Malatya, 
Harput, Konya ve Bursa hepsi birbiriyle irtibat halinde idiler. Bütün yerlere ulaşan telin 
bir ucunda Mustafa Kemal oturuyor, öbür ucunda da bu şehir ve kasabaların askeri 
komutanlarıyla mülki idare amirleri bulunuyordu. Geliş meler olduğu gibi kendilerine 
anlatılıyor ve bütün Anadolu tam bir bağlılık içinde O’nun emirlerini yerine getiriyor-
du” açıklamasında bulunmuştur.456

Yüksek Komiser Koramiral Sir Jonh de Robeck de, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği bir 
yazıda, Sivas Kongresi’nin yayımladığı bildiride, Asya ve Avrupa Türkiye’si temsilcile-
rinin erkteki hükümetle olan ilişkilerini kestiklerini bildirdiklerini kaydetmiş;  şunları 
eklemişti: “Bu arada Milliyetçi akım yayılıyor. (Osmanlı) İçişleri Bakanı’nın bildirdiği-
ne göre, Mustafa Kemal’in subayları telgraf merkezlerini ele geçiriyor.”457

Mustafa Kemal Paşa, iyi bir haberleşme ağı ile milletin nabzını elinde tutuyor, mille-
tiyle telgraf hatları sayesinde sürekli bağlarını güçlendirerek, onların duygularına tercü-
man oluyordu. Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin ilk yıllarında telgrafhane ve posta 
merkezlerini işgal ettirerek kendi kontrolü altına aldırması yurdun dört bir yanındaki 
Milli Hareketi koordine etmesine büyük fayda sağlamıştır. İleride kendisine yöneltile-
cek “Bu savaşı nasıl kazandınız” sorusuna “Telgraf telleri ile” cevabını verecektir.458 

Diğer taraftan Mustafa Kemal, Kuşçalı Telgrafhanesi’ndeki Yahya Kaptan’la459 gö-

455 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.115
456 Er Turgut, Türkiye’de Basın Yayın ve Tanıtma, Ankara 2003, s. 38; Özkaya Yücel, Milli Mücadele’de 

Atatürk ve Basın (1919-1921) Ankara 1989, s. 41
457 Sonyel Salahi R., Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Cilt:I, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2008, s.393
458 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.115
459 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2006, s. 213
 YAHYA KAPTAN OLAYI: Bir gün telgrafçılar, Sivas Telgraf  Merkezi’ne şu bilgiyi veriyorlardı: “Çok 

acele bir telgrafı durdurdular, yani İstanbul’da durdurulmuştur. Telgraf  metni şöyledir:
 Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne
 Dün İzmit’ten tavsiye edilen Yahya benim. Yarın akşam Kuşçalı Telgrafhanesi’nde emrinizi 

bekliyorum.
 Kuşçalı, Üsküdar ile Gebze arasında bir köydür. Gerçektende Yahya Kaptan bana İzmit’te teşkilatımız 

tarafından tavsiye edilmişti. 4 Ekim 1919 tarihinde Kuşçalı merkezinden şu telgrafı aldım:
 Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne
 Önemli ve çok ivedi
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rüşerek bulunduğu bölgede güçlü bir milli teşkilat kurmasını ve mücadeleye başla-
masını emreder. Yahya Kaptan’la Mustafa Kemal, çoğu zaman bu telgrafhaneden 
haberleşeceklerdir.460 

Anadolu’daki teşkilat tarafından, telgraflarla aralıksız olarak saraya yapılan baskılar, so-
nuç vermiş ve 11 Ekim 1919’da Damat Ferit Paşa kabinesi istifa ederek yerine Ali Rıza 
Paşa kabinesi kurulmuştur. Bu vesileyle PTT Genel Müdürü Refik Halid Bey’de görev-
den alınmış ve yerine Yusuf Razi Bey getirilmiştir. Resmi haberleşmeye getirilen sınır-
lamaların bu dönemde kaldırılmasıyla İstanbul Hükümeti, Anadolu’daki vilayetlerle ve 
askeri birliklerle açık ve şifreli telgraflar yoluyla tekrar muhabere etmeye başlamıştır.461

Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti, Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Amasya’da 
görüşmek üzere 20 Ekim 1919’da Salih Paşa’yı Amasya’ya gönderir. 

3.12. AMASYA GÖRÜŞMELERİ, AMASYA  
PROTOKOLÜ VE SONUÇLARI 

Heyeti Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile Salih Paşa 20 Ekim 1919’da Amasya’da 
buluşarak aralarında şu esasları kararlaştırdılar:

a) Hükümetle, Milli Teşkilat arasında uyuşma olmuş ve hiçbir anlaşmazlık kalmamıştır.

b) Milletvekili seçimi serbest ve müdahalesiz yapılacaktır.

c) Hükümetin leh ve aleyhinde bir şey yapılmayacaktır.

d) Sivas Kongresi kararları, Mebuslar Meclisi’nde kabul olunmak şartıyla, esas itibariyle 
uygun görülmüştür.

e) Millet Meclisi’nin güvenlikte olmayan İstanbul’da toplanması uygun değildir. 

Amasya Görüşmeleri 22 Ekim 1919’da sona erdi. Bu görüşmeler sonunda, üçü açık ve 
imzalı, ikisi gizli ve imzasız beş protokol imzalandı.462

 Bendeniz, size iki gün önce İzmit’ten tavsiye edilen Yahya’yım. Emriniz üzere, telgraf  başında emirlerinizi 
almaya geldim. En geç yarın akşama kadar Kuşçalı Telgrafhanesi’ndeyim. Anlaşıldığına göre, Yahya 
Kaptan İstanbul’dan telgrafının çekilmediğini anlayınca, kendisi daha Kuşçalı’ya gelmeden bu telgrafı 
Kuşçalı merkezine göndererek çektirmiş. Ben de şu emri verdim.

 İzmit Merkezi Vasıtasıyla Kuşçalı Telgrafhanesi’nde Yahya Efendi’ye
 Bulunduğunuz bölgede güçlü bir teşkilat kurunuz. Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey vasıtasıyla bizimle 

bağlantı sağlayınız. Şimdilik hazır bulununuz.
 Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal 
 Yahya Kaptan aldığı bu emir üzerine teşkilatını kurar ve aylarca İstanbul ile ilişkisi bulunan çevrelerde 

hain çetelerin faaliyetlerine engel olmuş ve sonra şehit düşmüştür.
460 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2006, s. 215-217
461 Besen Cevad, İstiklal Harbi Hatıraları, Ankara 1958
462 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, Cilt: 1, Ankara 1980, s. 293-300
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Mustafa Kemal Paşa ile Ali Rıza Paşa Hükümeti temsilcisi Salih Paşa arasında Amasya 
buluşmasında (21 Ekim 1919) verilen kararlarda, İstanbul Hükümeti Anadolu’nun 
daha sıkı kontrolüne girmiş bulunuyordu. Mustafa Kemal Paşa, kendi adamlarını koy-
mamakla beraber, İstanbul Hükümeti’ni tamamıyla nüfuzu altına almıştı.

3.13. SİVAS’TA KOMUTANLARLA YAPILAN TOPLANTI

16 Kasım 1919’da Sivas’ta;  Heyeti Temsiliye üyeleri, komutanlar ve bulunmalarında 
fayda olan kişiler, Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında toplanarak bir takım kararlar 
almışlardır:

1. Millet Meclisi’nin bütün mahzurlara ve tehlikelere rağmen İstanbul’da toplanması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yalnız bütün milletvekillerini vaziyet hakkında aydın-
latmak ve milli teşkilatın takip ettiği programın esaslarını mecliste savunacak kuv-
vetli bir grup oluşturmak için gerekli işler yapılmalıdır.

2. Komutanlar, cemiyetin teşkilatını yaymak ve kuvvetlendirmek için süratle önayak 
olacaklardır.

3. Millet Meclisi, İstanbul’da toplanıp emniyet içinde çalıştığı görülünceye kadar, He-
yeti Temsiliye Anadolu’da kalarak milli vazifesine devam edecektir. 

4. Paris Barış Konferansı, ülke hakkında menfi bir karar verdiği, hükümet ve Meclis 
de bu kararı kabul ve tasdik ettiği takdirde bu hususta milletin isteği öğrenilerek, 
Cemiyet Nizamnamesi hükümlerine göre gereği yapılacaktır.

Aynı toplantıda kararlaştırılan gizli bir talimatla halkın vatan savunması için nasıl silah-
landırılıp teşkilatlandırılacağı tespit edilerek ilgililere bildirildi.

Bu kararlarda özellikle dikkat çeken nokta, Paris Barış Konferansı kararlarını hükümet 
ve meclis kabul etse dahi, komutanların, milletin isteğine uygun hareket edileceğini 
ifade etmeleri ve bu kararları kabul etmeyeceklerini açıkça dile getirmeleridir.463

3.14. MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ANKARA’YA GELİŞİ

Mustafa Kemal Paşa, komutanlar toplantısında kararlaştırılan hususları, seçilen millet-
vekillerine bildirdi. Mustafa Kemal Paşa genel durumu daha yakından izlemek üzere, 
idare ve sevk sorumluluğunu da üzerine alarak, İstanbul’a ve cephelere tren hattı ile 
bağlı olan Ankara şehrine gelmeyi daha uygun buldu.464

463 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, Cilt:I, Kültür Bakanlığı, Ankara 1980, s.327-330
464 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.198-199;  Mustafa Kemal Paşa’nın 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişi ile bu şehir, 

Milli Mücadele ve bağımsızlık davasının odağı ve millet egemenliğinin de merkezi oldu. Sivas’ta olduğu 
gibi, Ankara’da da Heyeti Temsiliye adına, Hakimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmaya başlandı.
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Ali Fuat Paşa gerekli yerlere emir vererek, meydana gelebilecek çete hareketlerine askeri 
birliklerin ve bilhassa jandarmanın karışmamasını sağlamıştı. Milli Mücadele aleyhtarı 
Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın, yanına Çorum Mutasarrıfı Samih Fethi ve Alay Ku-
mandanı Şükrü Bey’i alarak teftişe çıktığı öğrenilmişti. Fuat Paşa, Hamitli Rıza Bey 
Müfrezesi’ni bu kafilenin peşine takmıştı. Nitekim, vali ve mutasarrıf, Kılıçlar Beli’ne 
geldiği zaman Hamitli Rıza Bey465 Müfrezesi’nin baskınına uğramış ve jandarmanın 
kayıtsız kalması karşısında tutuklanarak Sivas’a gönderilmişti. Atatürk’ün, Ankara’ya 
gitmesi için ortadan kaldırılması gereken engeller kaldırıldıktan sonra Mustafa Kemal 
Paşa, Ankara’ya hareket etme kararı verdi.466

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 27 Aralık 1919’da şehre girdikten sonra, doğru-
ca Hacı Bayram-ı Veli türbesini ziyaret etmişler, daha sonra halkın alkışları arasında 
kurbanlar kesilmiş, halifelik ve padişahın, devlet ve milletin mutluluğu için dualar 
edilmiştir. Yapılan bu karşılamanın ardından Ankara Ziraat Mektebi’ne giderek oraya 
yerleşmişlerdir. Bu arada heyetin, Ankara’ya gelene kadar uğradığı yerlerde, halkın ta-
mamının Kuvayı Milliye’den yana olduğu da gözlenmiştir.467

O zamanlar bataklıklarla çevrili kentin dışa açılan tek kapısı, Eskişehir’e doğru giden 
demir yoludur. Yozgat-Yerköy yakınlarındaki İzzettin İstasyonu’na kadar gidebilen 127 
kilometrelik dar tren hattından başka yol da yoktur.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Mustafa Kemal’in, 20. Kolordu için Ankara’yı seç-
mesi boşuna değildir.

Ankara, memleketin ortasında stratejik yönden önemli bir şehirdir. Demiryolu saye-
sinde, Batı Anadolu toprakları ile de kolay irtibat sağlanabilen bir şehirdir. Telgrafla 
haberleşme imkanları çok iyidir. İzmir’in imdadına koşulması gerektiği zaman en ideal 
coğrafi konumda olan ildir.468

Günümüzde “Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü” binası olarak 
kullanılan Ziraat Mektebi, Ankara’ya gelen Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Ke-
mal Paşa ve silah arkadaşlarına ev sahipliği yapmış ve Milli Bağımsızlık savaşı boyunca 
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı) binası olarak tarihe 
tanıklık etmiştir.

465 HAMİTLİ RIZA BEY: Ceritbey aşiretinden olup 1879 yılında Kırşehir’e bağlı Hamit Köyü’nde 
dünyaya gelmiştir. 1919 Mebusan Meclisi seçimlerinde mebus seçilerek İstanbul’a gitmiş, Mebusan 
Meclisi’nin dağıtılması üzerine Ankara’da açılan Büyük Millet Meclisi’ne Kırşehir Milletvekili olarak 
dahil olmuştur. Kardeşi Haydar Bey ile I. İnönü Savaşı’na müfrezesiyle katılmıştır. Hamitli Rıza Bey’den 
Nutuk’ta da bahsedilmektedir. Harp Tarihi Vesikaları Dergisi’nde de Kırşehir Mebusu Rıza Bey olarak 
adı geçmektedir. T.B.M.M. tarafından İstiklal Madalyası verilmiştir.

466 Lüle Zeynel, a.g.e., s.63-64 
467 Türkmen Zekeriya, Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması (1918-1921), 

Türk Tarih Kurumu, Ankara 2001, s.215
468 Kapusuzoğlu Ertuğrul, a.g.e., s.79
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Ziraat Mektebi ve çevresinde geçen olaylar, milli bağımsızlık savaşının başlangıç günle-
rinde Mustafa Kemal Paşa ve yakın silah arkadaşlarının içinde bulundukları inanılmaz 
güçlüklerle doludur. Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık 1919’dan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılış günü olan 23 Nisan 1920 tarihine kadar geçen dört aya yakın bir süre 
(118 gün), bu binada çalışmıştır. Bu iki tarih arasında Heyet-i Temsiliye adına alınan 
bütün kararların bu binada hazırlandığı ve kurulan bir telgrafhane vasıtasıyla bütün 
yurtla temasın buradan sağlandığı görülmektedir.469

Ziraat Mektebi Karargahı’nda kalanlar arasında başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere 
Temsil Heyeti üyesi Mazhar Müfit Bey, Hakkı Behiç Bey, Erkanı Harp Binbaşısı Hüs-
rev (Gerede) Bey, Doktor Binbaşı Refik (Saydam) Bey, Kalem Amiri Üsteğmen Hayati 
Bey, Yüzbaşı Bedri Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın Yaverlerinden Piyade Yüzbaşı Cevad 
Abbas (Gürer) Bey, Topçu Teğmen Muzaffer (Kılıç) Bey ile şifre, muhabere ve muame-
lat memurları bulunuyordu.470

Mustafa Kemal Paşa çok güvendiği Ali Fuat Paşa’ya, İngiliz ve Fransızların Ankara’yı 
terk etmeleri için bir çare düşünmesini emretmişti. Bu emir gereğince Ali Fuat Paşa’nın, 
polis ve askerlerden 20 kişiyi seçtiği ve “Çapulcu grubu” kimliğiyle yarattığı bu grubun, 
hadiseler çıkarmasını, mütareke heyeti üyelerinin evlerine bile taarruzda bulunması-
nı sağladığı biliniyordu. Canlarının tehlikeye girdiğini gören istilacı grubu, Mustafa 
Kemal’e şikayete gelmişti. Paşa ise onlara verdiği cevapta, “Tarihte sizin tanıdığınız 
Türk Milleti işte budur. Ne yapacağı ve ne yapmak istediği kestirilemez. Size 24 saat 
mühlet vermek suretiyle, salimen Ankara’yı terk etmenizi sağlayabilirim. Aksi halde 
gördüğünüz gibi şahlanmış bir milletin yapmak istediklerini önlemeye benim gücüm 
yetmez” dedi. Bu sözler üzerine İngiliz ve Fransızlar, o gece gizlice kaçarak Ankara’yı 
terk ettiler.471

3.15. MEBUSAN MECLİSİ’NİN İSTANBUL’DA  
TOPLANMASI VE MİSAK-I MİLLİ

3.15.1. Meclis-i Mebusan’ın Açılışı ve Misak-ı Milli’nin Hazırlanışı, Kabul 
Edilmesi

İstanbul’da toplanan Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920’de ilk toplantısını yapmış ve en 
önemli iş olarak, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin de aldığı kararla-
ra uygun olarak, Misak-ı Milli’yi bir beyanname halinde ilan ve kabul etmiştir.

469 Aysal Necdet, Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’daki İlk Günleri, Ziraat Mektebi, Ankara Üniversitesi 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, Mayıs 2007, Yıl:20, Cilt:10, Sayı:39, Ankara, s.359

470 Aysal Necdet, a.g.m., s.368
471 Lüle Zeynel, a.g.e., s.72-73
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Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin bir grubunu kurmak ve bu adla adlandırmak bazı sebeplerden ötürü 
mümkün olmamış, bunun yerine Müdafaa-i Hukukçular, “Felah-ı Vatan” grubunu 
kurmuşlardır. Müdafaa-i Hukukçular’ın çoğunlukta bulunduğu Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı’nın en önemli hizmeti, Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde kabul edilen barış 
şartlarını öngören Misak-ı Milli’yi, diğer bir deyimle Milli Yemini (Ahd-i Milli) olağa-
nüstü şartlara rağmen kabul ve ilan etmesidir.

Misak-ı Milli’nin metni, Atatürk’ün Büyük Nutku’nda belirttiği üzere, “Milletin niyet 
ve maksadını kısa bir programa esas olacak surette toplu bir tarzda ifadesi, Ankara’da 
görüşüldü. Misak-ı Milli unvanı verilen bu programın ilk müsveddeleri de, bir fikir 
vermek maksadıyla kaleme alındı. 

Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Heyeti Temsiliye üyeleri tarafından hazırla-
nan metin esas alınarak, Meclis-i Mebusan’ın 28 Ocak 1920 tarihli gizli oturumunda 
“Ahd-i Milli” olarak bütün mebuslara imzalatıldı ve 17 Şubat 1920 tarihinde yapılan 
açık oturumda da basında yayınlanması ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesi 
için karar alındı.472

Mustafa Kemal, 24 Şubat 1920 tarihinde tüm Anadolu’daki telgrafhane merkezlerine 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin çekecekleri telgraflardan ücret alınmaması hususun-
da tekrar bir emir yayınladı..473Bu emri yayınlamasındaki amaç;  Heyeti Temsiliye’nin 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’ni gelişebilecek olaylara karşı hızlı şekilde koordine ede-
bilmesidir. 

Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri’nin, İstanbul Boğazı’na zırhlıla-
rını demirlemeleri ve 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine 
İstanbul’daki milli teşkilatlanmanın öncülüğünü yapan Türk Ocakları;  Mebusan 
Meclisi’nin, Misak-ı Milli’yi ilan etmesi üzerine İtilaf Devletleri’nce işgal edilir.474 Bu 
işgal üzerine Milli Talim ve Terbiye binasına taşınan Türk Ocağı’nın, yeni taşındığı 
bina da yine İngilizler tarafından 9 Mart 1920 tarihinde işgal edilir.

İngilizler, bir yandan dış durumumuzu yeni katliam iftiraları ile sarsıyor, diğer yandan 
da kabineyi, Mebuslar Meclisi’mizin çalışmalarına engel olma konusunda kışkırtıyor-
du. İçişlerimizde çok tehlikeli bunalımlar yaratacak biçimde çalışarak, tasarladıkları 
İstanbul işgalini kolaylıkla uygulayabilecekleri bir ortam hazırlıyorlardı. Ali Rıza Paşa 
Hükümeti’ni düşürmeyi tasarladıkları sıralarda, bir yandan da İstanbul’un işgaline ha-
zırlık olmak üzere Anadolu telgraf kuruluşu hakkında etüt yapmaları ve Posta Telgraf 

472 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.199-200
473 TİTE, K; 28, G; 179, B; 179001
474 Kapusuzoğlu Ertuğrul, a.g.e., s.288
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Genel Müdürü’nü475 ziyaret ederek Anadolu telgraf merkezleri hakkında incelemelerde 
bulunmaları, resmi telgraf haritalarını Genel Müdürlük’ten istemeleri ve almalarıdır.

İngilizler, 12 Mart’ta telgraf sınırlarımız hakkında tekrar araştırmalarda bulunmuşlar-
dır. Telgraf görüşmelerinin durdurulması için İstanbul’da yapılacak uygulamaya kar-
şı gerekli önlemlerin alınması, Temsil Heyeti tarafından düşünülmüştür. İstanbul’dan 
alınan 11 Mart tarihli şifrede, güvenilir bir kaynaktan alınan bilgiye dayanılarak 
İstanbul’daki Milli Mücadele taraftarlarının tutuklanacağı bildiriliyordu. Aynı gün 
Ankara’daki İngiliz temsilcisi Withall’in, İstanbul’a hareket edeceği ve bundan sonra 
trenlerin işletilmeyeceği haberi alınmış, öğrenilmiş ve gerçekten Withall, ertesi gün 
Ankara’dan ayrılmıştır.476

İngilizler, 14.03.1920 tarihinde İstanbul Sirkeci Telgrafhanesi’ni denetlemişler ve İtal-
yan kaynakları 16.03.1920 tarihinde işgalin başlayacağını çeşitli Türk temsilcilerine 
söylemişlerdir.477

Mustafa Kemal, İstanbul’un yakın zamanda işgal edileceğini Fransızlardan da haber 
almıştı. Haberi, Rauf Bey’e ulaştırarak, Milliyetçi liderlerin şehirden ayrılmaya hazır 
olmalarını istedi. Meclis, ne olursa olsun İtilaf Devletleri’nin kararlarını dinlememeli 
ve çalışmalarını sürdürmeliydi. Ancak, İstanbul’dakinin yerini alacak bir hükümet ku-
rabilmek için yeteri kadar Milliyetçinin Anadolu’ya gelmeleri gerekiyordu. Bunların 
kaçışını kolaylaştırmak için Osmanlı Bankası’na para da yollanmıştı.478

475 Arısoy M.Sunullah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Bize, Söylevleri, Konuşmaları, Söyleşileri, Anıları, 
Genelgeleri, Yazışmaları (1903–1938), Cilt:1, Hürriyet Vakfı Yayınları, s.521 

 İngilizlerin Posta ve Telgraf  Genel Müdüründen Aldığı Bilgi,
 Sivas Valiliği’ne ve Müdafaai Hukuk Derneğine 8.3.1920 tarihinde Temsilciler Kurulu Adına Mustafa 

Kemal tarafından gönderilen telgraf:
 İngiliz memuru Posta Genel Müdürü Yusuf  Razi Bey’i ziyaret ederek, Posta ve Telgraf  Merkezleri 

ile çeşitli telgraf  hatlarının birleşme merkezleri hakkında bilgi ve bir harita istemişlerdir. Ve bilgiyi 
almışlardır. Yusuf  Razi Bey bundan, İstanbul’la Anadolu’nun telgraf  haberleşmesinin kesilmesi halinde 
Anadolu içindeki haberleşmenin öncelikli engellenmesi ve Anadolu’nun çeşitli noktalarının birbirleriyle 
haberleşmemesinin sağlanması için bir önlem alınması amacına dayandığını sanmıştır. Bu kişi, özellikle 
İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı merkezleri ile Anadolu’da, kışın etkisiyle kesintiye uğrayan 
telgraf  hatlarının onarımı ve başka nedenler dolayısıyla büyük ölçüde malzemenin gönderilmesine 
emir vereceğini söylemiştir. Her durum karşısında Anadolu’daki yeterli sayıda telgraf  araçları ve hatları 
bulunmasının böylece sağlanması, telgraf  hatları hakkında sizce de inceleme yapılarak bu gibi durum 
karşısında telgraf  haberleşmelerinin aksamadan korunması için gerekli önlemlerin tamamlanması arz 
olunur. 

	 Sivas	Müdafaai	Hukuk	Derneği	Merkez	Kuruluna
 Temsilciler Kurulu’ndan alınan 8 Mart 1920 telgrafın örneği bilgi edinilmek üzere yukarıda çıkarılmıştır. 

Bildirilir Efendim. 10 Mart 1920 
 Vali Reşit
476 Tural Akif, Sevim Ali, Öztoprak İzzet, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri 1906-1938, Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006, s.84-85
477 Arısoy M.Sunullah, a.g.e., s.523
478 Kınross Lord, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, İstanbul 2007, s. 249
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16 Mart 1920 tarihinde yani İstanbul’un resmen ve cebren işgali sırasında İstanbul 
Merkez Telgrafhanesi Başmemuru İhsan (Pere) Bey479 nöbetten çıkmaya hazırlanıyor-
ken telefonu çalmaya başlamıştır. Gelen telefonda, Harbiye Nezareti Telgrafhanesi me-
muru, Şehzadebaşı Muzıka Karakolu’ndaki bizim askerlerle işgal kuvvetleri arasındaki 
çatışmayı haber veriyordu.Telefonu kapatır kapatmaz Beyoğlu Telgrafhanesi’nden te-
lefon gelir. Tophane’den aldıkları malumata göre İngilizler karaya asker çıkarmış ve 
Tophane Telgraf Merkezi’ni işgal ettikten sonra Beyoğlu cihetine doğru ilerlemeye baş-
lamışlardır. İhsan (Pere) Bey, topladığı bu bilgileri Ankara’da ki Mustafa Kemal Paşa’ya 
iletmek için Ankara cihetine bakan Manastırlı Hamdi’ye emir verir.

İhsan (Pere) Bey, gelen telefonlardan aldığı bilgi ve haberleri saniyesi saniyesine Ma-
nastırlı Hamdi aracılığıyla Ankara’daki Mustafa Kemal Paşa’ya bildiriyordu.480 Mustafa 
Kemal, Nutuk’ta İstanbul’un işgalini şöyle anlatmaktadır:

“Efendiler, 1920 senesi Mart’ının 16’ncı günü öğleden önce, saat 10.00’da makine 
başında şöyle bir telgraf geldi; 

Ankara’da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne

Bu sabah, Şehzadebaşı’ndaki Muzıka Karakolu’nu İngilizler basıp oradaki askerlerle 
çarpışarak, sonunda şimdi İstanbul’u işgal altına alıyorlar. Bilgilerinize arz olunur.

Manastırlı Hamdi
İstanbul, 16.03.1920

479 Besen Cevad, Kaybettiğimiz Milli Mücadele Kahramanlarından İhsan Pere, PTT Bülteni, Sayı:44, 
Mart 1969, s.10-11;  PTT Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, İhsan Pere Sicil Dosyası;  
MEHMET İHSAN PERE: 1 Aralık 1301’de İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Sultanisi’nden 
ikinci sınıfta ayrılmıştır. Fransızca, İngilizce ve Rumca bilmektedir. 1320 senesinden Büyük Harp’in 
başlangıcına kadar İngiliz Kablo Kumpanyası’nın Bozcaada, Şıra ve İzmir merkezlerinde çalıştıktan 
sonra Beyoğlu PTT Merkezi’ne memur olarak atanmış ve 29 Kasım 1330 tarihinde işe başlamıştır. Bu 
merkezde ecnebi muhaberatı, müstediyat ve tahsilat daireleri baş memurluklarında 10 Mart 1336 tarihine 
kadar görev yapmış, İstanbul Telgraf  Merkezi birinci sınıf  memuru iken 21 Nisan 1336 tarihinde 
İstanbul Telgraf  Müdürlüğü’ne vekaleten atanmış ve 1 Mayıs 1336 tarihi itibariyle de bu görevi asaleten 
yürütmeye başlamıştır. 24 Mayıs 1338’den 10 Temmuz 1338 tarihine kadar da Büyükada Merkezinde 
görev yapmıştır. 20 Temmuz 1338’de Muamelat Müfettişliğine, 2 Ekim 1338’de de Ankara Telgraf  
Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. Tayin edildiği Yozgat Merkez Müdürlüğü’ne gitmediğinden Trabzon 
Merkez Müdürlüğü’ne naklen tayin edilmiş ve 9 Ağustos 1339 tarihinde istifa ederek ayrıldığı görevinde 
20 Kasım 1339 tarihine kadar bulunmuş ve 30 Ekim 1340 tarihinde tayin edildiği Mirgün Müdürlüğü’nü 
kabul etmeyerek tayininden vazgeçmiştir. 60 yaşını doldurduktan sonra emekliye sevk edilmiş ve hizmet 
süresine göre bir defaya mahsus olmak üzere 1233 Lira toptan ikramiye ödenmiş ve 18/12/1952 
tarihinde emekliye sevk edilmiştir. İstanbul’un işgali ve Milli Mücadele’nin en buhranlı zamanlarında 
çok önemli vazifeler üstlenerek Anadolu ve İstanbul arasındaki haberleşmeyi sağlayan gizli PR merkez 
teşkilatının kurucusudur. 1969 yılında vefat etmiştir. 

480 Pere İhsan, Hatıratlar; Besen Cevad, Hatıratlar, Ankara 1958
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Ben bu telgrafın altına kurşun kalemle “İvedi olarak kolor-
dulara benim imzamla Mustafa Kemal” işaretini koyduk-
tan sonra, telgrafı verenden açıklama istemeye başladım. 
Manastırlı Hamdi Efendi birbiri ardınca bilgi vermeye de-
vam etti.

Bizim en çok güvendiğimiz bir arkadaşımız var ki, yalnız o 
değil, herkes, yani gelenler söylüyor. Şimdi de Harbiye’nin 
işgalini haber aldık. Hatta, Beyoğlu Telgrafhanesi’nin 
önünde İngiliz askerlerinin bulunduğunu öğrendik, fakat 
telgrafhaneyi işgal edip etmeyecekleri bilinmiyor.

Bu sırada Efendiler, Harbiye Telgrafhanesi’nde görevli me-
murlardan Hamdi, bilgi vermeye başladı:

Sabahleyin İngilizler basarak altı kişiyi şehit ettiler. On beş 
kadar da yaralı var. Şimdi İngiliz askerleri dolaşıyor. Şim-
di, işte İngiliz askerleri Harbiye Nezareti’ne giriyorlar. İşte 
içeri giriyorlar. Nizamiye kapısına. Teli kes! İngilizler bu-
radadır.

Manastırlı Hamdi Efendi, bizi yeniden buldu.

Paşa Hazretleri,

Harbiye Telgrafhanesi’ni de İngiliz askerleri, işgal edip teli 
kestikleri gibi bir yandan Tophane’yi işgal ediyorlar, bir 
yandan da zırhlılardan asker çıkarılıyor. Durum ağırlaşıyor 
efendim. Sabahki çarpışmada 6 şehit 15 yaralımız var. Paşa 
Hazretleri, yüksek emirlerinizi bekliyorum.
16 Mart 1920 / Hamdi 

Hamdi Efendi devam etti:

Sabahleyin bizim asker uykuda iken, İngiliz deniz askerleri 
karakola gelip giriyor. Askerimiz uykudan şaşkınlık için-
de kalkınca çarpışmaya başlanıyor. Sonunda bizden 6 kişi 
şehit oluyor, 15 kişi yaralanıyor. Bunun üzerine, zaten me-
lunluklarını tasarlamışlar ki, hemen zırhlıları rıhtıma ya-
naştırıp bir yandan Beyoğlu tarafını ve Tophane’yi bir yan-
dan da Harbiye Nezareti’ni işgal etmişlerdir. Şimdi artık ne 
Tophane’yi ne de Harbiye Telgrafhanesi’ni bulmak imkanı 
olmuyor. Şimdi aldığım habere göre işgal Derince’ye kadar 
yayılıyormuş, efendim.

Manastırlı Hamdi Bey  
(İstanbul Sirkeci PTT Müzesi)

Gizli PR Telgraf Teşkilatı Kurucusu İstanbul 
Telgraf Merkezi Müdürü İhsan Pere

(PERE Ailesi)
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İşte Beyoğlu Telgrafhanesi de yok. Orayı da işgal ettiler galiba, Allah korusun, burayı 
işgal etmesinler. İşte Beyoğlu telgraf memurları, müdürleri geldiler. Kovmuşlar.

“Bir saate kadar burası da işgal olunacaktır. Şimdi haber aldım, efendim.”

Rahmetli Hayati Bey, benim ilk haber telgrafı üzerine yaptığım işarete uygun olarak, 
verilen bilgileri özetlemiş;  Rumeli ve Anadolu’daki bütün komutanların adresine telg-
raf çektiriyordu. Bir an önce İstanbul üzerinden Edirne’ye çektirilmesini söylemiştim.

Hamdi Efendi:

Yüksek emirleriniz yerine getiriliyor. Edirne’ye yazıyorum ve bütün merkezleri hazır 
ettirdik.

Hamdi Efendi’den:

“Milletvekilleri ile ilgili bir haber aldınız mı? Meclis Telgrafhanesi cevap veriyor mu?” 
diye sordum. Hamdi Efendi:

Evet veriyor. 14’ncü Kolordu Komutanı hazır. Paşa istiyordu, verelim mi?

Efendiler, bundan sonra artık Hamdi Efendi’nin sözünü işitemedik. İstanbul merkezi-
nin de işgal edilmiş olduğuna hükmettik.

Bu vatansever ve cesur, Manastırlı Hamdi Efendi481 olmasaydı, İstanbul felaketinden ha-
ber almak için kim bilir ne kadar çok beklemek zorunda kalacaktık. İstanbul’da bulunan 
nazır, milletvekili, komutan ve teşkilatımızdan bir kimsenin çıkıp da bize vaktinde haber 
vermeyi düşünememiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki, hepsini heyecan ve korku bürü-
müştü. Bir ucu Ankara’da bulunan telin İstanbul’da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar 
şaşkın bir duruma gelmiş olduklarına hükmetmek, bilmem ki doğru olur mu?”482 

Aynı gün İstanbul merkezi de işgal edilerek muhabereye sansür konuldu ve Anadolu ile 
muhabere yapmak yasaklandı.483

Makinenin çıtırtısı kesildi ve bandın dönmesi durdu. Ankara Telgrafhanesi odasına ağır 
bir sessizlik çöktü. Nihayet, memurlardan biri, boğuk bir sesle:

Ne oluyor?

Diye sorunca, Mustafa Kemal omuzlarını kaldırıp indirdikten sonra, kısaca:

Pek basit bir şey… Oraya girmek istediler ve partiyi kaybettiler.484

481 Mustafa Kemal Nutuk’ta, “Telgraf  memuru Hamdi Efendi, daha sonra Ankara’ya gelerek karargahımız 
telgraf  memurluğunu yapmıştır. Kendisine borçlu olduğum teşekkürü burada açıkça ifade etmeyi milli 
ve vatani görevlerimden sayarım” demiştir.

482 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Semih Ofset, Ankara 2006, s. 281-282
483 Pere İhsan, Hatıratlar
484 Mechin Benoist, Kaplan ve Pars Mustafa Kemal, Yabancı Gözüyle Atatürk:1, Yıl: 1955, s.96
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Mustafa Kemal Nutuk’ta, İstanbul’un işgalini telgrafçı Manastırlı Hamdi’nin bildirdi-
ğini yazmasına rağmen işin iç yüzü farklıdır. Manastırlı Hamdi, işgal gününde Sirkeci 
Telgrafhanesi Ankara cihetinde görev yapan makine başında bir telgraf memurudur. 
Kendisinin işgal esnasında, makine başında bulunması nedeniyle gelişen olayları daki-
ka dakika bilmesi mümkün değildir. Hamdi Bey’e, Mustafa Kemal Paşa’yı bağlamasını 
emreden kişi Başmuhabereci İhsan (Pere) Bey’dir. İhsan Bey kendisine telefonla bildiri-
len işgalin başladığı haberini, telefonla gelen bütün bilgileri ve sonrasında gelişen olay-
ları dakikası dakikasına Ankara telgraf cihetindeki Manastırlı Hamdi’ye yazdırmıştır. 
Mors usulüyle Ankara’ya çekilen, bütün işgal telgraflarının altına Manastırlı Hamdi, 
kendi ismini yazmıştır. İşgal telgrafları da Manastırlı Hamdi ismiyle geldiği için Mus-
tafa Kemal, olayın kahramanı olarak onu bilmiştir. Olayın gerçek kahramanı ise üç yıl 
boyunca İngiliz istihbaratının bir türlü izini bulamadığı “Gizli PR Telgraf Teşkilatı”nın 
kurucusu İhsan Bey’dir. Yanlış bilinen bu durum, İstiklal Harbi’nin kazanılmasından 
sonra İhsan Bey tarafından Mareşal Fevzi Çakmak’a anlatılmasına ve Mareşal’in bu 
konuyu Mustafa Kemal’e uygun bir zamanda açacağına dair söz vermesine rağmen o 
zamanki Yeni Türk Devleti’nin ve Cumhuriyet’in başındaki bir çok sıkıntı ve prob-
lemden dolayı gündeme gelmemiş ve sadece İhsan (Pere) ve Cevad (Besen) Beyler’in 
hatıralarında kalmıştır.

3.16. İSTANBUL’UN İŞGALİ SONRASI HEYET-İ  
TEMSİLİYE BAŞKANI MUSTAFA KEMAL TARAFINDAN  
ALINAN TEDBİRLER

Mustafa Kemal Paşa, alınan başlıca önlemleri şu şekilde anlatmaktadır; 

“Saat 11’e kadar toplanan bilgileri derhal bir genelge ile duyurduk. Telgraf merkezleri, 
İngilizlerin eline geçtiği için İstanbul’dan gelebilecek bir bildirinin meşru bir makamdan 
verilmesine imkan kalmadığından, İngiliz bildirileri ile halkın anlayışının karmakarışık 
duruma düşürülmesini önlemek amacıyla telgraf görüşmelerinin kesilmesi konusunda 
mülki ve askeri makama gerekli bildirimin yapılması.

İstanbul’da telgraf görüşmeleri konusunda alınan önlemlerin gerekli olduğunu gösteren 
İngiliz girişiminin ortaya çıkması gecikmedi. 16 Mart 1920 tarihinde saat 11’den sonra 
İstanbul Telgrafhanesi, Ankara merkezine bir resmi bildiri vermek istiyordu. İstanbul 
merkezinde telgraf başında bir İngiliz subayı bulunuyor ve bütün Anadolu’ya bu bildi-
riyi yayımlamaya çalışıyordu. 

Bu bildirinin, milli teşkilat kurucularını halk önünde ittihatçılıkla suçlayarak Anadolu’da 
bir anlaşmazlık ve ikilik yaratmak, İstanbul’un fiili işgalini geçici göstererek hilafet hak-
ları ve saltanata indirilen darbenin feci durumunu saklamak ve sonuç olarak bütün 
saldırıyı milletimize olağan olarak kabul ettirmek amacı ile düzenlendiği anlaşılıyordu. 
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Bu bildirinin imzası, İtilaf Devletleri temsilcileri olarak verildi. Memleketimizde düzen 
ve birliği bozacak, zayıf karakterli bazı insanları kandıracak ve korkutacak nitelikte-
ki bu resmi bildirinin Anadolu telgraf merkezlerince kaydedilmemesi için mümkün 
olan bütün önlemler alındı. Bunun ardından, şüphesiz İngilizlerin baskısıyla hüküme-
tin yazdığı “İstanbul işgalindeki geçici durumun devamına neden olmamak için ülke 
içindeki huzurun korunması gerekliliğini” belirten bir resmi bildirinin de İstanbul’dan 
Anadolu’ya geçirilebilmesi için girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Yine aynı sakınca 
nedeniyle bunun gerçekleştirilmesi önlendi. İngilizler, Anadolu halkının fikrini bu-
landırmak için giriştikleri bu resmi bildiri oyununda başarılı olamadıklarını görünce, 
Anadolu’nun İstanbul faciası karşısındaki ağır başlı ve ölçülü kararlılığını ve kahraman-
lığını bozmak;  zararlı, kötü düşüncelerinin yayılmasını sağlamak için tren ve telgraf 
hatlarını aracı yapmayı denediler. Ankara istasyonundaki telgraf merkezinde çalışan bir 
İtalyan tarafından, İngiliz resmi bildirisinin Fransızca bir kopyasının aldığının duyul-
ması üzerine bu kişi yakalanmış ve elindeki telgraf imha edilmiştir.485

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul ile resmi ve hususi bütün telgraf haberleşmelerinin ve 
telgraf memurlarının kendilerinden gizli yazışmalarının yasaklandığına dair bütün il-
lere, kolordu komutanlıklarına, müstakil livalara, Posta ve Telgraf Başmüdürlükleri’ne 
bir genelge yayınlayarak;  “Özellikle İstanbul’dan düşman bildirilerini alıp Anadolu 
içine yayanlar Anadolu haberleşmelerini İstanbul’a verenler casus kabul edilerek, bu 
hareketlerinin gerçekleşmesi halinde derhal ve şiddetle cezalandırılacaktır” demiştir.486 

3.17. İSTANBUL’UN İŞGALİNİN KAZIM KARABEKİR 
PAŞA’YA TELGRAFLA BİLDİRİLMESİ (16.03.1920)

15’nci Kolordu Kumandanlığı’na gönderilen şifre telgrafı

Bu telgrafı bir dakika erteleyen vatan hainidir.

15’nci Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa Hz.

İngilizlerin İstanbul’u ve Osmanlı Hükümeti’ni işgal etmeleri üzerine aşağıdaki işlerin 
yapılması ve uygulanması uygun görülmüştür.

1. Geyve Boğazı’nın tarafımızdan işgali ve demiryolu köprüsünün yıkılması.

2. Geyve, Ankara, Pozantı bölgesindeki demiryoluna ve gereçlerine el konulmak için 
bu hat boyundaki İtilaf kuvvetlerinin silahları alınarak tutuklanmaları.

485 Tural Akif  Mehmet, Sevim Ali, Öztoprak İzzet, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri 1906-1938, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2006, s.86-87

486 Kocatürk Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma 
Merkezi, II. Baskı, Ankara 2007, s.206
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3. Konya’da Anadolu hat komiseri yardımcısının, hemen demiryollarına el koyarak iş-
letmesinin sağlanması ve emrine uymayan demiryolu görevlilerinin yola getirilmesi 
için gerekli önlemlerin alınması.

4. İstanbul ile varolan telgraf tellerinin büyük bölümü Geyve’den geçtiğinden, Geyve 
santralının askerler tarafından hemen işgali. 487

                20’nci Kolordu Kumandan Vekili                         Temsil Heyeti adına
                                  Mahmut                                                 Mustafa Kemal

İstanbul’un işgalinden hemen sonra Milliyetçiler İstanbul-Anadolu haberleşmesinde 
önemli merkezlerden olan Geyve santralına el koymuşlardır.488 İstanbul’un işgaliyle 
Osmanlı Hükümeti’nin itibarını sarsan ve başkentteki rakip Milliyetçi örgütü hareket-
siz bırakan İngilizler, Mustafa Kemal’in tasarılarına en büyük engeli ortadan kaldırmış 
oldular. Aynı zamanda rehine de verdiler. İstanbul’da tutuklanan Türk Milliyetçilerine 
karşılık Mustafa Kemal, Anadolu’daki İngiliz subaylarının esir alınması emrini verdi. 
En önemli rehine, Erzurum’da tutuklanan Binbaşı Rawlinson idi. Türk Milliyetçileri 
ana köprüleri ve tünelleri imha etmeye başlarken, demiryollarını denetleyen İngiliz 
birlikleri yerlerinden ayrıldı.489

16.03.1336 tarihinde Bilimum Vilayet Kumandanları ve Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetleri’ne Mustafa Kemal tarafından gönderilen telgrafta;  Dersaadet’teki Osman-
lı müesseselerini ve Hükümeti cebren işgal edip Anadolu ile muhaberatı kesen İngi-
lizlerin çekecekleri telgraflara karşı dikkat edilmesi ve çekilen telgrafların telgrafhane 
merkezlerinde alıkonulup iptal edilmesi istenilmiştir.490

3.18. İŞGAL SONRASI İSTANBUL TELGRAFHANESİ

İstanbul Telgrafhanesi, İngiliz Albay başkanlığında süngülü bir grup İngiliz askeri ta-
rafından işgal edilir. Bu İngiliz askerlerinin tercümanlığını Rum asıllı telgraf mümey-
yizlerinden Leon yapmaktadır. İngiliz askerleri memurların eşyalarını dahi almalarına 
izin vermeyerek postahane çalışanlarını dışarı çıkarır. Leon Efendi, başmemur olan İh-
san Bey’in kalmasını söyler. Pencereler iple kapatılarak balmumu eritilerek mühürlenir. 
İhsan Bey’in girişimiyle Leon Efendi, memurların palto ve ceketlerini almaları için 
Albay’ı ikna eder.

Aradan bir hafta geçtikten sonra İngiliz, Fransız ve İtalyan olan üç sansür memuru 
İhsan Bey’in odasına gelerek sadece İstanbul içi çalışmak üzere haberleşme salonunu 

487 Tural Mehmet Akif, Sevim Ali, Öztoprak İzzet, Atatürk’ün Tamim, Telgraf  ve Beyannameleri Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006, s.270

488 Güneş İhsan, I. TBMM’nin Düşünsel Yapısı (1920-1923), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 
1985, s.205 -206

489 Mango Andrew, Atatürk Modern Türkiye’nin Kurucusu, Remzi Kitapevi, Kasım 2007, s.323
490 TİTE, K; 21, G; 50, B; 50001
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açtırmışlardır. Anadolu ile haberleşmeyi sağlayan tellerin hepsi komütatörden çıkarıl-
mıştır. Bu nedenle Trakya’nın da Ankara ile olan haberleşmesi durmuştur. İstanbul’daki 
gizli teşkilatlar yazdıklarını ancak İnebolu kanalıyla Ankara’ya gönderebilmektedirler. 
Bu koşullarda haberleşme günler hatta haftalar almaktadır.

İstanbul lokal ve civar merkezleri için tesis edilen küçük muhabere salonundan sonra 
İngiliz askerlerinin işgali altında bulunan büyük salon da tahliye edilerek;  İzmit, Ada-
pazarı, Gebze ve Kandıra ile henüz işgal edilmemiş olan Trakya merkezlerinin haberleş-
mesi için tahsis edilmiştir. Bu salon sabahları 09.00’da açılıyor, akşamları ise 16.00’da 
kapatılarak İngiliz askerlerine teslim ediliyordu. Yalnız, yapılan bu telgraf muhaberatı 
müttefiklerce oluşturulan bir kontrol heyetinin sansürüne tabidir. Bu heyet birer İngi-
liz, Fransız, İtalyan subayı ile bir İngiliz muhabere başçavuşundan ve iki tercümandan 
oluşmaktaydı. Bunların yanında bir de umum müdürlükçe irtibat memuru olarak gö-
revlendirilmiş olan Leon Efendi vardı. Leon Efendi;  Fransızca, İngilizce, Türkçe oku-
yup yazan yetenekli bir telgrafçıydı ve o dönem İngilizler tarafından, yazılan telgrafları 
kontrol etmekle görevlendirilmişti. Tercümanlar arasında bir Rus yahudisi ile bir Rum 
da vardı. Bu tercümanlar da, Türkçe ve Rumca telgrafları İngilizce’ye çevirerek kontrol 
heyetine sunmakla görevliydiler. Kontrol heyetinden birinin, özellikle İngiliz subayının 
vizesini taşımayan bir telgraf yazmak veya alınan telgrafları hemen tercümanlara verme-
mek salondan kovulmayı gerektiren bir suçtu. Zaten kontrol heyeti bu tarz durumlara 
sebebiyet vermemek için hem alınan hem de yazılan telgrafları ve söylenilen sözleri kay-
dedebilen bantlı mors makineleri takmıştı. Bu makinelerin bantlarının sürekli değişti-
rilmesi gerektiğinden bantlar akşam üzeri İngiliz başçavuşu tarafından toplanıyordu. 

Yeni muhabere salonuna, günlük sadece bir komitatör memuru, beş altı 
memur ve kablo başçavuşu Hacı Mümtaz Bey girebilmekteydi. Müm-
taz Bey, İngiliz ve Fransızların telgraf ve telefon muhabere hatlarına da 
bakmakla görevlendirilmiş olduğundan bu iki devletin yetkili kontrol 
makamları tarafından kendisine birer vesika verilmişti. Cevat Bey’in de 
çalıştığı bu salondaki memurlar kolay kolay değiştirilmiyordu. İngiliz 
subayları, şüphelendikleri ve hoşlanmadıkları memurları muhabere salo-
nundan çıkartıyorlardı.491 

3.19. ÖZBEKLER TEKKESİ

İstanbul’daki gruplarca seçilerek İzmit yoluyla Anadolu’ya gönderilmesi 
kararlaştırılan asker ve sivillerin bir kısmı Özbekler Tekkesi’ne gönderile-
rek, bu yoldan Ankara’ya geçişleri sağlanmıştır. Tekke Şeyhi Ata Efendi, 
İstanbul’daki Milliyetçilerin Anadolu’ya göndermek istediği kişiler için 
saptadığı parolaları, Tekke’ye gelerek bildirenlerden 15-20 kişilik gruplar 

kurarak, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Anadolu’ya göndermiştir.492

491 Besen Cevad, İstiklal Harbi Hatıraları, Ankara 1958
492 Mısıroğlu Kadri, Kurtuluş Savaşı’nda Sarıklı Mücahitler, İstanbul 1976, s.287;  Bektaş Cengiz, Özbekler 

Tekkesi, Tarih ve Toplum (8 Ağustos 1984), s.40-45 

Özbekler Tekkesi’nin Kuvayi Milliyeci 
Şeyhi Ata Efendi
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16 Mart 1920’den sonra milletvekillerinden bir kısmı da bu yolla kaçmış ancak duru-
mun fark edilmesi üzerine Tekke basılarak kapatılmıştır.493 Yine Şeyh Enver Tekkesi’nde 
de Anadolu’ya kaçanlara yardım edildiği görülmektedir.494

İstanbul’dan Anadolu’ya giden subayların, İstanbul’da kalan aileleriyle haberleşmele-
ri de Özbekler Tekkesi tarafından sağlanmıştır. Özbekler Tekkesi’nde muntazam bir 
posta servisi kurulmuş olup tekkenin bir odası posta şubesi haline getirilmiştir. Hatta 
Anadolu’daki Türk subaylarından gelen mektuplar, ailelerine bu tekkedeki posta servisi 
tarafından ulaştırılmıştır.495 

Özbekler Tekkesi Şeyhi Ata Efendi, İstiklal Savaşı’nın gizli kalan mücahitlerinden biri 
olup Türklüğün tam manasıyla hakiki bir mürşidi idi. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, 
Halide Edip Adıvar, Adnan Adıvar, İsmet İnönü ve daha niceleri Anadolu’ya geçerken 
bu tekkede konaklamışlardır.496

493 Kansu Mahzar Müfit, Erzurum’dan Ölümne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt:II, s.557, Menzil hattının 
yok edilmesi için işgal kuvvetleri çok çalışmış fakat başarılı olamamıştır. 

494 Mısıroğlu, a.g.e.,  s.214-215
495 Mısıroğlu, a.g.e s.287-288 
496 Haskan Mehmet Nermi, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2001, s.437

İstiklal Savaşı Yıllarında Posta Merkezi Olarak Kullanılan, Özbekler Tekkesi (Üsküdar-İstanbul)
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•	 Bulurum Bey’im..

•	 Ben orada Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa ile görüşeceğim.

•	 Peki iyi beyefendi.

•	 Orasını bulduğun zaman diyeceksin ki Yunus Nadi Bey, Mustafa Kemal Paşa Haz-
retleri ile makine başında görüşmek istiyor.

Yemek yiyeceğimiz ve yatacağımız yere gitmek için önde ev sahibi Süleyman Ağa, arka-
da biz, kocaman evin geniş koridorlarında dolaşmaya başladık. Burası Kuşçalı Köyü için 
hakikaten büyük bir şeydi. Telgrafçı Ali’nin işgal ettiği oda tarafı, evin bir nevi selamlığı 
sayılabilirdi. Biz dolaşa dolaşa evin sanki harem kısmının alt katına iniyorduk. Ocakta 
güzel bir ateş parlıyor, iki tarafında yer minderleri bize bir istirahat kucağı açmış görü-
nüyordu. Sırrı Bey’le ben bir köşeye kurulduk. İki günlük müthiş yorgunluktan sonra 
Süleyman Ağa’nın bulgur çorbasındaki lezzeti bütün hayatım boyunca hemen hiçbir 
yemekte bulmamış olduğumu bugün dahi hep aynı kuvvetle hatırlıyorum.

Yemek çoktan bittiği halde Ali’den haber yoktu. Ali, aradığını henüz bulamamıştı. Yu-
nus Nadi Bey ertesi sabah yukarı çıktığı zaman bütün gece çalışmış olan telgrafçı Ali, 
Ankara’nın kongresini bulmuştu. 1920 yılı Mart ayının son haftasında sabah erkenden 
Kocaeli Yarımadası içinde Kuşçalı Köyü eşrafından Süleyman Ağa’nın evinde telgrafçı 
Ali Efendi; 

2005 Yılında Yıkılmış Olan İstiklal Harbinin Önemli Telgraf Merkezlerinden Kuşçalı Telgraf Merkezi
(Kocaeli Dokümantasyon Merkezi)
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Şeyh Ata Efendi, Karakol Cemiyeti’nin kurucularından olup Üsküdar’da kapı kapı do-
laşarak, halkı Milli Mücadele saflarına kazandırmıştır.497

3.20. KUŞÇALI TELGRAFHANESİ

Kuşçalı Telgrafhanesi, Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin 16 Mart 1920’de işgal edilme-
siyle birlikte mebusların ve subayların İstanbul’dan Anadolu’ya kaçışı sırasında ulaşım 
ve haberleşme merkezi olarak görev yapmıştır. Kocaeli Yarımadası’nın tam ortasında 
Ankara’ya bağlı olan bu telgrafhane merkezi o tarihte büyük bir önem taşımaktaydı.

Kuşçalı Telgrafhanesi, işgal kuvvetlerinin bilmediği bir hattın üzerindeydi. Bu hat Ça-
nakkale Harbi sırasında Sultan Reşad’ı Anadolu’ya geçirmek için düzenlenmiş bir yol 
kenarındaydı ve haritalara geçmemişti. Muhaberelerin bir kısmı Kocaeli’nde Kuşçalı498 
Köyü’ne kadar gelen bu hatla oluyor ve oradan hususi posta çıkarılıyordu.499

Meclis-i Mebusan’ın basılmasından sonra Ankara’ya hareket eden Yunus Nadi Bey, 
Kuşçalı Telgrafhanesi’nden şöyle bahsetmektedir:

“Kuşçalı Telgrafhanesi Süleyman Ağa’nın evinin bir odasına tesis edilmişti. Orada şen 
ve şuh, külhanı bir telgrafçı vardı. Mahmut Paşa kahvecilerin yahut döner kebapçıların 
davetini andırır çevik bir eda ile:

•	 Buyrun Bey’im diye bizi karşılıyordu. Telgraf alet ve edavatını görünce birden şa-
şırdım. Telgrafçıya sordum:

•	 Sen ne yaparsın burada yahu?

•	 Muhabere yaparız beyim.

•	 Neresi ile muhabere yaparsın?

•	 Bulabildiğim her yerle.

•	 Mustafa Kemal Paşa ile konuşabilir miyiz?

•	 Mustafa Kemal Paşa ile mi? Yani kongre ile mi demek istiyorsunuz?

•	 Ne kongresi?

•	 Ne kongresi olacak Ankara’da kongre.

•	 Peki öyle olsun, işte orası ile.

497 Kara Mustafa, Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul Hareket Kitapları, s.215-
218

498 Kuşçalı bugün Kutluca köyü olarak haritalarda ve kayıtlarda adı geçen Kocaeli vilayetine bağlı bir köydür. 
Kocaeli Yarımadası’nda “Eski İstanbul Yolu” (Bugün bu adla anılan ve kullanılan yol 1934 yılından sonraya 
aittir) yanıbaşındaki bu köyde, Süleyman Ağa’nın evi, Telgrafçı Ali’nin telgrafhane olarak kullandığı oda 
varlığını koruyamamış, 2005 yılında yıkılmıştır. Bu Köy Nutuk’ta Kuşçalı diye geçmektedir.

499 Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nden Haberler, Haziran 2002, Sayı:62
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- Hatlar bin yerinden kırılmış, onu bıraktım ötekini tuttum, onu geçtim ötekini yaka-
ladım. Oğraş bire oğraş. Nihayet sabaha doğru kongreyi yakaladım. Ve hemen telgrafı-
nızı yazdım… Makine başına Hayati Bey isminde biri geldi. Yunus Nadi Bey orada mı 
diye başladı. Geldiğinde ona söyle ki Mustafa Kemal Paşa onunla konuşacak, geldiğin-
de bize haber ver dedi.” 

Kuşçalı’da başka bir evde misafir bulunan mebuslar da telgrafhaneye gelirler. İstanbul’dan 
yola çıkan Erzurum mebusları Hüseyin Avni, Necati ve Zihni Beyler’le Necati Bey’in 
kardeşi Necip Bey dört günde gelebilmişlerdir. Ankara’nın bağlanması üzerine Ali Efen-
di, Paşa’nın sözlerini yazmaya başlar; 

Kuşçalı’da Yunus Nadi Beyefendi’ye 

“Telgrafınızı büyük bir meserretle okudum ve İstanbul berzahından muvaffakiyetle 
kurtuluşunuzdan hassaten memnun oldum. Kemali iştiyakla gözlerinizden öperim. 
Yalnız mısınız? Yoksa yanınızda başka arkadaşlar da var mıdır? Varsa kimlerdir? Bizce 
icabına bakılacak herhangi bir ihtiyacınız varsa bildirilmesini rica ederim.”

Mustafa Kemal

Makine başında Yunus Nadi Bey, İzmit mebusu Sırrı Bey’le Kuşçalı’ya kadar geldik-
lerini, burada Erzurum mebusları Necati, Zihni ve Hüseyin Avni Bey’i bulduklarını, 
Ankara’ya sağ salim ulaşmak için hangi yönde yürümek gerektiğini emir ve işaret bu-
yururlarsa çok yardımcı olacaklarını yazdırırlar. Paşa’ya göre;  İngilizler, İzmit mıntı-
kasında bulunduklarından, İzmit’in olabildiğince kuzeyinden geçen yolu takip etmek 
uygun olurdu.500 

3.21. HABER ALMA RAPORU (19-20.03.1920)

Sırp ve Rum Tümenlerinin Anadolu’ya geçtiği
İngiliz subaylarının tutuklanması isteği
Milletvekillerinin yolda oldukları
14’ncü Kolordu Kumandanı’na gönderilen şifre.
14’ncü Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa Hazretleri’ne
Ertelenmesi uygun değildir.

Çıktığı Yer: Ankara
Tarih: 19-20/03/1920
Alındığı tarih: 20/03/1920

500 Nadi Yunus, Ankara’nın İlk Günleri, Sel Yayınları, İstanbul 1955, s.38-45;  Paknur Fahrettin, Kuşçalı 
Köyü ve Telgrafçı Ali Efendi, Postel, Kasım 1984, s.8-9
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10-20.03.1920 akşamına kadar açık genelge içeriğinde ayrı, belgelere dayalı bilgiler 
aşağıda olduğu gibi sunulur.

1. Onyedi lokomotif Rumeli’den Haydarpaşa’ya çıkarılmış iki Sırp, iki Rum tümeni 
Anadolu hareketine ayrılmıştır.

2. İzmir Yunan kuvvetleri kırkbin kişi ile kuvvetlendirilmiştir.
3. Hükümeti düşürerek, karşı bir hükümetle tutuklamalar, sert uygulamalar yapmak 

İngilizlerin güçlü istekleridir.
4. Buradaki Fransızlar, İngilizlerin gösterişli hareketinden üzgündürler.
5. Posta telgraf şimdiki durumda işgal altında ve denetimdedir.
6. Olabilirse, İngilizlerden birkaç rehin subay almanız gerekir.
7. Bir İngiliz kurulunun o yöne gelmesi mümkündür.
8. Bandırma ile irtibat vardır.
9. Yirmidört milletvekiliyle Halide Edip Hanım yoldadır. 501

Temsil Heyeti adına
Mustafa Kemal

3.22. İSTANBUL’UN İŞGALİNE MUSTAFA KEMAL 
PAŞA’NIN TEPKİSİ

16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal ettikten sonra buradaki resmi daire-
lere ve telgrafhanelere de el koymuşlardı. Bu durum karşısında Heyet-i Temsiliye adına 
Mustafa Kemal, 17 Mart 1920’de vilayetlere, müstakil livalara, kolordulara, posta ve 
telgraf başmüdürlerine İstanbul ile haberleşme ve temasın kesilmesini bildiren şifreli 
telgraflar çekmiştir. Kurulacak olan Yeni Türk Devleti’nin posta işlerini üzerine alması 
da bu telgrafla başlamıştır.502 Öncelikli olarak haberleşme işlerinin düzene koyulması 
için bir merkezi örgüt tarafından yürütülmesi gerekiyordu. Bu merkezi örgütün kurul-
ması için hemen çalışmalara başlanıldı. O sırada Afyon’da bulunan muamelat müfettiş-
lerinden Edip Bey, Ankara’ya çağırıldı. Edip Bey, kendisi gibi Muamelat Müfettişi olan 
İsmail Hakkı Bey ile birlikte doğrudan Mustafa Kemal’den emir almak üzere Ankara 
Telgrafhanesi’nde “Posta ve Telgraf Bürosu” adıyla bir yönetim merkezi kurdu.503 Büro 
Müdürü Edip Bey idi. Hemen işe başlayan bu yönetim merkezi, ülkenin posta ve telg-
raf ile ilgili alınan kararlarının uygulamaya geçirilmesi için çalışmalara başladı. Posta 
seferleri düzenlendi, sürücüler görevlendirildi.504

501 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi,Yıl: 6,  Sayı:22, Aralık 1957, No:577
502 Yazıcı, Nesimi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Postalar ve Atatürk, s.156 
503 Asaf  Tanrıkut, Türkiye Posta ve Telgraf  ve Telefon Tarihi ve Teşkilat ve Mevzuatı, Cilt: 2, s.672 
504 Yazıcı Nesimi, a.g.m., s.156 
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Mustafa Kemal Paşa, 19 Mart 1920’de yayınladığı bir genelgeyle;  Milletin yeniden 
seçeceği temsilcilerle, İstanbul Meclis-i Mebusanı’nın Anadolu’ya geçebilecek mebusla-
rından kurulacak yeni Meclis, milletin bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını temin 
edecek tedbirleri alacak ve uygulayacaktı.

İtilaf Devletleri’nin işgal kuvvetleri kumandanı, Salih Paşa’ya müracaat ederek, 
Anadolu’daki Kuvayı Milliye’den duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Kuvayı Milliye’yi 
reddettiğini belirtmiş ve bu durumun kamuoyuna ilan edilmesi gerektiği teklifinde 
bulunmuşsa da, Salih Paşa, buna rıza göstermemiş ve çekilmek zorunda kalmıştır.

5 Nisan 1920’de tekrar sadrazam olan Damat Ferit Paşa itilaf kuvvetlerinden güç ala-
rak, Milli Hareketi engellemek için aklına gelen tedbirleri almaya çalışmıştır. Bu arada 
Damat Ferit Paşa, Kuvayı Milliye’nin hıyaneti hakkında fetvalar neşrederek, İstanbul’da 
Kuvayi İnzibatiye adı altında, milli kuvvetlere karşı kullanılmak üzere bir ordu teşkil 
etmeye çalışmıştır.

3.23. İSTANBUL’LA HABERLEŞMENİN ÖNEM VE  
ZARURETİ

İstanbul’un işgalinden sonra Mustafa Kemal Paşa, tüm Anadolu’nun İstanbul ile haber-
leşmeyi kesmesini emretmiştir.

Kastamonu’nun, İstanbul Hükümeti ile resmi münasebetini kesmesinden sonra res-
mi yazışma ve haberleşmelerin arkası kesilmiş ve İstanbul’daki olaylardan habersiz 
kalmanın doğru olmadığı, yaşanan olayları günü gününe öğrenmenin zarureti ortaya 
çıkmıştır. Ankara’nın yalnız kan damarı değil aynı zamanda gözü kulağı demek olan 
İnebolu’dan faydalanarak, her şeyden Ankara haberdar edilmeliydi. Valinin emri ile 
bu mühim işi Sıhhat Müdürü Ferruh Niyazi Bey üzerine almıştı. Sahil sıhhıye teşki-
latındaki memurlar, doktorlar ve Kuvayı Milliyeci gruplar gelip geçen vapurlardan ve 
seyahat yapanlardan aldıkları gazetelerdeki haberleri derleyerek hem vilayete veriyor 
hem de Ankara’ya gönderiyordu.

İstanbul’da zararlı yayınlar yapan, Ali Kemal’in çıkardığı Peyam-ı Sabah gibi paçavra-
larla, Anadolu’ya sokulmaları yasaklanan Kuvayı İnzibatiye ve Hilafet Ordusu gibi Ku-
vayı Milliye düşmanlarının yayınlarını yapan diğer gazeteler ve Kuvayı Milliyecilerin 
katli vacip olduğuna dair Damat Ferid’in çıkardığı Şeyhülislam Dürüzade Abdullah 
Efendi’den alınan 11 Nisan 1920 tarihli fetvanın gizlice iskelelerimizden sokulmasına 
fırsat verilmiyordu. İnebolu, Sinop, Ereğli gibi iskelelerdeki zabıta ve askeri teşkilat sıkı 
tedbirler almıştı.505 

505 Peker Nurettin, İnönü, Sakarya, Dumlupınar Zaferlerini Sağlayan İnebolu ve Kastamonu Havalisi, 
s.164
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3.24. MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA ANTALYA  
TELGRAFHANESİ

İstiklal Savaşı yıllarında, haber ve propaganda konusuna ilgi büyüktü. Antalya, İtalya 
işgali altında bulunmasına rağmen, haber alma ve haber dağıtma işleri asla ihmal edil-
miyor, bunlar üzerinde büyük bir titizlikle duruluyordu. İstanbul’dan Ankara’ya geçmiş 
olan Yunus Nadi, Afyon’da Miralay Refet (Bele) Beyefendiye 12. 04.1920 tarih ve şifre 
ile şu öneriyi ulaştırıyordu:

“Avrupa ile iletişim içinde bulunmak, özellikle dış dünyaya imkanlarımızın elverdi-
ğince sık haber ulaştırmak için Antalya ve Rodos’ta birer merkeze sahip olmayı pek 
gerekli görüyorum. Antalya için siz böyle bir merkez kurabildiniz mi? Rodos’a gelince 
orada benim yakından tanıdığım ve işimize yarayacak Türkler vardır. Zannederim ki 
Rodos’un kablosu Marmaris’te son bulmaktadır. Acaba Rodos’taki bu kişi ile telgrafla 
anlaşmamız mümkün olur mu? Özellikle onlardan biri İtalyanlar nezdinde saygın ve 
yetkilidir.”

O tarihte Antalya, Miralay (Albay) Refet Bey’in çalışma bölgesinde bulunuyordu. 
Antalya-Rodos ve Avrupa arasında istihbarat için gizli bir ağ kurulmasına büyük önem 
verilmiş ve Mustafa Kemal Paşa, Nazilli’deki Refet Bey’e şu telgrafı göndermişti:

“Antalya’da geçici ikamet etmek ve askeri görevine orada devam etmek üzere İstanbul’dan 
buraya gelen İzmir’in hatırı sayılır tüccarlarından Antalya tüccarı ve Antalya-Rodos 
arasında işleyen vapurların sahipleri ile iş ilişkisi bulunan Moralızade Halid Bey’in 
Antalya-Rodos ve Avrupa’da bulunan dostları aracılığı ile ve istihbarat hususunda bilgi 
ve deneyimi olan bu kişinin Antalya’da sürekli ve düzenli bir haber alma teşkilatı ku-
rabileceğini ve önümüzdeki Salı trenle Karahisar yolu üzerinden hareket ettirilmesini 
düşünüyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizin acele bildirilmesini rica ederiz. Mustafa 
Kemal”

Mustafa Kemal, Anadolu’daki bu çalışmalarla ilgili olarak bir taraftan kağıt temini ile 
ilgilenirken diğer taraftan da Milli Mücadele bültenlerinin dağıtılıp dağıtılmadığını ta-
kip ediyordu.506 Aldığı şikayetler üzerine Ankara’dan 18.04.1920 tarihinde yayınladığı 
tamimde Anadolu telgraf merkezlerine şu ihtarı yapıyordu; 

“Anadolu’nun dışarı ile ilgisi kesilmiş bulunduğu şu sıralarda halkımızın bütün olaylar-
dan habersiz kalmaması amacıyla yerine getirilen bu hizmetin bütün telgrafçılarımızca 
da destek ve hızlandırılacağını şüphesiz addeder ve yine de bu konuda meydana gelebi-
lecek ihmalkar sonuçların vatan hainliği suçu teşkil edeceğini beyan eyleriz.”507

506 Çimrin Hüseyin, Bir Zamanlar Antalya Tarih Gözlem ve Anılar, s.204-206
507 Kocatürk Utkan, a.g.e., s.212-213
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Bu çalışmalar olumlu sonuçlar vermiştir. Rodos kanalı ile Avrupa’ya bir iletişim kapısı 
açılmış ve kuryeler bu yoldan gidip gelmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa’nın, Anadolu 
Ajansı’nı kurmasıyla kendi haberlerimizin dağıtım işi başlamıştır. Nitekim, Moralı-
zade Halit Bey’in kardeşi Nail Morali, anılarında, bu durumu şöyle anlatır;  küçük 
kardeşi Rıfat Bey’in İzmir İtalyan Postanesi’ndeki özel kutusuna “Antalya İstihbarat 
Merkezi”nden gelen Ankara ve Antalya gazetelerini, Anadolu resmi tebliğlerini, Milli 
Harekete bağlı kalan İzmir gazetelerine ve tanıdıklarına dağıtıyordu. Bu nedenle Antal-
ya Telgrafhanesi Milli Mücadele günlerinde büyük bir görev üstlenmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, önce TBMM’nin egemen: olduğu bölgelere, dışarıdan ve özellikle 
İstanbul’dan propaganda araçlarının sokulmasını önlemişti. Bundan sonra da Anadolu 
Ajansı’nı kurmuş ve kendi haberlerimizin dağıtım işini başlatmıştı. İstiklal Savaşı sıra-
sında, Milli Mücadeleyi yurt içinde ve dışında destekleyecek, istiklal hareketinin gerçek 
anlamını duyuracak, büyük halk kitlelerini bu harekete sürükleyecek bir kuruluş yok-
tu. Ankara, İstanbul ve Anadolu gazeteleri haber ve fikir yönünden beslenemiyor, be-
lirli bir politikada birleşemiyor, etkinliklerini sağlayacak bir güç birliğine varamıyordu. 
Bu boşluğu doldurmak için 6 Nisan 1920’de Atatürk, Ankara’da Anadolu Muhabereci 
Ali Zülfükar Bey Ajansı’nı kurdu. Fakat bu ajansın etkili olabilmesi ancak rakipsiz 
kalmasıyla mümkündü. Bunun için de Havas-Reuter508 Ajansı’nın Türkiye’deki haber 
yayınlarına son verildi. Böylece Anadolu Ajansı, iç ve dış olayları kendi süzgecinden 
geçirerek dağıtan tek ajans durumuna geldi.

Milli Mücadele Hareketi’ni yurt içinde ve dışında duyurmak amacıyla Atatürk tarafın-
dan Ankara’da kurulan ve üç kişilik personel kadrosu ve bir teksir makinesiyle çalışmaya 
başlayan Anadolu Ajansı, İstiklal Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kuv-
vetlere karşı halkı uyarmak, milli kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri zamanında 
ilgililere ulaştırmak gibi önemli görevler üstlendi. Anadolu Ajansı’nın yurtdışına haber 
yayma ve dünyadan haber alma merkezi Antalya Telgrafhanesi idi. 

Anadolu Ajansı’nın İstiklal Savaşı yıllarında Antalya’da bastığı Fransızca bülten-
ler, Mustafa Kemal ve Yunus Nadi’nin girişimleriyle Antalya’da kurulan “istihbarat 
merkezi”nden dış dünyaya seslerini duyurmak için “Bureau d’information-Adalia” 
(Enformasyon Bürosu-Antalya) çıkışlı Fransızca yayınlar yapılmıştır. Anadolu Ajansı 
kurulduktan sonra Milli Mücadele haberlerinin yurdun dört bir yanına ve yurtdışına 
ulaştırılabilmesine yönelik çalışmalar Antalya Telgrafhanesi’nden yapılmıştır.509

508 1922 yılında bu ajansın hazırladığı mali ve iktisadi bültenler kaldırılmıştır.
509 Çimrin Hüseyin, a.g.e., s.204-206
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4. BÖLÜM
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI,

POSTA TELGRAF VE TELEFON UMUM  
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURULMASI

TBMM Hükümeti Ankara PTT Umum Müdürlüğü  
(1. Kat Ankara Telgrafhanesi, 2. Kat PTT Umum Müdürlüğü Olarak Kullanılmıştır.)



218 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT



219İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

4.1. TBMM’NİN AÇILIŞI

Mustafa Kemal, 21 Nisan 1920 yılında yayınladığı genelgede, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılacağını aşağıdaki telgrafla tüm Anadolu’ya duyurur.

Telgraf: Çok ivedi 

Ankara’ya acele yazı gönderilmesi Ankara, 21.04.1920

Kolordulara (14’ncü Kolordu Komutan Vekilliği’ne), 61’nci Tümen Komutanlığı’na, 
Refet Beyefendi’ye, Bütün Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, Müdafaa-i Hukuk Merkez 
Heyetleri’ne, Belediye Başkanlıkları’na

1. Allah’ın lutfuyla Nisan’ın 23’ncü Cuma günü, Cuma Namazı’ndan sonra Ankara’da 
Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2. Vatanın istiklali, Yüce Hilafet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli 
ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü Cuma’ya 
rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekille-
riyle Hacı Bayram Veli Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı kılınarak Kuran’ın ve na-
mazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı 
Şerif alınarak Meclis’in toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir 
dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Cami-i Şerif ’ten başlayarak 
Meclis binasına kadar Kolordu Komutanlığı’nca askeri birliklerle özel tören düzeni 
alınacaktır.

3. Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bugünden başlayarak vilayet merkezinde, 
Vali Beyefendi Hazretleri’nin düzenleyeceği şekilde, hatim indirilmeye ve Buhari-i 
Şerif okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerif ’in son kısımları uğur getirsin diye Cuma 
günü namazdan sonra Meclis’in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.

4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bugünden itibaren aynı şekilde Hatm-i 
Şerif ’ler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak, Cuma günü ezan-
dan önce minarelerde sela verilecek, hutbe okunurken Halifemiz, Padişahımız 
Efendimiz Hazretleri’nin mübarek adları anılırken, Padişah Efendimiz’in yüce var-
lıklarının şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete 
kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve cuma namazının kılınmasından sonrada 
hatim tamamlanarak yüce Hilafet ve Saltanat makamı ile bütün vatan toprakları-
nın kurtuluşu için girişilen Milli Mücadele’nin önemini ve kutsallığını, milletin 
her ferdinin, kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük Millet Meclisi’nin 
vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. 
Daha sonra, Halife ve Padişahımız’ın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin 
kurtuluşu, selameti ve istiklali için dua edilecektir. Bu dini ve vatani merasim yapıl-
dıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı vilayetlerinin her tarafında, hükü-
met konağına gelinerek Meclis’in açılmasından dolayı resmi tebrikler yapılacaktır. 



220 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

Her tarafta cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.

5. Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya baş-
vurulacak, süratle en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin bütün 
teşkilat ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde 
her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtıla-
caktır.

6. Yüce Allah’tan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur. 510

Heyet-i Temsiliye adına
Mustafa Kemal 

Mustafa Kemal Paşa, 22 Nisan 1920’de yaptığı bir diğer genelge ile, Büyük Mil-
let Meclisi’nin 23 Nisan’da açılıp görevine başlayacağını, o tarihten itibaren milleti 
temsil yetkisinin bu meclise ait olacağını, bütün millete, askeri ve mülki makamlara 
bildirmiştir.511

Ankara, 23 Nisan 1920 Cuma günü tarihinin belki de en büyük dini merasimine sahne 
oldu. İşgale uğramamış bütün vilayetlerde hatimler indi rilip Buhari-i Şerifler okundu, 
cuma ezanından evvel minarelerde salavat getirildi, hutbede Vahdeddin’in ismi zikre-
dildi ve dualar edildi.

Asıl merasim, Ankara’da yapıldı. Cuma namazı, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kılındı, 
namazdan sonra Sakal-ı Şerif ile Sancak-ı Şerif çıkartıldı, İttihat ve Terakki Kulübü’ne 
kadar bunlarla beraber yüründü. Binaya gi rişten önce yeniden dualar edilip kurbanlar 
kesildi. O gün sabahtan itibaren indirilen hatimlerle okunan Buhariler, kulüp binasının 
önünde tamamlandı ve kesilen kurbanların kanları üzerinden sekilerek binaya girildi.512

Hacı Bayram türbesinde edilen dualardan sonra Büyük Millet Meclisi’nin açılışında da 
yine dualar edilir ve Mustafa Kemal, ilk hükümetin kuruluşunu müteakip yaptığı ko-
nuşmada: “...Cenab-ı Hakk’ın avn-ü inayeti bizimledir” diyerek, zafere olan inancını 
ve imanını belirtmiş, TBMM çalışmalarına başlamıştır.513 

23 Nisan 1920’de kurulan yeni meclis, 1 numaralı kararı ile kendi kuruluşunu dü-
zenlemiştir. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi kararına uygun olarak milli iradeye 
dayanan bir meclisin seçimi yapılmış, ancak kapatılan İstanbul Meclis-i Mebusan’ın 
bir kısım üyeleri de Anadolu’da başlayan Milli Kurtuluş Mücadelesi’ne katıldıklarından 

510 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2006, s.294-295
511 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.202
512 Kansu Mazhar Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt:II, Türk Tarih Kurumu, 

Ankara 1966, s.569
513 Armaner Neda, Atatürk ve Din 10-11-1971’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yapılan 

Konuşma Metni s.2;  Atatürk İstanbul 1970 Bin Temel Eser Dizisi, s.162-163
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ve seçimle yani milli irade ile geldiklerinden yeni kurulan Meclise katılma yetkisini 1 
numaralı karar ile kazanmışlardır.

Meclisin açılışını izleyen günlerde Atatürk’ün teklifi ile meclis aşağıdaki esasları kabul 
etmiştir.

1. Meclis’te beliren milli iradenin, yurdun kaderine doğrudan doğruya el koymasını ka-
bul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir güç yoktur.

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.

3. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine 
bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. 

4. Padişah ve halife, baskı ve zordan kurtulduğu zaman, meclisin düzenleyeceği kanuni 
esaslara uygun olan durumunu alır.

23 Nisan 1920’de kurulan Büyük Millet Meclisi sadece yasama yetkisini değil aynı zaman-
da yürütme yetkisini de, milli iradenin merkezini teşkil eden mecliste toplamaktadır.

Yeni kurulan meclis, milletin tek temsilcisi sıfatıyla da kuvvetler birliği sistemini be-
nimsemişti. Devrin şartları gereği, aşırı bir Meclis Hükümeti sistemi kurulmuştu. Mec-

TBMM’nin İlk Açılış Töreni 23 Nisan 1920 (Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü)
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lis başkanı aynı zamanda hükümet ve devlet başkanı idi. Ayrıca devlet başkanlığı diye 
bir makam yoktu. Hükümeti teşkil eden üyeler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
olduğu gibi nazır unvanıyla değil vekil olarak adlandırılıyordu. Bunlar bizzat meclis 
tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilmekteydiler. Meclis olağanüstü yetkililerle 
donatılmış olduğundan, kuvvet ve yetki birliğini de bu niteliği ile temsil ediyordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesi ile işbaşına geldiğinden, meşruluğunu inkar 
edenlere karşı varlığını tanıtmak için 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu 
çıkarmıştır. Bu kanunla meclis;  meclisin meşruluğuna karşı gelmeyi vatan hainliği 
olarak ilan etmiştir. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi meşruluğunu yalnız kendisi 
kabul etmekle kalmamış, bunu kamu oyuna ilan ederek aynı zamanda karşı gelecek 
olanlara da ceza maddeleri koymuştur.

23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, fiilen “Kurucu 
Meclis”tir. Vazifesi Yeni Türk Devleti’nin esaslarını hazırlamaktı. Ancak o günün şart-
ları altında bu meclisin kimliği açıkça ortaya konamamış, “Fevkalede selahiyetleri haiz 
bir meclisin” seçileceği ve toplanacağı bildirilmişti.514

Bu arada Meclis’e yapılan başvurular üzerine, Müdafaa-i Hukuk Derneği Kurulları’nın 
çekecekleri telgrafların, servis olarak, ücretsiz kabulü Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırıl-
mış ve bu karar yayımlanmıştır.515

4.2. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN  
İSTANBUL FETVASI’NA KARŞI HAZIRLATMIŞ  
OLDUĞU BÜYÜK FETVA

Mustafa Kemal Paşa, bu buhranlı günlerde bir taraftan İstanbul Hükümeti’nce kışkırtı-
lan ayaklanmaları bastırıyor, bir taraftan da düşman ilerlemesine engel olmaya çalışyor-
du. Ankara Müftüsü ve aynı zamanda Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı olan 
Mehmet Rıfat Efendi Başkanlığı’nda Ankara’da toplanan beş müftü, dokuz müderris 
ve medrese müdürü ile altı kişilik din bilginlerinden oluşan toplam yirmi bir kişilik bir 
grup İstanbul Hükümeti’nin fetvasına karşılık bir fetva hazırlamıştır.516 Anadolu’daki 
ulemadan 153 kişinin imzasıyla verilen mukabil fetvada asıl hainlerin, milleti istiklal 
yolunda savaştan geri koymak isteyenler olduğu halka ilan edilmiştir. 

5 Nisan 1920’de Padişah, Damat Ferit’i yeniden sadrazamlığa getirdi ve Milliyetçilere 
karşı sert bir saldırıya girişti. 11 Nisan’da Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi bir 
fetva yayınlayarak halifenin emri doğrultusunda asilerin öldürülmesinin dini bir gerek-

514 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.202-204
515 Arısoy M. Sunullah, a.g.e., s.468 
516 Sarıkoyuncu Ali, Atatürk Din ve Din Adamları, Ankara 2007, s.180
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Şeyh Sunusi Hazretlerinin Ankara’da Mustafa 
Kemal’e Hediye Ettiği Yerel Kıyafet

lilik olduğunu ilan etti. Sadrazam ise Millet’in vekillerini 
reddeden bir beyanat yayınladı. 1919 yılı Eylül ayından beri 
Milliyetçilerle savaşmakta olan Çerkez Anzavur’a “Paşa” 
unvanı verildi. 18 Nisan 1920’de Milliyetçilerle mücadele 
etmek üzere “Kuva-yi İnzibatiye” birlikleri oluşturuldu ve 
11 Mayıs’ta Mustafa Kemal’e ve diğer Milliyetçi Liderlere 
İstanbul’da Divan-ı Harp tarafından gıyaben ölüm cezası 
verildi. Padişah ve hükümeti, ümitsizce her türlü dinsel, 
siyasi ve askeri silahı, Anadolu’da yükselmekte olan bu yeni 
güce karşı kullanmaya hazırlanıyordu.

Milliyetçiler de aynı şekilde cevap verdi. 3-4 Mayıs’ta Bü-
yük Millet Meclisi bir Bakanlar Kurulu (Heyet-i Vekile) 
tayin etti. 5 Mayıs’ta Ankara Müftüsü Börekçizade Meh-
met Rıfat Efendi, Anadolu’nun diğer 152 müftüsünün de 
katıldığı bir fetva yayınlayarak, yabancı zorlamasıyla çıka-
rılmış bu fetvanın geçersiz olacağını ilan etti ve Müslüman-
ları “Halifelerini esaretten kurtarmaya” çağırdı. 19 Mayıs’ta 
Meclis, Damat Ferid Paşa’yı vatan haini ilan etti.517 İstiklal 
Harbi’nin büyük fetvası: 

1- Genel düzenliğin kurucusu ve yürütücüsü, varlığının 
dünya durdukça yerinde olmasını dilediğimiz İslamla-
rın Ulu Halife’sinin Hilafet Makamı ve saltanat başşehri 
İstanbul, İslamların emrini arzu ve isteği dışında düşman 
devletlerce zor kullanılarak elde edilirse ve İslam askerleri-
nin zorla silahları alınırsa, bazıları haksız yere öldürülürse, 
Hilafet beldesinin savunmasını sağlayacak istihkamlar, ka-
leler, savaş araçlarına, ülkenin işlerinin yürümesini sağlaya-
cak Bab-ı Ali ve Harbiye Nezareti’ne el konulur, Halife’yi 
esas vazifesi olan memleketi idareden yoksun bırakılırsa sıkı 
yönetim ilanı, askeri mahkemeler kurma ve bunlara bağlı 
İngiliz kanunlarına göre karar verdirilir ve böylelikle yü-
rütme hakkı çiğnenir, arzusu dışında memleketin parçaları 
olan İzmir, Adana, Antep, Urfa çevresinde düşmanlar sal-
dırtılarak, İslam olmayan tebaa ile el ele verilerek İslamları 
öldürme, mallarını alma, kutsal inançlarını zedelemelerine 
karşı, durumu yukarıda anlatılmaya çalışılan esaret ve hare-
ket altında olan İslamların Halifesini kurtarma yolunda el-
lerinden geleni yapmak tüm Müslümanlara farz olur mu?

517 Lewıs Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çeviren: Boğaç Babür 
Turna, III. Edisyon, Ankara 2008, s.339–340
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Cevap: Allah’ın da onayı ile olur…
2- Bu suretle meşru haklarını, hilafetin manevi kudreti-
ni iade etmek yolunda ve işgal edilmiş vatan bölgelerini 
düşmandan kurtarmak için savaşanlar şeriata göre isyancı 
sayılır mı?
Cevap: Allah’ın da onayı ile sayılmaz.

3- Bu yolda, yani halifenin zorla alınmış hakların iade yo-
lunda açılan savaşta ölenler şehit, hayatta kalanlar gazi olur 
mu?
Cevap: Allah’ın onayı ile olur.

4- Böylelikle dini vazifesini yerine getiren müslümanlara 
karşı, düşmanın tarafına geçip savaşanlar şeriatça en büyük 
günahı işlemiş ve fesat yaymış olurlar mı?
Cevap: Allah’ın onayı ile olur.

5- Böylelikle, düşmanların zoru ve baskısı ile ve gerçeklere 
uymayan fetvalar, müslümanlar için şeriat kurallarına göre 
muta olur ve onun yoluna gitmek gerekli olur mu?
Cevap: Allah’ın onayı ile olmaz.518

4.3. SEVR ANTLAŞMASI

Galip devletler, Türklere kabul ettirilecek olan Sevr 
Antlaşması’nı hazırladıktan sonra Osmanlı Devleti delege-
lerini, barış konferansına çağırdılar (5 Nisan 1920). Eski 
sadrazam Tevfik Paşa’nın başkanlığında bir heyet Paris’e 
gittiyse de barış şartlarını bağımsız bir devlet anlayışı ile 
bağdaştıramadığı için geri dönmüştür. Bunun üzerine Sad-
razam Damat Ferit Paşa başkanlığında bir heyet gönderil-
miştir. Damat Ferit Paşa, barış konferansı öncesinde sözde 
Osmanlı haklarını müdafaa etmiştir. Arapların çoğunluk-
ta olduğu Osmanlı İmparatorluğu topraklarının padişaha 
bırakılmasını isterken, tamamen Türk toprağı olan Doğu 
Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulmasını kabul ede-
ceğini bildirerek buna benzer daha birçok gaflar yapmıştır. 
Barış konferansı, Damat Ferit’in şartlarını kabul etmemiş 

518 Selek Sebahattin, Milli Mücadele, Cilt:II, İstanbul 1963, s.67-68

İstiklal Savaşı’nda Ankara Hükümetinin 
İstanbul Fetvasına Karşı Çıkarttırıp Bastırdığı ve 

Anadolu’da Binlerce Dağıttığı Büyük Fetva

Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi
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üstüne üstlük bir de aşağılamışlardır. Galip devletler bundan sonra padişaha, antlaşma-
nın süratle imzalanması gerektiğini anlatmışlardır.

Padişahın başkanlığında toplanan bir saltanat şurasında, Ferik Rıza Paşa dan başka 
herkes antlaşmanın imzalanması için oy vermiştir. Bunun üzerine Bağdatlı Hadi Paşa, 
filozof Rıza Tevfik, Bern Elçisi Reşat Halis’ten kurulan bir heyet “Demokrasi” isimli 
bir Fransız harp kruvazörü ile Fransa’ya giderek Sevr Antlaşması’nı imzalamıştır. (10 
Ağustos 1920) Büyük Millet Meclisi, antlaşmanın imzalanmasından önce Misak-ı Mil-
li üstüne yemin ederek Türk topraklarının paylaşılmasına müsaade etmeyeceğini bütün 
dünyaya ilan etmiştir (18 Haziran 1920). 

4.3.1. Sevr Antlaşmasında Posta Telgraf ve Telefon Teşkilatı İle İlgili Maddeler

Sevr, Osmanlı Devleti’ne altı sene önce kaldırdığı yabancı postaları geri getiriyordu. 
Bu antlaşmanın 262. maddesinde; “1 Ağustos 1914’den önce eski Osmanlı 
İmparatorluğu’nda posta büroları bulunan müttefik devletler, Türkiye’de posta 
bürolarını yeniden açma yetkisine sahip olacaklardır.” deniliyordu.

Anlaşmanın 270.maddesinde de  Osmanlı Devleti; 

4 Temmuz 1891’de Viyana’da imzalanan Evrensel Posta Birliği Sözleşmeleri ve 
Andlaşmaları;

15 Haziran 1897’de Washington’da imzalanan Posta Birliği Sözleşmeleri ve 
Andlaşmaları;

26 Mayıs 1906’da Roma’da imzalanan Posta Birliği Sözleşmeleri ve Andlaşmaları.

10-22 Temmuz 1875’de Saint-Petersbourg’da imzalanan Uluslararası Telgraf 
Sözleşmeleri;

11 Haziran 1908 tarihli Lizbon Uluslararası Telgraf Konferansında kararlaştırılan 
Yönetmelikler ve Tarifelerle birlikte,

Dünya  Posta Birliği ve Uluslararası Telgraf Birliği’ne ilişkin sözleşme ve andlaşmalar 
da öngörülen özel andlaşmaları da  kabul etmekle birlikte bu hakları da yeni kurulan 
devletlere de tanımaktadır.519 

Gene anlaşmasının 364.maddesinde Osmanlı Devleti kendi topraklarında Demiryolları 
ya da başka ulaşım yolları boyunca Müttefik Devletler’den herhangi birinin isteği 
üzerine telgraf yada telefon hatlarının kurulmasında sözkonusu hatların bakımı ve 

519 Meray L.Seha, Olcay Osman, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş Belgeleri, (Mondros Bırakışması, Sevr 
Andlaşması, İlgili Belgeler), Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1977, s.127-
128
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tamirinde yardımcı olacak olup, gerekirse Osmanlı PTT Teşkilatının görevlilerinden 
de faydalanabilecektir. 

Anlaşmanın 366.maddesinde de Osmanlı Devleti İstanbul-Köstence denizaltı telgraf 
kablolarının İstanbul’da karaya bağlanması haklarını Müttefik Devletlerce gösterilecek 
yönetim yada ortalığa devretmeyi kabul etmiştir. Böylesine ağır şartlar altında Osmanlı 
PTT Teşkilatı adeta yabancı devletlerin hükümranlığı altına bırakılmıştır.520

4.3.2. Yürürlüğe Girmemiş Olan Sevr Antlaşması’nın Başlıca Hükümleri

a) İstanbul

Osmanlı Devleti’nin payitahtı olarak kalıyordu. Fakat Osmanlı Devleti azınlıkların 
haklarını gözetmezse İstanbul Türklerin elinden alınacaktı.

b) Boğazlar

Savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve “Boğazlar 
Komisyonu” adını taşıyan bir komisyon idaresinde bulunacaktı. Merkezi İstanbul olan 
bu komisyonun ayrı bütçesi ve ayrı bayrağı olacaktı.

c) Ermenistan

Doğu Anadolu vilayetlerinin bir kısmında hür ve müstakil bir Ermenistan kurulacaktır. 
Türkiye ile Ermenistan arasındaki hudut Birleşik Amerika Devletleri Cumhurbaşkanı 
Wilson’un hakemliğine bırakılacaktır.

d) Yunanistan’a Bırakılan Yerler

Trakya’nın Midye doğusunda Podima denilen yerin yedi kilometre kuzeydoğusunda 
bir noktadan Marmara sahilinde Kalikratio’nun bir kilometre güneydoğusuna kadar 
uzanan bir hattın batısında kalan kısmı Yunanistan’a ait olacaktır. Bozcaada ve İmroz 
Adaları da Yunanistan’ın hakimiyetine geçecektir. İzmir, Türk hakimiyetinde kalacak 
fakat Osmanlı Devleti yönetim haklarını Yunanistan’a bırakacaktır.

e) Fransa’ya Bırakılan Yerler

Osmanlı Devleti, Suriye’yi Fransa’ya bırakıyordu. Hudut, Suriye, Mardin, Urfa ve 
Cebelibereket’in kuzeyinden geçecekti. 

f ) İngiltere’ye Bırakılan Yerler

Arabistan ve Mezopotamya (Musul vilayeti dahil) İngiltere’ye bırakılıyordu.

520 Meray L.Seha, Olcay Osman,a.g.e., s.164-167
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g) Askeri Hükümler

Mecburi askerlik hizmeti olmayacak, ellibin kişilik bir ordu bulundurulabilecek;  bu-
nun otuzbeşbini jandarma, onbeşbini ise asker olacaktır. Ayrıca, ordunun ağır silahları, 
tayyareleri ve zırhlıları bulunmayacaktır.

h) Azınlıklara Türklerden bile fazla haklar verilecek, bunun haricinde de Müslüman 
milletlerden azınlıklar meydana getirilecekti.
ı) Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaklardır.

Sevr Antlaşması’nın hükümleri, devleti tam manasıyla esirliğe ve köleliğe götürecek, 
Müslüman azınlıklar ortaya çıkararak Türklerin arasında bile milleti parça parça bö-
lecek bir mahiyetteydi. Osmanlı Devleti, bu köleliğe zaten çoktan rıza gösterdiği için 
antlaşmayı onaylamada bir mahzur görmedi. Büyük Millet Meclisi’ne gelince, bu ant-
laşmanın lafını bile etmeyerek Misak-ı Milli’yi silah kuvvetiyle kabul ettirme yolundaki 
kararında sabit kalmıştır.521 

4.4. İSTİKLAL SAVAŞI’NDA KURULAN İLK TELSİZ TELGRAF

İstiklal Savaşı’nın ilk telsiz telgraf cihazı Kastamonu’da kurulmuştur. Egemenlik uğrun-
da cephelerde çıplak savaşan bir ordu telsiz telgraf gibi önemli bir haberleşme aracından 
da mahrumdu.

Türk Rus limanlarından İnebolu iskelesine gelen yardımın, Garp Cephesi’ne gönderi-
len askerin emniyet ve selametini sağlamak ve siyasi askeri haberleşmeler yapmak için 
telgraflardan ve seyrisefain vapurlarının telsizlerinden istifade ediliyordu. Bunu öğre-
nen İngilizler, Karadeniz seferinden İstanbul’a dönen Akdeniz vapurunun telsiz cihazı-
nı almışlar ve bunu Milli Müdafaa Vekaleti, 19 Eylül 1920 günlü şifresi ile Kastamonu 
Mıntıka Kumandanlığı’na bildirmişti. Bu hadise askerlik şubelerine duyrulunca, Sinop 
Askerlik Şube Reisi Binbaşı Osman Nuri Bey, Gerze ilçesinde I. Dünya Savaşı’ndan 
kalma telsiz telgraf istasyonunda iyi işleyen bir cihaz bulunduğunu ve istifade edile-
bileceğini havali kumandanına bildirir. Milli ordunun kaynak ve ikmal merkezi olan 
Kastamonu’da bir telsiz telgraf istasyonu kurulması hususunda Muhittin Paşa’nın Milli 
Müdafaa Vekaleti ile yaptığı yazışmanın sona ermesi üzerine adı geçen telsiz telgraf ci-
hazını Kastamonu’ya getirmek üzere Maliye Vekaleti’nden 1000 lira alınmıştır.

Kastamonu Valiliği’nin 23 Ekim 1920 ve 328 sayı ile Sinop Mutasarrıflığı’na gönderdi-
ği emirle;  Sinop’taki telsiz telgraf cihazının Kastamonu’ya nakli için 1000 lira ödenek 
Sinop defterdarlığına gönderilmiş, Binbaşı Osman Nuri Bey bu tesisatı Kastamonu’ya 
getirmeye memur edilmiş ve telsiz telgraf cihazı getirilmiştir.

521 Şapolyo Enver Behnan, Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele’nin İç Alemi, İnkılap ve Aka Kitapevleri, 
İstanbul, s.53-56
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12 kilowatlık Dudiyez üzerine ayarlı olan bu cihazın kurulması için Havali Kuman-
danlığı Karargahı’ndan Üsteğmen Cemal ve Teknik Başçavuş Taşköprülü Necmettin 
Beyler görevlendirilmiştir. Bu cihaz, yüksek bir alanda yer alan İzbelizadelerin arazisi 
yakınına kurulmuştur. Cihazın kurulduğu yere giden Muhittin Paşa’nın, köylü ve da-
vetliler huzurunda yaptığı konuşmayla mütevazı bir açılış töreni yapılmış ve Müftü 
Osman Nuri Efendi açılış duasını yapmıştır.522 

4.5. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  
HÜKÜMETİ POSTA TELGRAF VE TELEFON UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURULMASI

23 Nisan 1920’de, Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının hemen ardından bakanlar 
seçilmiş ve görev dağılımı yapılmıştı. Bu sırada “Posta ve Telgraf Bürosu” da Dahiliye 
Vekaleti’ne bağlandı. Böylece daha düzenli bir çalışma olanağı bulunmuş ve merkez 
kadrosu bu düzene göre genişletilmişti.523 Kastamonu’da bulunan Posta ve Telgraf Mu-
amelat müfettişlerinden Salim Bey, Posta ve Telgraf Umuru Müdüriyeti’ne, Sandıklı’da 
bulunan Şam PTT eski Müdürü Avni Bey de Muhasebe Müdüriyeti’ne getirildiler. 
Edip Bey de Umur-u Teftişiye ve Hukukiye Müdürlüğü görevine getirildi. Memurin 

522 Peker Nurettin, İnönü, Sakarya, Dumlupınar Zaferlerini Sağlayan İnebolu ve Kastamonu Havalisi, 
s.258

523 Tanrıkut Asaf, Türkiye Posta ve Telgraf  ve Telefon Tarihi ve Teşkilat ve Mevzuatı, Cilt:II, s.673 

Sinop’tan Kastamonu’ya Getirerek ilk Telsiz Telgrafı Kuran Binbaşı Osman Nuri Bey ve Ekibi.
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Müdüriyetinin ise, işinin çok az olacağı düşünülerek bu görev için bir müdürlük ku-
rulmasına gerek görülmemiştir. 524 Hakkı ve Celal Beyler müfettişlik görevine devam 
ettiler. Bu arada Ankara Fen Müfettişi Niyazi Bey de merkezde Heyet-i Fenniye ve 
Levazım Müdürü olarak görevlendirildi.

Salim Bey anılarında, posta ve telgraf işlerinin bir büro halinde Dahiliye Vekaleti’ne 
bağlı olarak çalışmasının işlerin gecikmesine neden olduğunu ileri sürmektedir. Bu 
durum bir süre sonra Salim Bey tarafından Dahiliye Vekili Cami Bey’e aktarılmış ve 
idarenin başında bir genel müdürün bulunmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun 
üzerine gerekli değişiklik yapılmış ve Büyük Millet Meclisi üyelerinden bir Posta ve 
Telgraf Umum Müdürü seçilerek İdare’nin bu kişinin yönetimine bırakılmasına ka-
rar verilmiştir. Böylece 20 Mayıs 1920’de İzmit Mebusu Sırrı Bey, “Posta ve Telgraf 
Müdüriyet-i Umumiyesi”ne atanmıştır.

Bu dönemde tüm yönetim tek bir odada çalışıyordu. Yeterli yazı masası, hatta mü-
rekkep hokkası dahi yoktu. Bu yüzden herkes aynı mürekkep hokkasını kullanıyor-
du. Odanın bir köşesinde duvara çakılı bir tahta üzerinde yazı yazılıyordu.525 İşte bu 
ortamda yapılan ilk icraat Yeni Türk Devleti’ne ait Ankara sürşarjlı ilk posta pulla-
rının tedavüle çıkarılmasıdır. Elde mevcut bulunan matbaalar pul basımı için yeter-
siz olduğundan Ankara ve civarındaki postahanelerden temin edilen 1914 baskısı 
2 Paralık posta pullarının sağlam tabakaları üzerine “Ankara” sürşarjları basılarak 
kullanıma sunulmuştur.526

Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde bir çadır içinde “Büyük Millet Meclisi Hü-
kümeti Posta ve Telgraf Merkezi” adıyla bir posta ve telgraf merkezi açılmış ve bu ibare 
ile ilk tarih damgası kullanılmıştır.527 Ayrıca Ankara Telgrafhanesi’nden yurdun dört bir 
yanına çekilen telgraflar, PTT muhabere defterlerine kayıt edilmiştir.528

Posta ve Telgraf Umum Müdürü Sırrı Bey, göreve başladığında bir genelge yayınlayarak 
neler yapacağını idare şubelerine bildirmişti. Sırrı Bey özellikle Balkan Savaşı’ndan sonra 
yaşanan göçlerin, posta ve telgraf konusunda uzman çok sayıda memurun Anadolu’ya 
gelmesini sağladığını ve bu memurlardan yararlanılarak başarılı bir örgütlenmenin sağ-
lanabileceğini belirterek Milliyetçi telgrafçı arkadaşları ile birlikte her türlü zorluğun 
üstesinden geleceklerini dile getiriyordu.529

524 Gökoğlu A. Baha, İnkılabımızda Posta ve Telgrafçılar, İkbal Kütüphanesi, s.11
525 Tanrıkut Asaf, Türkiye Posta ve Telgraf  ve Telefon Tarihi ve Teşkilat ve Mevzuatı, Cilt:II, s.673 
526 Pulhan Ali Nusret, Türk Pulları Kataloğu, s.168 
527 Tanrıkut Asaf, a.g.e., s. 674-675
528 TİTE, K; 129, G; 337, B; 13
529 Tanrıkut Asaf, a.g.e., s.673 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920 yılı Bütçe Kanunu’na bağlı genel bütçeye da-
hil bütün dairelerin bütçe giderleri hazırlanmış ve Posta Telgraf Umum Müdürlüğü 
bütçesine 1.427.898 lira ayrılmıştı. Bütçeye530 bakıldığında Posta ve Telgraf Umum 
Müdürlüğü’nün bütçesi531  dipnotta görüleceği gibi çoğu bakanlık bütçesinden faz-
ladır. Bu durum, TBMM’nin posta ve telgraf işlerine verdiği önemi ortaya koymak-
tadır. 

Bütçe Osmanlı İmparatorluğu bütçe düzeni esas alınarak hazırlanmıştır. Hem Osmanlı 
bütçe düzenine bağlı kalınmış hem de saltanata bağlı kalındığını belirtmek için “Zat-ı 
Hazret-i Padişah-ı Hanedan-ı Saltanat” bütçesi de hazırlanmış ve 551.012 lira ödenek 
ayrılmıştı. Padişah, İstanbul’da olduğundan ödeneğin harcanması söz konusu değildi. 
Aynı şekilde bütçe düzenini korumak için Ankara’da Danıştay bulunmadığı halde büt-
çe fasılları açılmış, fakat ödenek konulmamıştır.532 

530 Zatı Hazreti Padişahı ve Hanedanı Saltanat 551.012
Divanı Muhasebat (Sayıştay) 26. 696
Maliye Vekaleti (Maliye Bakanlığı)  6.413.629
Müdafa-i Milliye Vekaleti (Milli Savunma Bakanlığı) 27.576.039
İmalat-ı Harbiye (Savaş Araçları Yapımı) 752.969
Bahriye (Deniz Kuvvetleri)  289.548
Nafıa Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı)  620.396
Maarif  Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) 577.061
Hariciye Vekaleti (Dış İşleri Bakanlığı) 303.748
Adliye Vekaleti (Adalet Bakanlığı) 2.759.274
Posta ve Telgraf  Umum Müdürlüğü  1.427.898
Şer’iye Vekaleti (Diyanet Bakanlığı) 522.062
Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti 613.141
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı)
Dahiliye Vekaleti (İçişleri Bakanlığı) 2.731.023
İktisat Vekaleti (Ekonomi Bakanlığı) 1.264.921
Rüsumat (Gümrük Bakanlığı) 356.160
Emniyeti Umumiye (Emniyet Genel Müdürlüğü) 1.354.688
Şurayı Devlet (Danıştay) -----------
Defteri Hakani 403.311
Jandarma Genel Komutanlığı 4.858.976
Büyük Millet Meclisi 953.996
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 18.375
Matbuat ve İstihbarat (Basın ve Haber Alma Müdürlüğü)  88.000
Aşair ve Muhacirin (Kabileler ve Göçmenler)        874.735
Toplam    63.018.354

 
 1921 bütçesinde Posta ve Telgraf  Umum Müdürlüğü’ne 1.505.891 lira ödenek ayrılmışken 1922 yılında 

2.129.657 lira ayrılmıştır. 1920 bütçesinde bütçenin %2.2 sini alan PTT Umum Müdürlüğü 1921 yılında 
%1.8’ini ve 1922 yılında %2.1’ini almıştır. 

531 Güneş İhsan, Milli Mücadele Dönemi Bütçeleri, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Temmuz 
1988, Sayı:12’den ayrıbasım,  s. 763-780  

532 Müderrisoğlu Alptekin, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1990, 
s.329-330
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O günlerin posta ve telgraf hizmetlerine ayrılan 1.427.898 lira tamamen dolaylı savaş 
hizmeti ödeneği niteliğindedir. Ordunun bütün haberleşme hizmetleri, Posta ve Telgraf 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bundan dolayı yeni personel alınarak 
kadrolar takviye edilmiş, buna rağmen memur ve hat bakımcıları ancak fazla mesai 
yaparak hizmeti aksaksız yürütebilmişlerdir. Günümüz silahlı kuvvetlerinin muhabere 
birlikleri tarafından yürütülen hizmetler, İstiklal Savaşı yıllarında genellikle Posta ve 
Telgraf Genel Müdürlüğü’nce yürütülmüştür.533 

Sırrı Bey, üç ay kadar görev yaptıktan sonra 12 Eylül 1336’da (12 Eylül 1920) istifa etti. 
Refet Bey (Bele) Dahiliye Vekili olunca Umum Müdürlüğü de üzerine aldı. Bu sırada 
Erkan-ı Harp Yüzbaşısı İzzet Bey’e de, Umum Müdür adına imza atma yetkisi verilmiş-
ti. Refet Bey’in, Genel Müdürlüğü 40 gün kadar sürmüştür.

Refet Bey, Dahiliye Vekaleti’ni üstlendiği zaman posta ve telgraf işlerini düzenlemeyi 
önemli bir vazife olarak görmüştür. Eski seferberliklerin birinde de bu işlerin düzenlen-
mesiyle ilgilendiği için bu konuda tecrübelidir. O zamana kadar üstlendiği vazifelerde 

533 Müderrisoğlu Alptekin, a.g.e., s.334

Ailesinden Gelen Mektubu Okuyan Kuvayi Milliyeciler (Ankara Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
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de bir çok gecesini telgrafhane binalarında geçirerek, silah-
ları elinde vatanı bekleyen askerler gibi makineleri başında 
sabır ve tevekkül ile vatanının menfaatini bekleyen telgraf-
çılar arasında gecelediğini kısaca postacılık ve telgrafçılık 
mesleğinin yabancısı olmadığını, bu sabırlı çalışanlarımızın 
çok büyük bir vatan aşkıyla çalıştıklarını gayet iyi bildiğini 
ve mesleğin düzgün bir şekilde idaresini temin edebilmek 
için genel müdürlüğü bizzat üstlendiğini ve bu meslek ça-
lışanlarını biraz daha mutlu edebilmek için elinden geleni 
yapmaya çalışacağını ve memurların da eski ve şerefli mes-
leklerini yükseltmek için ellerinden geleni yapmaları gerek-
tiğini belirtmiş ve Ankara’da ki Sansür Genel Müfettişliği 
vazifesini yürüten Erkan-ı Harbiye subaylarından İzzet 
Bey’i, Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü’nde kendi adına 
vekil tayin etmiştir.

Milli Mücadele ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin 
merkezi olan Ankara’nın;  düşmanlarla sarılmış olan vata-
nın her tarafıyla haberleşmesi çok zordu. Deniz kıyısı ve 
içerideki telgraf hatları zamanında hep İstanbul istikame-
tine göre inşa edilmişti. Anadolu’da verilen mücadele bu 
telgraf hatlarının, devletin idare merkezi olan Ankara’ya 
büyük bir hızla yönlendirilmesini gerektiriyordu. Erzurum, 
Samsun, Trabzon, Urfa, Ayıntap (Gaziantep), Maraş, Po-
zantı, İzmit ve İzmir’de Ermeniler, Pontusçular, Fransızlar, 
Yunanlılar, İngilizler ve İstanbul Hükümeti’nin adamlarıy-
la çarpışan;  içeride yer yer cereyan eden isyanları bastıran 
Milli Hükümet’in ve ordularının haberleşmesinin en kısa 
zamanda sağlanması gerekiyordu. Ancak bir vilayet mer-
kezini, Ankara telgrafhanesi ile milli ordu karargahlarının 
bulunduğu Eskişehir ve Afyonkarahisar telgrafhanelerine 
bağlamak için yeni telgraf hatları, memurlar ve makineler 
gerekiyordu.

Bundan başka Akdeniz sahilinde dokunulmazlığı zaman 
zaman İtalyanlar tarafından ihlal edilse bile yine de memle-
ketin bağımsız bir iskelesi sayılan Antalya’nın ve Karadeniz 
sahilinde, Ankara’ya en yakın iskele olan İnebolu’nun yeni 
hükümet merkezine acele olarak bağlanması şarttı.

Sırrı Bellioğlu

Refet Bele
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Halbuki elde, eskimiş ve harap jandarma telefon hatlarının 
malzemesinden ve Büyük Harp’te Ruslar tarafından Kara-
deniz sahillerinde bırakılan telgraf telleri ile haberleşmeye 
gerek görülmediği için lağvedilen telgraf hatlarından başka 
bir şey bulunmuyordu.

İşte bütün bu zor şartlara rağmen 110 kilometrelik 
Polatlı-Sarıköy-Sivrihisar hattı Fen Müfettişi Nahit Bey, 
90 kilometrelik Sivrihisar-Aziziye hattı Fen Müfettişi 
Zihni Bey, 80 kilometrelik Sivrihisar-Mahmudiye hat-
tı Fen Müfettişi Kemal Bey, 60 kilometrelik Yabanat-
Gerede hattı Fen Müfettişi Niyazi Bey, 120 kilometrelik 
Ankara-Kalecik-Çankırı ve 35 kilometrelik Tosya- Koç-
hisar hatları Fen Müfettişi Tevfik Bey tarafından inşa 
edilmiştir. Bu sayede Ankara Telgraf Merkezi;  Yabanat 
Gerede üzerinden bir ve Kalecik-Çankırı üzerinden iki tel 
ile Kastamonu, İnebolu, Trabzon ve Samsun’a bağlanır-
ken;  Polatlı-Sarıköy-Sivrihisar-Seyitgazi üzerinden de iki 
tel ile Eskişehir ve ilerisine, Sivrihisar-Aziziye üzerinden 
de bir telle Afyonkarahisar’a bağlanmıştır. Böylece, Mil-
li Hükümetin ve Milli merkezin her tarafla haberleşmesi 
sağlanmıştır.534

Daha sonra Saruhan Mebusu Sabri Bey, önce vekaleten 
daha sonrada asaleten Posta ve Telgraf Umum Müdürü 
olmuştur.535

Bu sıralarda Genel Müdür Vekili unvanıyla, Saruhan Me-
busu Sabri Bey, Refet Bey’in yerine geçmiş ve 23 Kasım 
1920 tarihinde göreve başlamıştır. İdarenin kendi içinden 
yetişen, muhtelif şubelerinde memurluk yapan, mesleki 
bilgisini Avrupa’da tamamlayıp geliştiren bir ismin, genel 
müdürlük makamına getirilmesi, posta ve telgrafçılığın 
ilerlemesi adına posta ve telgraf camiasında memnuniyetle 
karşılandı. 

Sabri Bey’in genel müdürlük görevini yürüttüğü dönem-
lerde idare, bir belirsizlik içerisinde bulunuyordu. Ambar-

534 Tanrıkut Asaf, a.g.e, s. 674-675
535 Yazıcı Nesimi, a.g.e., s.158 

Sabri Toprak
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lar boştu, Ankara Telgrafhanesi’nin makine ve pil teçhizatı 
yetersiz kalıyordu. Telgraflar büyük gecikmelerle sahipleri-
ne ulaşabiliyordu. Bu çaresizlik karşısında, civar bölgelerde 
harap ve eski halde bulunan dubleks ve mors makineleri 
toplanıp, tamir edildi. Ve kısa bir zamanda merkezde on iki 
dubleks makine faaliyete geçirildi.

Sabri Bey’in sıkı takibatı ve küçük, büyük hatlardan fay-
dalanmak için ortaya koyduğu yöntemler, Milli Mücadele 
telgrafçılığının başarılı olmasında büyük bir yere sahip ol-
muştur. Başta Sabri Bey olmak üzere, o devirde Ankara’da 
bulunan idare heyeti ve fen müfettişleri sıra ile her gece nö-
bet tutarak genel muhabereyi sıkı sıkıya kontrol ediyorlar 
ve yığılmalara meydan bırakmıyorlardı.

Bu sıralarda idareyi en çok malzeme ihtiyacı düşündürü-
yordu. Nişadır kalmamıştı. Mahrumiyetin derecesi ve ni-
şadırın idare nazarında ne derece önem arz ettiği hakkında 
bir fikir verebilmek için şu hadiseyi anlatmak yeterlidir. Bir 
ara Yozgat’ta bir kalaycıda bulunduğu anlaşılan on kilo ni-
şadır, süvari jandarmaları tarafından alınarak onların mu-
hafazası altında merkeze getirilmiştir. Bu nedenle bir çok 
telgraf merkezinde, nişadır yerine adi tuz kullanılıyordu. 
Yeniden hat inşası ve telgraf hatlarının çekilmesi için yeter-
li malzeme yoktu. Buna rağmen Ankara Telgrafhanesi’nde 
bir gecede dört yüz seksen bin kelime mors usulü telgraf-
larla alıp veriliyordu.536

Diğer taraftan pul ihtiyacı da bütün şiddetiyle baş göster-
meye başlamıştı. Eldeki pullar ikiye bölünmesine rağmen 
bu tam anlamıyla problemi çözmüyordu. Yeniden pul ba-
sımı gerekiyordu. Fakat bu da Ankara’da mümkün değildi. 
Dışarıdan temini ve toplanması için de uzun zamana ihti-
yaç vardı. Oysaki bütün merkezler acele olarak pul gönde-
rilmesini talep ediyorlardı. Bu yoğun talep karşısında bir 
ara, mahkeme harç pullarına varıncaya kadar bütün devlet 
daireleri ve donanma cemiyeti gibi müesseselere ait mevcut 
pullar toplanmış bir takım ağaç damgalar yaptırılarak, pul-
lar bu damgalarla geceleri Ankara merkezinde sürşarj edil-

536 Tanrıkut Asaf, a.g.e., s. 674-675

İstiklal Savaşı’nda Kullanılan  
Telgraf  Ölçü Düzeneği Cihazı  
(İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)
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meye başlanılmıştı. Fakat bu iş elle başarılacak gibi değildi, makineye ihtiyaç vardı. O 
zamanlar Ankara’nın en büyük ve en iyi matbaası olan Yenigün’e müracaat edilerek 
pullar sürşarjlanmaya başlandı. Bu yolla, yetmiş iki yeni sürşarjlı pul elde edildi ve 
kullanıma sunuldu. Fakat yine de yurt dışından pul ve muhabere malzemesi temin 
edilmesi şarttı. 

Diğer taraftan Bekir Vefa Bey’in bastıracağı pul ve alacağı muhabere malzemesini bek-
lemek için zaman yoktu. Eldeki malzeme ile haberleşme sağlanamıyordu. Buna karşılık 
İstanbul ambarları çok yüklü miktarda muhabere malzemesi ile doluydu. Anadolu’daki 
bu muhabere malzemesi sıkıntısını İstanbul’dan sağlamak amacıyla Fahri Bey Telgraf 
İşleri Müdürlüğü’ne, Nurettin Bey de Posta İşleri Müdürlüğü’ne getirildiler. Bu arada 
İstanbul’da muamelat müfettişlerinden Yusuf ve Fazıl Beyler ile posta başmemurların-
dan Yakup Bey de Ankara’ya gelerek bu işte görev aldılar. Fahri Bey göreve başladıktan 
kısa bir zaman sonra İstanbul’a muhabere malzemelerinin temini için 21.000 lira para 
ile gitmiştir. Bu para İngilizlerin sıkı denetimi nedeniyle Osmanlı Bankası’na verile-
memiş, Avundukzade Müessesesi hiçbir komisyon almayarak parayı İstanbul’da Fahri 
Bey’e teslim etmiştir. 

İstanbul Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Hamdi Bey ve Fen 
Müfettişi Mazhar Bey’in büyük katkılarıyla Fahri Bey, İstanbul’dan muhabere malze-
melerini temin edebilmiştir. 

T.B.M.M. Hükümeti’nin Sürşarjladığı Osmanlı Posta Pullarından Örnekler



236 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

4.6. POSTA İŞLERİ

Birinci Dünya Savaşı’nın getirmiş olduğu büyük sıkıntılar sebebiyle havale işlemleri-
nin gerçekleştirilebilmesi için ayrılmış olan paralar başka ihtiyaçlara sarf edildiğinden 
havale işlemleri yapılamamaktaydı. Diğer taraftan, posta taşıyıcısı müteahhitlerin şe-
hirlerarası nakliye ücretleri uzun zamandan beri düzenlenmediğinden posta nakliyatı 
büyük gecikmelerle yapılıyordu. Bu durum çok sayıda şikayetlere sebep oluyor fakat 
çare bulunamıyordu. Kurum çalışanlarının maaşları çok düşük olmasına rağmen bazı 
yerlerde dört bazı yerlerde sekiz aylık ücretler ödenememişti. Büyük Millet Meclisi, bu 
zor şartlar altında görev yapan posta ve telgraf çalışanlarının maaşlarını; Ankara’ya olan 
bağlılıklarının ve büyük fedakarlıklarının karşılığı olarak artırmıştır. Bu artışla, me-
mur maaşları 800, müdür maaşları ise 1.000 kuruşa çıkarılmış ve içeride biriken tüm 
maaşlar kurum çalışanlarına ödenmiştir. Posta nakliyatı ile askeriyenin ulaşım işlerini 
üstlenmiş müteahhitlerin, askere alınmamaları ve ücretlerinin ödenmesi, mektupların 
ve havale işlemlerinin hızlanmasını sağlamıştır. Diğer taraftan Ankara Erkan-ı Harbiye 
Umumiye Riyaseti’nce kurulan Sahra Postaları Genel Müdürlüğü, özverili bir çalış-
ma sonucunda Mehmetçiğin memleketinden sürekli haber almasını sağlamış ve bu 
durumda cephede morallerin yüksek tutulmasına katkıda bulunmuştur. Bu dönemde 
Posta ve Telgraf çalışanlarına konulan verem teşhisi posta ve telgrafçıların hangi şartlar 
altında çalıştıklarını ortaya koymaktadır.537

537 Tanrıkut Asaf, a.g.e., s. 678-679 

İstiklal Savaşı Yıllarında Ankara Merkez Telgrafhanesi’nden Bir Görünüş
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Haberleşmede önemli merkezlerden biri de Afyonkarahisar istasyonu olmuştur.538 
Ankara, Eskişehir, Afyon, Konya arasındaki bölgede normal haberleşmenin bu yolda 
çalışan ekspres ile gönderilecek postayla yapılması, telgraf hatlarının yalnız önemli ha-
berleşmeye ayrılması konusunda bir kararname yayınlanması, Afyonkarahisar istasyo-
nunun konumunu açıkça göstermektedir.539

1920 ortalarından başlayarak telgraf haberleşmesinde ivedi gereksinimlerin ön plana 
alındığı görülmektedir. 1920 Haziranı’nda haberleşmenin önemli konulara ayrılması 
hakkında bir kararname çıkarılmış, yine aynı ay içinde telgraf haberleşmesinde lakap-
ların olabildiğince kısaltılması konusunda bir kararname yayınlanmıştır.540 22 Eylül 
1920 tarihinde yayınlanan kararnamede, bölgenin en büyük askeri veya mülki amiri 
dışında hiç kimsenin telgraf veya telefon hattını kullanamayacağı belirtilirken, 12-13 
Kasım 1920’de ise, yetkililerden başka kimde şifre yakalanırsa, casuslukla suçlanacağı 
ve İstiklal Mahkemesi’ne sevk edileceği hususunda bütün mülki ve askeri idarelere bilgi 
verilmiştir.541 Mart 1921’de şifre haberleşmesinin ilk planda;  iç emniyet ve dış ilişkilere 
ilişkin konulara ayrılmasına dair kararname çıkarılmıştır.542

İstiklal Harbi yıllarında, Batı Cephesi sınırlarında bulunan Ermeni ve Rum çetelerinin 
bölgedeki Müslüman Türk halkına yönelik yaptıkları katliamlar nedeniyle bu bölgede 
bulunan Rum ve Ermeni erkekler Batı Cephesi Komutanlığı tarafından Anadolu iç-
lerine gönderilmiştir. Buralara gönderilen gayrimüslimlerin aileleriyle haberleşmeleri 
ve ailelerin bu şahıslara para göndermeleri Ankara PTT Genel Müdürlüğü tarafından 
sağlanmıştır.543

4.7. 1920 YILINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ’NCE HABERLEŞME İLE İLGİLİ  
ÇIKARILAN KANUN VE KARARNAMELER

İstanbul Hükümeti ile resmi muhaberenin kesilmesi hakkında 6 Mayıs 1920 tarihinde 
ilk kararname çıkarılmıştır. Kararname, İstanbul’la her türlü resmi haberleşmenin ke-
silmesi ile ilgilidir. İstanbul Hükümeti’nden gelen matbuat ve evrakı kabul eden veya 
iade etmeyen memurların Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na göre vatan haini sayılacakları 
bildirilmektedir. Yalnız posta ve telgraf haberleşmesinin özel ve ticari olanları belirli 

538 Kısıklı Emine, Milli Mücadele Başlangıcında Mustafa Kemal Paşa’nın, Kamuoyu Oluşturması Açısından 
Muhaberat, Türk Kültürü, XXV/295 (1987), s.654 

539 Düstur, 3.Tertib, Cilt:II, s.22 
540 Düstur, 3.Tertib, Cilt:I, s.24 
541 Düstur, 3.Tertib, Cilt:I, s.71-72, 2 Aralık’ta Amasya, Tokat, Çorum, Kırşehir ve Samsun sancakları içinde 

sansür uygulaması hakkında Heyet-i Umumiye (Genel Kurul) kararı alınmıştır. Düstur, 3.Tertib, Cilt:I, 
s.155 

542 Düstur, 3.Tertib, Cilt:II, s.216 
543 Türkmen Zekeriya, Kurtuluş Savaşı Yıllarında Cephe Gerisine Gönderilen Gayr-ı Müslim Vatandaşların 

Aileleriyle Haberleşmeleri, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Dergisi, Kasım 1998, Yıl: 11, Cilt:6, Sayı: 22, s. 212
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merkezlerde sansüre tabi olmak kaydıyla serbest bırakılmıştır. Ve haberleşmenin Türkçe 
yapılması belirtilmiştir. Bu kararname ile Anadolu’nun bağlı olduğu yegane mercinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olacağı vurgulanmak istenmiştir.(Geniş bilgi için Bkz.  
9. Bölüm, s. 433) 544

Milletvekillerinin muhaberatının meclisten seçilecek üç aza tarafından sansür edilmesi 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4 Haziran 1920 tarihinde çıkardığı karardır.

Konu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne altı takrir verilmiştir. Takrirlerin 
okunmasından sonra söz alan Sinop Mebusu Hakkı Hami Bey sansür olayına şiddetle 
karşı çıkmıştır. Lazistan Mebusu Ziya Hurşit Bey ise, sansürün yalnızca meclisten değil, 
tüm Türkiye’den kaldırılmasını istemiştir.

Bu konuşmalardan sonra söz alan Mustafa Kemal Paşa, konuşmasında;  böyle kritik 
bir dönemde memleketten sansürün kaldırılmasının çok tehlikeli olacağını belirttikten 
sonra, halk ile milletvekilleri arasında bir ayırım yapmanın millete itimatsızlık şeklinde 
yorumlanabileceğini bildirerek, mebuslara da sansür uygulamasının gerekli olduğunu 
savunmuştur. Müzakerelerden sonra Tokat Mebusu Rıfat Efendi’nin takriri reye konu-
larak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Geniş bilgi için Bkz.  9. Bölüm, s. 433)545

Telgraf muhaberatının mühim ve müstacel mevadda hasrı hakkında kararname 14 Ha-
ziran 1920 tarihinde çıkarılmıştır. Kararnamede, bu sıralarda çekilen telgrafların uzun 
ibarelerle yazıldığı bunun da acil ve mühim telgrafların çekilmesini engellediği belirtile-
rek, bundan sonra posta ile gönderilmesi gereken bu nevi uzun ve önemsiz yazışmaların 
telgrafla yapılması halinde telgrafı çeken kişiden tazminat alınması kararlaştırılmıştır.

Bu kararname ile mühim ve acil telgrafların çekilmesine kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca 
telgraf hatlarının uzun ve gereksiz yazışmalarla meşgul edilmemesi temin edilmiştir.
(Geniş bilgi için Bkz.  9. Bölüm, s. 436)546

Posta ve Telgraf Müdir-i Umumisi’nin teklifi ile, Büyük Millet Meclisi Telgrafhanesi’nde 
geçici olarak adi ve taahhütlü mektup kabul edilmesi ve Ankara Büyük Millet Meclisi 
Postahanesi, Ankara Büyük Millet Meclisi Telgrafhanesi ibaresi ile bu merkez namına 
kazılacak mühürlerin kullanılmasına Heyet-i Vekile tarafından 18 Haziran 1920 tari-
hinde karar verilmiştir. (Geniş bilgi için Bkz.  9. Bölüm, s. 437)547

544 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.7
545 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.11
546 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.19
547 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.23
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12. Kolordu Komutanlığı’nın, askeri haberleşmelerde olduğu gibi mülki haberleşme-
lerde de lakapların kullanılmaması hakkındaki kanun teklifi Heyeti-i Vekile tarafından 
kabul edilerek 18 Haziran 1920 tarihinde kararname olarak yayınlanmıştır.

Bu kararname ile askeri ve mülki yazışmalarda sadelik ve açıklık sağlanmıştır. (Geniş 
bilgi için Bkz.  9. Bölüm, s. 438) 548

16 Ağustos 1920 tarihinde sansür müfettişleri Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyet-i 
Umumiyesi’ne bağlanmış ve dahili posta ve telgraf haberleşmesinin özel ve ticari olan 
kısmı için sansür kaldırılmıştır. (Geniş bilgi için Bkz.  9. Bölüm, s. 438)549

Dairelerde kullanılmakta olan bütün pullarda bir birlik sağlamak amacıyla ve kıymetle-
rine göre çeşitli renklerde hazırlanacak pulların yüz milyonunun Avrupa’da bastırılma-
sına İcra Vekilleri Heyeti tarafından 19 Ağustos 1920 tarihinde karar verilmiştir. (Geniş 
bilgi için Bkz.  9. Bölüm, s. 439) 550

22 Eylül 1920 tarihinde 8 maddelik bir kararnameyle;  valiler, cephe kumandanları ve 
memleket asayişi ile alakadar askeri ve mülkiye memurları dışında herkesin makine ba-
şında telgraf haberleşmesi ya da telefon hatlarına telefon bağlayarak muhaberede bulun-
ması yasaklanmıştır. Ayrıca bütün devlet dairelerinde mümkün mertebe muhaberenin 
kısa ve sınırlı tutulması, telgrafların sade bir dille yazılması, telgraflarda gereksiz kelime 
ve cümleler kullananların görevliler tarafından ihbar edilmesi uygun görülmüştür.

Bu kararname ile sınırlı telgraf hatlarımızın önemli konularda rahatlıkla kullanılabil-
mesi yoluna gidilmiştir. (Geniş bilgi için Bkz. 9. Bölüm, s. 439)551

Posta teşkilatının aksamaması ve düzenli bir şekilde yürümesi için, posta hizmetlerinde 
çalışan henüz askerliğini yapmamış posta müteahhitleri ile sürücülerinin hizmetleri 
müddetince askerlik görevlerinin tecili hakkında 3 Ekim 1920 tarihinde bu kararname 
çıkarılmış ve bu alandaki ihtiyaç giderilmeye çalışılmıştır. (Geniş bilgi için Bkz.  9. 
Bölüm, s. 440) 552

Sahilde ve kara hudutları üzerinde kurulacak sansür merkezleri vasıtası ile mektupların 
sansürden geçirilmesine 28 Ekim 1920 tarihinde icra vekilleri tarafından karar veril-
miştir.

548 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.24
549 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.46
550 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.51
551 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.71-72
552 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.88
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Bu talimatname ile dışarıdan ve içeriden gelebilecek zararlı muhaberenin kontrol altına 
alınmasına çalışılmıştır. (Geniş bilgi için Bkz. 9. Bölüm, s. 440)553

Yetkili Makamlar Tarafından Kendilerine Şifre Tevdi Olunan Memurdan Başka Her 
Kimde Özel Veya Resmi Şifre Bulunursa Casus Töhmet ile İstiklal Mahkemelerine 
Verilecekleri Hakkında Kararname;  yetkili kişilerin haricinde şifreli haberleşmeyi ön-
lemek için 12-13 Kasım 1920 tarihinde çıkarılmıştır. Bu kararname ile yetkili makam-
ların haricinde yapılabilecek gizli haberleşmeler önlenmek istenmiştir.(Geniş bilgi için 
Bkz. 9. Bölüm, s. 441) 554

Kıymet-i mukaddereli mekatip ile posta paketlerinin ücurat-ı teminiyesinin tezyidi hak-
kında kanun teklifi, Dahiliye Vekaleti tarafından 11 Ekim 1920 tarihinde Meclis’e su-
nulmuş, teklifin görüşülmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28 Kasım 1920 günkü 
toplantısında başlanmıştır. Kanun teklifinin müzakeresi sırasında Aydın Mebusu Esat 
Efendi’nin karşı çıkmasına rağmen, müzakere uzatılmadan teklif oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. Bu kanunla kıymetli mektup ile posta paketlerinden alınan ücretlerin %1 nis-
betinde artırılması uygun görülmüştür. (Geniş bilgi için Bkz. 9. Bölüm, s. 441) 555 

2 Aralık 1920 tarihinde Heyet-i Umumiye tarafından çıkarılan bir karar ile Amasya, To-
kat, Çorum, Kırşehir, Samsun sancakları dahilinde mebusların haberleşmeleri haricinde 
diğer haberleşmelere sansür konulmuştur. (Geniş bilgi için Bkz. 9. Bölüm, s. 442)556

4.8. MUSTAFA SAGİR’İN SUİKAST GİRİŞİMİ

1920 yılı Temmuz ayı başlarında Hindistan hilafet delegesi sıfatıyla İstanbul’a gelen 
Hintli İngiliz casusu Mustafa Sagir, İstanbul’da Kuvayı Milliye taraftarı gibi görünüp 
Ankara Hükümeti’ne milyonlarca altın yardımı getirdiğini söyleyerek İstanbul’daki Ka-
rakol Heyeti’nden aldığı vesika ile 11 Aralık 1920’de Ankara’ya ulaşmış ve Mustafa 
Kemal Paşa ile görüşmüştür.557

Mustafa Kemal, İngiliz casusu Sagir’den şüphelenmiş ve kendisini takip ettirmiş-
tir. Bu takip sonucunda Mustafa Sagir’in çeşitli yerlere gönderdiği mektuplar An-
kara PTT Umum Müdürlüğü’nce sevkedilmeyerek incelenmeye alınmış ve Mustafa 

553 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.110
554 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.126, 12/13 Teşrinisani 1336 (Kasım1920)-

No:344
555 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt:I, Ankara 1925, s.65;  Düstur, Başbakanlık 

Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.151;  Ceride-i Resmiye ile Neşir ve İlanı: 4 Nisan 1921, No:9
556 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.155
557 Kuzu Ali, Atatürk’e Yapılan 41 Suikast, İstanbul 2008, s. 130-140
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Kemal Paşa’nın Özel Kalem Müdürü Hayati Bey’e teslim edilmiştir. Bu olay üzerine 
Hayati Bey, istihbarat müdürüne tertibat alması için emir vermiştir. O zaman PTT 
İdaresi’nden başka ayrıca Sahra Posta Teşkilatı vardı. Sahra Posta Müdürü Yarbay Şük-
rü Bey, Sagir’in mektuplarından çok şüphelenmişti. Bir gün bu mektupları inceler-
ken önünde de tesadüfen mangal vardı. O zaman dairelerde nadiren bulunuyordu. 
Mektubu ateşin karşısında tesadüfen okumaya başlayınca, beyaz sayfalar üzerinde sarı 
sarı renklerin belirdiğini görmüş ve Ankara Azmi Milli Cemiyeti üyesi Kimyager Avni 
Refik Bey’e göndermiştir. O da bu mektubu incelediğinde müthiş bir casusluk olayıyla 
karşı karşıya kalır.558 Durumun anlaşılmasıyla Mustafa Sagir hemen tutuklanmış ve 
İstiklal Mahkemesi’ne sevk edilerek İhsan Bey, Kılıç Ali Bey ve Hüseyin Bey tarafından 
yargılanarak idama mahkum edilmiştir.

4.9. RUS BÜYÜK ELÇİLİĞİ’NİN TELSİZ TELGRAF  
İSTASYONU KURMA TALEBİ

19 Eylül 1920’de Türkiye’deki Rus Sefareti Başkatibi Opmal Angareski, Ankara Büyük 
Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa’dan Rusya ile haberleşmenin yapılabilmesi için 
Sivas’ta bir telsiz telgraf istasyonu kurulmasını talep etmiş,559 fakat bu talep Mustafa 
Kemal Paşa tarafından Türk telgraf hatlarının haberleşme için yeterli kapasitede olduğu 
belirtilerek nazik bir şekilde reddedilmiştir. İstasyon talebinin reddedilmesindeki ger-
çek neden ise güvenlik gerekçisidir.560

4.10. ASKERİ POSTA TEŞKİLATI
Subay ve erlerin memleketleriyle haberleşmelerini sağlamak için, Genelkurmay 
Başkanlığı’nın 29 Aralık 1920 tarihli emriyle, 1921 yılı başından itibaren tüm cephe-
lerde, askeri posta teşkilatı kurulmuştu.

Buna göre:

Tümenlerde bir sahra posta müdürü ve bir nakliye memuru;  kolordu ve grup komu-
tanlıklarında sorumlu bir memurla iki posta memuru ve iki nakliye memuru;  her 
orduda bir posta müdürü, dört posta memuru bulunuyor ve bunların kontrolü, yine 
ordularda (cephe komutanlıklarında) bir sahra posta müfettişi tarafından yapılıyordu. 

Sahra posta personelini, Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü kendi bünyesinden seçe-
rek, ilgili komutanlıklar emrine göndermiş;  Ankara Postahanesi’nde, Genelkurmay 
Başkanlığı’na bağlı, Karargah Sahra Postaları Genel Müdürlüğü açılmıştı.

558 Lüle Zeynel, a.g.e., s. 98
559 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; III-7-C, D; 21, F; 22
560 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; III-7, D; 18, F; 121
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Teşkilatın tamamlanmasından sonra tümen, kolordu ve ordu (cephe) telgrafhaneleri, 
özel olarak, resmi haberleşmeyi aksatmayacak şekilde, subayların telgraflarını da ücretli 
olarak çekmekteydi.

Kıymetli mektup, her türlü posta paketi ve para havaleleri kabul ediliyor;  tümenler 
kendi birlikleri arasında mutemetler bulundurarak, bunlar aracılığıyla mektup, kıymet-
li mektup, her türlü posta paketi ve para havalesi işlemlerini yapıyordu.

Askeri Hat Komiserliği, bunun temini için, her trende sahra postası vagonu bulundu-
ruyordu.

Ocak 1921 başından itibaren uygulanmaya başlayan bu hizmet, aksamadan sürdü-
rülmüştür. Ancak, aileleri düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmiş bölgelerde kal-
mış bulunan subay ve erlerin aileleri ile olan haberleşmeleri, kendileri tarafından 
Osmanlı Bankası aracılığıyla, bankanın Eskişehir şube müdürlüğüne başvurularak 
sağlanabilmişti.561

20 Ocak Teşkilatı Esasiye Kanunu, Ankara Hükümeti’nin, belki de, fiili olarak, kud-
retini arttırmadı ama, Anadolu ahalisinin nazarında, ehemmiyetini yükseltti. Ve onla-
ra, ülkenin tamamıyla kurtulmasından evvel, düşmanla sulh yapılmayacağını anlattı. 
Mustafa Kemal:

“Bir millet, ricalarla, adalete ve merhamete iltica ile şeref ve istiklalini elde edemez. 
Adalet ve merhamet dilemek bir prensip olamaz. Bunu, Türk Milleti, müstakbel Türk 
Nesilleri asla unutmamalıdır!”562

4.11. 1921 YILINDA TBMM TARAFINDAN ÇIKARILAN 
HABERLEŞME VE PTT İLE İLGİLİ KANUNLAR

Posta Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesi bütçesine zamaim icrasına dair Heyet-i Vekile 
tarafından hazırlanan kanun teklifi 27 Ocak 1921 tarihinde TBMM’ye sunulmuş ve 
TBMM’nin 3 Şubat 1921 tarihli oturumunda müzakere edilerek kabul edilmiştir. Bu 
kanunla, Posta Telgraf ve Telefon Müdüriyet-i Umumiyesinin 1336 senesi bütçesine 
eşya ve kırtasiye kullanılmak üzere 45 bin lira ilave edilmiştir.(Geniş bilgi için Bkz. 9. 
Bölüm, s. 443) 563

561 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi, IV. Kısım, Kütahya Eskişehir Muharebeleri (15 Mayıs 1921-25 
Temmuz 1921), Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları, Seri No:1, s.585-586

562 Mechin Benoist, Kaplan ve Pars Mustafa Kemal, Yabancı Gözüyle Atatürk, 1955, s.114
563 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt:I, Ankara 1925, s.95, Düstur, Başbakanlık 

Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.205;  Ceride-i Resmiye ile Neşr ve İlanı: 7 Mart 1337 (1921), 
Sayı:5
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Posta ve Telgraf Memurlarının Maaşları Hakkında Heyet-i Umumiye Kararı:

Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından hazırlanan takrir Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1921 tarihli oturumunda kabul edilmiştir.

Kararda, Posta ve Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi’nde asgari maaşın Sekizyüz kuruş 
olması gerektiği belirtilmiştir. (Geniş bilgi için Bkz. 9. Bölüm, s. 444) 564

24 Mart 1921 tarihinde kararname ile telgraf muhaberatının kısa yazılması, askeri ve 
mühim haberleşmelerin dışındaki diğer muhaberenin mutlaka posta ile yapılması be-
lirtilmiştir. (Geniş bilgi için Bkz. 9. Bölüm, s. 444) 565

Aydın Mebusu Esat Bey’in İzmir, Balıkesir, Bursa, Adana ve diğer işgal altındaki vila-
yetlerin fotoğraflarının bulunduğu ve üzerlerinde Milli Mücadele Hatırası ibaresi ya-
zılı olan posta pullarının basılması hakkında 4 Aralık 1920’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne vermiş olduğu kanun teklifi ilgili encümenlerce incelendikten sonra, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin 28 Nisan 1921 tarihli oturumunda gündeme gelmiş fakat, 
kanun teklifinin görüşülmesi 17 Mayıs 1921 tarihinde başlamıştır.

Kanun teklifinin müzakeresi sırasında Çorum Mebusu İsmet, İzmit Mebusu Hamdi 
Namık, Hakkari Mebusu Mazhar Müfid Beyler söz alarak;  hatıra pullarının çıkarıl-
ması için kanun teklifine gerek olmadığını belirtip, teklifin karar şeklinde oylanmasını 
istediler. Bu teklif uygun görüldüğünden kanun teklifi Heyet-i Umumiye Kararı olarak 
17 Mayıs 1921 tarihinde kabul edilmiştir. (Geniş bilgi için Bkz. 9. Bölüm, s. 446) 566

Heyet-i Vekile tarafından 14 Nisan 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunulmuş olan kanun teklifinin görüşülmesine 28 Mayıs 1921 tarihinde başlanmış 
kanun teklifinde;  adi mektupların, matbu evrakların, mecmuaların ve açık muhabere 
evraklarının posta fiyatlarının ağırlıklarına göre arttırılması istenmektedir. Kanun tek-
lifi son olarak 30 Mayıs 1921 tarihinde görüşülerek oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir. 
(Geniş bilgi için Bkz. 9. Bölüm, s. 440) 567 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 24 Aralık 1921 tarihli oturumunda kanun teklifinde, 
Anadolu’da büyük ve sabit bir Telsiz Telgraf İstasyonunun kurulabilmesi için Posta ve 
Telgraf Müdüriyet-i Umumiye Bütçesine 100 bin lira ilave edilmesi istenmektedir. İcra 
Vekilleri tarafından hazırlanan esbab-ı mucibe layihasında, hükümetin muhabere bakı-

564 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.228
565 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.19
566 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.66, Kavanin Mecmuası., Cilt:I, s.442
567 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt:I, Ankara 1925, s.142;  Düstur, Başbakanlık 

Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.71;  Ceride-i Resmiye ile Neşir ve ilanı: 6 Haziran 1921 
Sayı:17
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mından abluka altında olduğu bildirilerek yurtiçi ve yurtdışından seri haber alabilmek 
için Anadolu’nun uygun bir yerinde büyük ve sabit Telsiz Telgraf İstasyonu kurmanın 
gerekli olduğu belirtilmiştir.

Teklifin görüşmesi sırasında, Konya Mebusu Vehbi Efendi söz alarak: “Ankara ile Kon-
ya arasında telli telgraf tesis edemeyen bir millet nasıl olur da buradan Paris’e kadar tel-
siz telgraf yapıyor…Bugün telsiz telgraf için 100 bin lira sarf edecek zamanda değiliz” 
demiştir. Vehbi Efendi’nin konuşmasından sonra söz alan Bolu Mebusu Tunalı Hilmi 
Bey, bu kanun teklifinin hiç münakaşasız kabul edileceğini tahmin ettiğini söyleyerek, 
telsiz telgrafımızın olmaması nedeniyle diğer ülkelere giden siyasilerimizle haberleşme-
nin mümkün olmadığını belirtip, teklifin lehinde olduğunu söylemiştir.

Daha sonra, teklifin Muvazene-i Maliye Encümeninden gelen şekli reye sunularak oy 
çoğunluğu ile kabul edilmiştir. (Geniş bilgi için Bkz. 9. Bölüm, s. 450) 568

4.12. İSTANBUL’DAKİ MİLLİ HAREKET YANLISI 
ÖNEMLİ KURULUŞLARDAN BAZILARI

4.12.1. Karakol Cemiyeti

Karakol Cemiyeti, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir devamı niteliğinde olup Enver 
ve Talat Paşaların direktifleri ile kurulmuştur. Önceleri İttihat ve Terakki Fırkası’nın 
lidersiz kalan mensupları arasında gizli bir korunma ve direniş grubu halinde oluşan bu 
cemiyet, daha sonra Anadolu’da başlatılan İstiklal Savaşı’nı destekleyen gizli bir kuru-
luşa dönüşecektir. Eski ittihatçılardan Kurmay Albay Kara Vasıf Bey ve eski İaşe Nazırı 
Kara Kemal Bey tarafından “KG” rumuzu ile faaliyete geçecek olan bu gizli cemiyet, 
1918 yılının Kasım ayının ilk günlerinde kurulmuştur.569 

4.12.2  Milli Müdafa Cemiyeti

Müdafaa-i Milliye Teşkilatı, 1920 yılının Nisan-Mayıs ayları içinde İstanbul’un Topka-
pı semtinde kurulmuş, gizli bir örgüttür.570

İşgal İstanbul’unda, çeşitli odakların iş hareketlerinin denetimi ve azınlıkların olası 
saldırıları durumunda Türk halkının savunulması amacıyla kurulmuş olan Müdafaa-i 
Milliye Teşkilatı (Milli Savunma Örgütü) ile, Müdafaa-i Milliye Grubu’nun görevleri 

568 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt:I, Ankara 1925, s.203;  Düstur, Başbakanlık 
Müdevvat Müdüriyeti, III. Tertip, Cilt: I, s.198

569 Aysal Necdet, Çöküşten Mütarekeye Osmanlı’da Haberalma, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Kasım 2007, Yıl:20, Cilt:10, Sayı:40 Ankara, s. 532;  Himmetoğlu Hüsnü, 
Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Yardımları, İstanbul 1975, s.81

570 Ekinci Necdet, Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Anadolu’daki Türk ve Düşman Gizli Faaliyetleri, Atatürk 
Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Kasım 1994, Yıl:7, Cilt:4, Sayı: 
14, s.173
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birbirinden farklı olmuştur. Birinci örgütün yönetim kadrosu ve tabanı;  subay ve er-
lerden oluşurken, Milli Müdafaa Grubu hemen hemen tümüyle sivillerden oluşmuş-
tur. Grup;  silah, cephane, malzeme nakli, bunların satın alınması, Anadolu’ya subay 
gönderimi ile daha çok işgal kuvvetleri ve memleket içinde kurulan muhalif parti ve 
kuruluşlar, zararlı kişiler hakkında haberalma amacına yönelik çalışmalar yürütmüş-
tür. Haberalma işine Milli Müdafaa’dan başka hiçbir grubun karışmaması, el atmaması 
ve konunun herkesten saklanması Ankara tarafından gruba emredilmiş, zaman zaman 
bazı subaylar da haberalma ile görevlendirilerek, İstanbul’a gönderilmiştir.

Milli Müdafaa elemanları, sivil istihbaratı sağlayabilmek için değişik yöntemler iz-
lemiş, bazen milli hareket yanlısı makamları, bazen de yabancı resmi makamları 
sıkıştırmışlardır.571 Milli Müdafaa yalnızca istihbaratı sağlamakla kalmamış, diğer casus 
kanallarını da açığa çıkarmıştır.572

Grup elemanları;  Genelkurmay’ın istediği her türlü bilgiyi, ilgili örgüt veya kişilerle 
ilişki kurarak elde etmiştir. Özellikle Batı Anadolu’da ilerleyen ve Trakya’da bulunan 
Yunan kuvvetleri hakkında İstanbul’dan sağlanan istihbarat, milli güçlerin başarısında 
etkili olmuştur. İstanbul’daki İngiliz Siyasi Temsiliciliği’nden çeşitli kanallarla haber 
alınmış, para ile satın alınan bazı kapıcı ve memurlar da zaman zaman çok önemli bil-
gileri Türk tarafına vermiştir. Anadolu’ya İstanbul’dan geçecek olan İngiliz casuslarının 
isimleri ve eşkalleri de Ankara’ya bildirilmiştir. İngilizler yaptıkları araştırmalarda;  hem 
siyasi temsilcilikten, hem de Nişantaşı İtalyan telsiz-telgraf istasyonundan, Avrupa ile 
yaptıkları haberleşmelerin Türklerce çalındığını anlayınca bazı önlemler almışlardır.573 
Bununla birlikte İngiliz temsilciliği içinde Türkler için en değerli bilgileri veren kişi 
İngiliz haberalmasında deniz istihbarat şefi olarak çalışmış olan Pandikyan’dır.574 Bu 
şahıs bir taraftan İngiliz istihbaratına çalışan Türklerin isimlerini575 İstanbul’daki Milli 
Müdafaa elemanlarına vermiş, diğer taraftanda Anadolu yakasına silah kaçırılacağı za-
man ya Boğaz’daki İngiliz gözlemlerini hafifletmiş ya da İngilizlerin bu konuda aldığı 
ihbarları Milli Müdafaa’ya bildirmiştir.576 Pandikyan’ın 1922 başlarında Bulgaristan’a 
gitmesinden sonra Boğaz’daki İngiliz aramaları sıklaştırılmış;  Pandikyan, Bulgaristan 
dönüşü Türk tarafına bu konuda ayrıntılı bir rapor vermiştir.577

Topkapılı Mehmet Bey, hilafet yanlısı ve zararlı dernekler ile ilişki kurarak, kendisini 
onlardan göstermiş ve bu yolla onların arasına adam sokarak, iyi bir yere getirilmesi-

571 Çukurova Bülent, Kurtuluş Savaşı’nda Haberalma ve Yeraltı Çalışmaları, Ardıç Yayınları, I. Baskı, Ankara 
1994, s.56-59 

572 Kandemir Feridun, İstiklal Savaşı’nda Bozguncular ve Casuslar, İstanbul, s.89-99 
573 Çukurova Bülent, a.g.e., s.59
574 Himmetoğlu Hüsnü, Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Yardımları, İstanbul 1975, Cilt: I, s.125-167
575 Soysal İlhami, Kurtuluş Savaşı’nda İşbirlikçiler, İstanbul 1985, s.175 
576 Himmetoğlu Hüsnü, Pandikyan İngilizlerin Hizmetinde Ama Bizimle Beraber Dün ve Bugün 1/3 

(Kasım 1955) s.12-15 
577 Soysal İlhami, Bizi İçten Vuranlar, Kukla Başkent, Milliyet Gazetesi, 24.10.1985 



246 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

ni sağlamıştır. Böylelikle Türk tarafı derneklerin çalışmalarından haberdar olmuştur. 
Derneklerin çalışmaları ile ilgili bilgi veren kişilerden biri de Azerbaycan Cumhuriyeti 
Dersaadet Başkonsolusu Mehmet Haşim Bey’dir. Milli Müdafaa’dan Hüsnü ve Saffet 
Beyler Haşim Bey ile ilişki kurarak, verdikleri bilgileri almışlardır.

Haşim Bey, mevkisini kullanarak İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan siyasi temsilcilik-
leri ve ayrıca mevkiinden faydalanmak isteyen İla-yı Vatan, Anadolulular, Zabithan, 
Hakimiyet-i Fikriye, İstanbul Cemiyetleri ile ilgili bilgileri M.M’ye aktarmıştır.

Milli Müdafaa elemanları, bu kaynaklar dışında Düyun-ı Umumiye’nin çalışmaları 
hakkında da bilgi alabilecek bir Rus Miralay’ı (Albay) dahi bulmuştur.578 Azınlıkların 
İstanbul’daki hareketleri de grup elemanlarınca yakından izlenmiştir.

Milli Müdafaa ilk toplantısında, görev bölümü yaparak örgütlenme, askeri hare-
kat, haberalma, gönderim, propaganda ve yayın komisyonlarını kurmuştur.579 İşgal 
İstanbul’unda telgraf haberleşmesi sıkı denetim altına alınmıştır. Büyük postaneye yer-
leştirilen işgal müfrezesi çeşitli bahanelerle bütün telgrafları gözden geçirmiştir.580 

4.12.3. Felah Grubu

Hamza-Mücahit-Muharip isimlerini de kullanmıştır.581 Grubun ikinci şubesini Kıtaat-ı 
Fenniye Şubesi teşkil etmekteydi. Şube, gruptaki ihtisaslaşmadan dolayı telsiz, telgraf, 
telefon ve diğer haberleşme malzemelerinin temin edilmesi konusunda faaliyet gös-
teriyordu. Şube amiri olan Telgraf Yüzbaşısı Hilmi Bey’in, Yıldız’daki Telsiz Deposu 
Müdürü olması, grubun bu konudaki işlerini bir hayli kolaylaştırmıştı.

Grupta üçüncü şube olarak Muamelat-ı Zatiye Şubesi teşkilatlanmıştı. Şubenin gö-
revleri, Anadolu’ya gidecek olan subayların seçimi, sevkleri ve posta işleridir. Ayrıca, 
kurye temini, Anadolu’ya gidecek olan casusların takibi gibi işlerde bu şube tarafından 
yürütülmekteydi. Şube, Anadolu’ya gidecek olanlara vesika temini ve onların sevki es-
nasında gümrüklerde gerekli kolaylığın sağlanması yönünde de çalışmalarını yoğun-
laştırmıştı. Bu nedenle gümrüklerde ve polis müdürlüğünde, ilgili şubelerde çalışan 
memurları taraflarına çekmeye çalışmışlardır.582 

578 Himmetoğlu Hüsnü, Pandikyan İngilizlerin Hizmetinde Ama Bizimle Beraber, Dün ve Bugün 1/3 
(Kasım 1955) s.12-15;  Çukurova Bülent, Kurtuluş Savaşı’nda Haberleşme ve Yer altı Çalışmaları, Ankara 
1944, s.59

579 Ertürk Hüsamettin, İki Devrin Perde Arkası, Hazırlayan: Samih Hafız Tansu, İstanbul 1984, s.482 
580 Koçer Kemal, Kurtuluş Savaşımızda İstanbul, İstanbul 1946, s.64-65
581 Himmetoğlu Hüsnü, Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Yardımları, Cilt: I, İstanbul 1975, s.167
582 Aydın Mesut, Hamza Grubu, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 

Dergisi, Mayıs 1989, Yıl:2, Sayı:3, s.380
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Propaganda ve Karşı Casusluk

Başlangıçta Heyet-i Temsiliye, işgalcilerin propagandalarını önlemek ve propaganda 
aracı olarak kullanılabilecek bilgi ve belgelerin işgalcilere verilmemesini sağlamak için 
önlemler almıştır. 17 Mart 1920’de İstanbul ile resmi ve özel tüm telgraf haberleşmesi 
yasaklanmış, Anadolu ile ilgili bilgileri İstanbul’a verenlerin şiddetle cezalandırılacağı 
açıklanmış ve 23 Mart’ta da düşman yararına propaganda yapıp düşmanla haberle-
şenlerin tutuklanacağı açıklanmıştır.583 28 Ekim 1920 tarihinde, işgalcilerin Anadolu 
içinden haber almasını ve Anadolu’da yapacakları propagandaları önlemek için sansür 
yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelikte;  Anadolu içinden sahillere gidecek ve sa-
hillerden Anadolu’ya gelecek mektuplarla iç haberleşme ile ilgili tüm mektup ve telg-
rafların büyük merkezlerde sansür edileceği belirtilmiştir.584 Meclis’teki muhaliflerin ve 
karamsarların, Türk Ordusu’nun kötü durumda olduğunu görüşmelerde sık sık vur-
gulamaları;  İngiliz ve Yunan taraflarının yanlış yönlendirilmesinde ve Türk tarafının 
gücünün gizlenmesinde büyük katkı sağlamıştır.585

Milli Müdafaa Grubu, kamuoyu oluşturmaya değil, genellikle düşmana şaşırtıcı bil-
gi vermeye yönelik propaganda yapmıştır.586 Kamuoyu yaratmaya yönelik çalışmalar, 
özellikle Matbuat ve Haberalma Umum Müdürlüğü’nün (Basın ve Haberalma Genel 
Müdürlüğü) yönlendirdiği Milliyetçi basının yardımıyla olmuştur.587

Anadolu’da girişilebilecek İngiliz propaganda çalışmalarının kaynakları da İstanbul’da 
Milli Müdafaa Grubu tarafından araştırılmıştır.588 Milli Müdafaa Grubu, 25 Şubat 
1922’de İtilaf Devletleri ile saray propagandistlerini, çeşitli işlerle ve casuslukla görev-
lendirilen İngiliz subaylarının isimlerini, eşkalleriyle birlikte Ankara’ya bildirmiştir. Ay-
rıca Anadolu’ya gönderilecek Ermeni suikastçılar, Milli Hareket’e zararlı derneklerin 
çalışmaları ve İstanbul’da hükümetin ileri gelenlerine suikastlar düzenlenebileceği rapor 
edilen bilgiler arasında yer almaktadır.

Genelkurmay İstihbarat Şubesi, İstanbul’daki gizli örgütü olan Milli Müdafaa Grubu’yla 
istihbarat işlerini yürütmeye çalışmıştır.

Milli Müdafaa Grubu’nca hazırlanan gizli haberleşme yazıları, grubun gezici posta me-
muru Hacı Tevfik aracılığıyla, Ankara Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’nda görevli 
Yarbay Hüsamettin Bey adresine teslim edilmekteydi.

583 Güneş İhsan, a.g.e.,  s.206, Bununla birlikte İstanbul’da kışlalardaki Türk askerlerin Kuvayı Milliye’ye 
katılmaları için yoğun şekilde propagandaya başlanmıştır. 

584 Düstur, 3. Tertib, Cilt:I, s.110;  1921 Şubatında yayınlanan bir beyanname ile işgal bölgesindeki Türk 
kuvvetleriyle ilgili bilgi verenler hakkında şiddetle kavuşturmaya geçileceği belirtilmiştir. HTVD. 55 
(1966) Ves. No.1268 

585 Türk İstiklal Harbi, Cilt: II, Batı Cephesi, 6. Kısım, 4. Kitap (İstiklal Harbi’nin Son Safhası) Genelkurmay 
Basımevi, Ankara 1969, s.25 

586 Çukurova Bülent, a.g.e., s.59-65
587 Öztoprak İzzet, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Basını, Ankara 1981, s.4-7 
588 Çukurova Bülent, a.g.e.,  s.79
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Bu haberi alan İngilizler, Hacı Tevfik’e para teklif ederek, Anadolu’ya götürdüğü gizli 
yazıları önce kendilerine göstermesini istemişlerdir. Hatta birkaç kez de posta vagonuna 
baskın düzenleyerek inceden inceye araştırma yapmışlar ve Hacı Tevfik’i tutuklayarak 
ondan, Ankara-İstanbul arasında yapılan gizli haberleşme hakkında bilgi almak istemiş-
lerdir. Hüsamettin Bey, anılarında bu kahraman memur hakkında şöyle demektedir:

“Hacı Tevfik, İngilizlerden bunca baskı ve işkence gördüğü halde namus ve onuruna 
bırakılmış bulunan sözü edilen kıymetli sırları, İngilizlere hiçbir vakit açıklamamış ol-
masından dolayı gösterdiği içten bağlılık ve sağlam ahlakını takdir ederek anılarıma 
koydum.”

İstanbul içindeki telgraf hatlarıyla, Kandıra-İzmit çizgisi ilerisine kadar uzanmakta olan 
bütün telgraf hatları, İngiliz ajanlarının sıkı gözetleme ve kontrolü altında bulunu-
yordu. İngilizler;  İstanbul-Ankara arasında geçen gizli telgraf haberleşmelerinin çıkış 
kaynağı olan PR adlı Gizli Telgraf Teşkilatı’nı bütün araştırmalarına rağmen bir türlü 
ele geçiremiyorlardı.

Bu nedenle, İstanbul-Ankara arasındaki haberleşmeyi, aksatmadan sürdüren hat me-
murlarının büyük hizmetlerde bulunduğu bir gerçektir.

Fevzi Paşa (Mareşal Çakmak) ise Kuşçalı Telgrafhanesi’nden şöyle bahsetmektedir:

“Kocaeli Yarımadası ortasında, Kuşçalı mevkiinde bir muhabere merkezi vardı ki, bura-
dan doğruca Ankara ile serbestçe haberleşilebiliyordu. Ben de buradan Mustafa Kemal 
Paşa ile telgrafla görüşmüştüm.”589

4.13. İSTANBUL’DAN ANADOLU’YA GEÇİŞ,  
İŞLEMLER VE SİLAH KAÇIRMA YOLLARI

Mondros Mütarekesi’nden sonra, ihtiyat subaylarının (yedek subayların) terhis edil-
mesi, kaldırılan kıtaların subaylarının boşta kalması, tutsaklıktan dönen subayların bü-
yük kısmının İstanbul’da bulunması sebebiyle İstiklal Savaşı yıllarında Anadolu büyük 
oranda subay sıkıntısı çekmiştir. Savaşın en önemli sorunlarından biride bu subayların 
Anadolu’ya getirilmesi olmuştur.

İstanbul’dan Anadolu’ya subay ve sivillerin geçirilişleri iki yoldan yapılmıştır. Bu yollar-
dan biri vapurla İnebolu, diğeri İstanbul-Gebze-İzmit yoludur.590

589 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi (23 Nisan 1920- 29 Ekim 
1923), IV. Cilt, I. Kısım, Ankara Genelkurmay Basımevi 1984, Genelkurmay Başkanlığı Ankara, s. 168-
189

590 Çukurova Bülent, a.g.e.,  s. 61-62
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Deniz yolundan Anadolu’ya geçiş, kısmen Seyr-ü Sefa-i İdaresi veya yabancı şirketlerin 
vapurlarıyla olmuştur. Şirket yöneticilerinden bazılarının bilgileri dahilinde vapurlara 
alınan yolcular denetimlerde saklanarak, ya Mudanya üzerinden Bursa-Bilecek ya da 
İnebolu-Kastamonu-Çankırı üzerinden Ankara’ya yaklaşık 15 günlük bir yolculukla 
gönderilmişlerdir.591 1920 yılı ortalarında İnebolu-Ankara hattının yoğun taşımaya 
sahne olması, Kasım ayında bu bölgede Miralay Osman Bey başkanlığında bir men-
zil hattı kurulmasına neden olmuş, hat komutanlığına ise Kaymakam (Yarbay) İsmail 
Hakkı Bey getirilmiştir.592

Erenköy’de açılmış olan “İhtiyat Zabit Namzetleri Talimgahı” da Anadolu’ya kaçmak 
isteyen genç subay adaylarının kaçış yerlerinden biri olmuştur. Talimgah görevlilerin-
den Muallim Mülazım (Teğmen) Halil Nuri Bey, bir taraftan bu genç subay adaylarını 
eğitim alanından kaçırarak, Kocaeli bölgesinde milli müfrezelerin güçlenmesini sağla-
mış, bir taraftan da Gebze yörelerindeki Rum çeteleriyle savaşan Yahya Kaptan’a silah 
temin etmiştir.593 Tüm bunların yanında, İstanbul polisinin Hürriyet-İtilaf yanlısı bazı 
yöneticilerden çekinmelerine rağmen, genç subayların çoğuna uydurma bir araştırma-
dan sonra, yolculara özgü onaylı kimlik belgesi verilerek Anadolu’ya gönderilmiştir.594

Menzil hattından Anadolu’ya geçecek olanlar;  Gebze veya Gebze bölgesindeki Ağren 
Köyü’ne Üsküdar-Merdivenköy, Beykoz-Ömerli, Beykoz-Kılıçlı, Alemdağ-Kartal yo-
luyla getirilmekteydiler.

Bu kaçırılmalarda, Gebze’den başlayarak kuzeyde Molla Fenari-Tepeköy-İzmit hattı 
izlenmiştir.595 İzmit’ten de Kandıra-Ağva veya Kefken-Karasu’ya geçilmiş ya da İzmit’ten 
tek yol izlenerek, Adapazarı-Karasu-Hendek-Mesudiye ve Geyve’ye varılmıştır. Böylece 
ya kuzeyde Bolu iline ya da güneyde Bilecik iline gidilebilmiştir.596

Subayların Anadolu’ya geçirilmesinde yaşanan temel sorunlardan biri de subay aile-
lerinin İstanbul’da kalmasıdır. Bundan dolayı, bu konuda önlem alınmış ve 16 Ocak 
1921’de davetli ve davetsiz olarak İstanbul’dan Anadolu’ya geçen subaylar ile ailelerine 
yolluk verilmesi ayrıca yalnız gelip, daha sonra ailelerini getirenlere de aynı işlemin 
uygulanması kararlaştırılmıştır.597 

591 Kalaç Hamdi, Kendi Kitabım, İstanbul 1960, s.171;  Deligönül Ethem, Eski İmalat-ı Harbiyeliler, 
Yıllarboyu Tarih Dergisi, Yıl:IX, Sayı:10, Ekim 1982, s.49-50

592 Peker Nurettin, a.g.e.,  s.260 
593 Kenber Lütfi Arif, Milli Mücadele’de İlk Kurşun, Dün ve Bugün Dergisi, Yıl:I, Cilt: 1, Sayı:3, Kasım 

1955, s.29-30 
594 Peker Nurettin, a.g.e.,  s.188 
595 Kenber Lütfi Arif, a.g.m., s.29;  Can Fahri, Milli Mücadele’de Halide Onbaşı, Yakın Tarihimiz Dergisi, 

Yıl:1 Sayı:4, 1962, s.99;  Kılıç Salih, Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu’ya Nasıl Kaçtı?, Hayat Tarih 
Mecmuası, Yıl:2, Sayı:12, 1968, s.23-26,

596 Adıvar Halide Edip, Türk’ün Ateşle İmtihanı, s.78-116 
597 Düstur 3.Tertib, Cilt:I, s.182 
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Karadeniz’in güvensizliği, karaya çıkarılan malzemenin bir an önce Anadolu içlerine 
gönderilmesini zorunlu hale getirmişti.598 Kasım 1920’de fazla taşıtın müteahhitlerin 
(yüklenici) elinde bulunması doğal olarak ücretlerin artmasına yol açmış bunun üze-
rine bir araba ulaşım kolu kurularak, taşımacılık işlerinde arabacılar derneğinden de 
yardım alınmıştır.599

4.14. GİZLİ PR TELGRAF TEŞKİLATI

1920 yılının Aralık ayı sonlarında İstanbul’da bulunan Milli Müdafaa Grubu’nun iki 
temsilcisi o dönemde İstanbul Telgraf Müdürlüğü’nü yürüten İhsan Bey’e (İhsan Pere) 
müracaat ederek Ankara ile gizli muhabere yapılması için görüşmüşler ve bu konuda 
yardım istemişlerdir. Haberleşmenin yeniden nasıl sağlanacağı üzerinde düşünülürken, 
İhsan Bey en güvenilir elemanlarından olan başmemur Hilmi Bey’le Sirkeci’de bir lo-
kantada buluşur. Anadolu’ya gizli bir tel sistemi kurmak istediğinden bahsederek Hilmi 
Bey’in düşüncelerini sorar. Hilmi Bey bu fikrin harikulade olduğunu söyleyerek elin-
den gelen yardımı yapacağını belirtir. Kendisi ittihatçı cephede yer aldığından mimli 
olduğunu bu nedenle gizli teşkilatta görev almasının teşkilata zarar vereceğini belirterek 
İhsan Bey’e hat başçavuşu Mümtaz’ı önerir. Ertesi akşam aynı yerde İhsan, Hilmi ve 
Mümtaz Beyler buluşarak meseleyi bir kez daha gözden geçirirler. Mümtaz Bey;  güve-
nilir ve bir o kadar da çalışkan olan Cevad ve İsmet Beyleri önerir. İhsan Bey de katibi 
olan Edip Efendi’yi seçer. Hat Başçavuşu Mümtaz, pil odasından tel çekerek uygun 
görülen bir yerde makineye bağlama işini yapacak, memurlar da sıra ile çalışacaklardır. 
Seçilen telgrafçılar o kadar vatanseverdi ki onlara güvenmemek söz konusu bile değildi. 
İhsan Bey ile Edip Bey iki tane şifre sureti yaparak, birini Genelkurmay Başkanlığı’na 
diğerini de Ankara PTT Umum Müdürlüğü’ne yollamayı planlamışlardı. Genelkurmay 
Başkanlığı’na bir yazı yazılarak P.R işaretiyle, Adapazarı üzerinden Ankara’nın aranaca-
ğı bu nedenle kullanılan bu telin kendilerine tahsis edilmesini rica ederler. PTT Umum 
Müdürlüğü’ne de, Genelkurmay emrinde çalışacak tele hiçbir merkezin girmemesinin 
sağlanması için yazı yazılarak kullanılacak şifre bildirilmiştir. İhsan Bey odasında şifre-
leri Ankara’ya nasıl göndereceğini düşünürken içeri Bozcaada’da beraber çalıştığı posta 
memuru Said ile Galatasaray’dan okul arkadaşı Celal girerler. Her ikisi de Gelibolu’da 
posta memurluğu yaparken buranın Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine, Cafer 
Tayyar Paşa’nın Anadolu ile haberleşmesini sağladıkları gerekçesiyle İstanbul’a sürül-
müşlerdir. İhsan Bey bu yazıları Ankara’ya nasıl göndereceğini düşünürken kısmet aya-
ğına kadar gelmiştir. O dönemde Adapazarı ve Geyve’ye posta memuru aranmaktadır. 
Bu fırsatı kaçırmak istemeyen İhsan Bey personel müdürüyle olan diyalogundan yarar-
lanarak Celal Bey’i Adapazarı’na, Said Bey’i ise Geyve’ye tayin ettirmiştir. Celal Bey’i 
de çıkarken akşam yanına uğraması konusunda tembihlemiştir. Akşam buluştuklarında 
İhsan Bey yapacağı vazifeyi Celal Bey’e anlatır. Celal Bey bu vazifeyi büyük bir sevinçle 

598 Peker Nurettin, a.g.e.,  s.210-217 
599 Peker Nurettin, a.g.e.,  s.217-218, 266 
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karşılayarak birkaç gün sonra gitmeyi planladığı görev yerine bu kutsal vazife nedeniyle 
hemen yarın gideceğini söyler. Bunun üzerine İhsan Bey şifreleri ve mektupları Celal 
Bey’e teslim etmiş ve şifreler Ankara’ya yola çıkmıştır. İstanbul Telgraf memurlarından 
olup açığa alınan Manastırlı Hamdi Bey’i de İzmit’e gönderir. Manastırlı Hamdi Bey 
de oradan Ankara’ya geçmiştir. 

İstanbul’un işgalinden sonra Anadolu ile haberleşme İngilizlerin kontrolüne geçmiştir. 
20 Temmuz 1920’de Yunanlılar Tekirdağ’a asker çıkarmış ve bütün Trakya’yı kısa zaman-
da işgal etmişlerdir. Bu nedenle Trakya merkezleriyle olan muhabere de kesilmiştir. Ru-
meli tarafında ise ancak Çatalca’ya kadar olan yerlerle muhabere edilebilmekteydi.600

Cevad Bey,601 sansür ortamında görevini sürdürürken bir gün Mümtaz Bey yanına ge-
lerek Adapazarı Kaymakamı’nın Anadolu’ya yazılacak telgraflara aracılık etmeyi kabul 
ettiğini söyleyerek, kendisine verilecek telgrafları Adapazarı’na gizlice çekebilmesi için 
ricada bulunur ve ertesi gün çekmesi için bir telgraf getirir. Adapazarı telini kendi ma-
kinesinden kesip Cevad Bey’in çalıştığı Edirne makinesine bağlar. Cevad Bey, başında-
ki fesi çıkarmasının muhaberenin bittiği anlamına geleceğini söyleyerek bu durumda 
Mümtaz Bey’den teli tekrar eski yerine bağlamasını ister. Mümtaz Bey, Cevad Bey’in 
dediği gibi komitatörden telleri değiştirerek Adapazarı’nı Cevad Bey’in makinesine 
bağlar. Cevad Bey, telgrafı İngiliz subaylarının etrafta dolaşmalarına aldırmadan ve on-
lara sezdirmeden Adapazarı’na çeker.

Bu ilk telgraftan sonra Cevad Bey’e hergün birer ikişer şifreli, şifresiz telgraflar gelmeye 
başlar ve giderek çoğalır. Cevad Bey, bu telgrafların her birini başka bir kağıda geçiriyor 
ve görenleri aldatmak için adres yerine “Gouverneur General Andrinople”, imza yerine 
de o tarihlerde İstanbul’da bulunan Yunan kumandanının veya çok fazla telgraf yazan 
Yunan Liman Kumandanı’nın imzalarını koyarak, altına renkli kalemle sansürden geç-
miş gibi kontrol heyeti reisi olan İngiliz subayının parafını atarak ve masanın üzerine 
koyarak korkusuzca Adapazarı’na çekiyordu. Bu şekilde sağlıklı bir haberleşme yapıla-
bilmesi mümkün değildi. Bu nedenle, İhsan ve Mümtaz Beyler, pil odasının içindeki 
küçük odaya telgraf sistemini kurmaya karar vermişlerdir. Telgrafhane Hintli askerler 
tarafından kontrol altında tutuluyorsa da Hintli askerler arka kısma geçmiyorlardı. Bu 

600 Pere İhsan, Hatıratlar
601 AHMET CEVAD BESEN :1 Temmuz 1899 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ticaret Yüksek Okulu’nun 

birinci sınıfına kadar eğitimini devam ettirmiş ve 17 Mayıs 1916 tarihinde İstanbul Ortaköy PTT 
Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başlamıştır. 12 Eylül 1919 tarihinde İstanbul Telgraf  Merkezi’nde 
telgraf  memuru olarak görevine devam etmiş ve 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgalinden sonra Telgraf  
Başmuhaberecisi İhsan PERE tarafından kurulan gizli PR adlı telgraf  teşkilatına katılarak Milli Müdafaa 
(M.M) ve Felah adlı istihbarat gruplarının bütün istihbarat bilgilerini Ankara’ya bildirerek büyük bir 
cesaret örneği göstermiştir. Milli Mücadele’deki bu üstün hizmetlerinden dolayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki yıllarda 
PTT’de şube müdürlüğü, başmüdür yardımcılığı ve daire başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduktan 
sonra 24.05.1962 tarihinde isteği üzerine emekliye sevk edilmiş ve 04.06.1962 tarihinde 46 yıllık 
vazifesinden ayrılmıştır. 08.08.1971 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir.
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nedenle çavuş her gün pillerin muayenesini bahane ederek 
bu odaya girip çıkıyordu

Cevad Bey602 ve Mümtaz Bey, bir akşam gizlice bodrumda-
ki kalorifer dairesine inerek, eskiden pil dairesi olarak kul-
lanılmış olan boş ve geniş bir odayı gizli telgraf merkezi ha-
line dönüştürürler. Bu odanın seçilmesinde, merkeze giden 
tellerin kablo başlarının bulunduğu bir dağıtım tablosu ile 
muhabere salonundan aşağı inen hatların içinde bulundu-
ğu bir tablo olmasıdır. Buradan istenilen bir teli, muhabe-
re salonundan ayırıp kurulacak bir makineye bağlamak ve 
muhabere salonu ile alakasını kesmek mümkündü ancak 
burada pil yoktu. Mümtaz Bey603 muhabere edilmeyen 
tellerden birine muhabere salonundan 120 voltluk akü-
mülatör cereyanı vererek bodrumdaki odada muhabereyi 
yaptırabilecek bir enerji temin edebileceğini söyler. Artık iş 
bir telgraf makinesinin bulunmasına kalmıştır. Bu eksiklik 
hat çavuşlarına ait telefonlu bir seyyar telgraf makinesinin 
bulunmasıyla giderilmiştir. Kurulan bu tesisatla Adapa-
zarı bulunarak bir de deneme yapılmıştır. Artık akşamla-
rı saat 18.00’dan sonra İstanbul’daki fedakar telgrafçılar, 
Adapazarı’nı buradan arayacaktır. İstanbul’dan Adapazarı 
aranırken “PR” işareti verilecek olup Cevad Bey “Necat” 
ismin kullanacaktır. Adapazarı bu işaret ve adı almayınca 
hiç kimseye cevap vermeyecek ve telgraf da yazmayacaktır.

602 Bu işin devamlı çalışmayı gerektirmesi üzerine 25 Ocak 1337’de 
Edip (Giztel) isimli başka bir memur İhsan Bey tarafından Cevad 
Bey’e yardımcı olarak getirilmiştir. Gün geçtikçe muhabere gelişmiş 
ve telgraflar çoğalmıştır. Bu yoğunluk üzerine 2 Temmuz 1921’de 
İstanbul memurlarından İsmet Bey (Tükel) bu kadroya dahil 
edilmiştir.

603 AHMET MÜMTAZ TEKMEN : 1880 yılında Çanakkale 
Gelibolu’da doğmuştur. Babası da Telgraf  Çavuşu olan Ahmet 
Mümtaz Tekmen Alaşehir’de 12 Kanunuevvel 1323 (Aralık-1907) 
tarihinde Merkez Çavuşu olarak göreve başlamış, 1 Teşrinievvel 1325 
(Ekim-1909) tarihinde İstanbul’a Merkez Çavuşu olarak gelmiştir. 

 1. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’da kablo Başçavuşluğu yapmış, 
24 Teşrinievvel 1339 tarihinde Kablo Fen Memurluğuna atanmış, 
1 Ağustos 1340 tarihinde Fen Müfettişliğine atanmıştır.Daha 
sonra Zonguldak, Ereğli, Kastamonu ve Ankara’da görev yapmış 
ve 17 Ağustos 1942 Tarihinde  Ankara’da  vefat etmiştir.4788 
Sicil dosyasında Milli Mücadelede Gizli PR Teşkilatı’ndaki yapmış 
olduğu hizmetler ve beyaz şeritli İstiklal Madalyası almış olduğu 
kayıtlardadır.

Gizli PR Teşkilatı Üyesi Telgrafçı Ahmet 
Cevad (BESEN)

Gizli PR Teşkilatı Üyelerinden Telgrafçı İsmet 
Bey (TÜKEL)



253İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

Yalnız kalorifer dairesindeki bu odanın içi aydınlık oldu-
ğu için dışarıdan görülme ihtimali vardı ki bu da büyük 
tehlike arz etmektedir. Fakat bu odanın arka kısımlarında 
kapı ile geçilebilecek küçük bir oda daha vardı. Bu küçük 
odanın kapısının kilidini açarak içeri girerek etrafı kontrol 
ederler. İçi eski eşya ve evrakla dolu olan bu odanın hiç 
penceresinin olmaması ve etrafa ses gitmemesi gizli muha-
bere yapabilmek için çok uygundu. İçeride bulunan eşya 
ve evrakı parça parça kalorifer kazanına atıp imha ederek, 
içeride çalışabilecek bir yer oluştururlar. Bir akşam iş çıkışı 
buraya iki tahta sandalye ile bir gaz lambası getirerek, bir 
tahta peykenin üzerine makinelerini, kurup gaz lambasının 
ışığı altında çalışmaya başlarlar.

Her akşam, çalışmaya başlamadan önce Adapazarı teli ile 
akümülatör cereyanını taşıyan teli, birer kablo ile makine-
lerine iliştiriyor, işleri bitince de makine ile bu kabloları 
toplayıp bir sandığın içerisine yerleştirerek kamufle ediyor-
lardı.

Bu, her akşam yapılması zor bir işti çünkü makineye giden 
hattı elektrik ceryanına bağlamak bazen elektrik çarpmala-
rıyla sonuçlanabiliyordu. Bir gün Cevad Bey, kablo başı ile 
çalıştıkları odanın kapısı arasındaki duvarın içinde küçük 
bir kapı bulup açtığı zaman buraya yukarıdan aşağıya doğ-
ru yerleştirilmiş komütatörler görür, yakaladığı bu fırsatı 
değerlendirerek makineyi elektriğe bağlamadaki zorlukları 
ortadan kaldırmak için buraya görünmeyecek şekilde teller 
çekerek tertibat alır. Artık komütatörün cebinde taşıdığı 
iki fişini kullanarak hem Adapazarı telini hem de elektrik 
cereyanını makineye bağlayabiliyordu. İşleri bittiği zaman 
fişleri çıkardıkları için komütatörden faydalanıldığını anla-
mak mümkün olmuyordu.

15-20 gün geçtikten sonra Ankara’dan gizli merkeze şifreler 
yazılmaya başlayınca işler birden bire fazlalaşmaya başlar. 
Bu nedenle telgrafçılarımız gece yarılarına kadar çalışmaya 
başlarlar. Adapazarı merkezi bu işin altından kalkamayaca-
ğını anlayınca gizli merkeze Bolu üzerinden yol temin ede-
rek, Ankara ile doğrudan muhabere etmelerini sağlamıştır.

Bu sırada Erkan-ı Harbiye-i Umumiye’ye bağlı Milli Mü-
dafaa Grubu’nun da gizli merkeze şifreler göndermeye baş-
lamasıyla birlikte telgraf yoğunluğu bir kat daha artmıştır.

Gizli PR Teşkilatı Üyesi Telgrafçı  
Hacı Ahmet Mümtaz (TEKMEN) 
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Bu telgraf yoğunluğu içerisinde seyyar telgraf makinesiyle çalışmak güç olduğu için 
muhabere salonundan bir tane dubleks maniple ile bir İngiliz rolesini ve bir de yerli 
mors alıcı makinesini çalarak aşağıdaki gizli merkeze götürerek sistemi kurarlar. Böyle-
ce rahatça çalışmaya başlarlar.604 

Felah ve Milli Müdafaa Grubu ile daha sonraları Kızılay vasıtasıyla İsviçre’ye gönde-
rilen talimatlar hep bu gizli telgraf hattı üzerinden iletilir. Telgraf memurlarından her 
gece birisi nöbete kalarak sabahlara kadar telgraf çekmektedir. Zaman zaman sansür 
memurları ve Leon Efendi durumdan şüphelenmişlerse de yakalanmamışlardır. Muha-
bere tüm hızıyla devam ederken bazı aksaklıklarda yaşanmaktadır. Mesela Büyükada ile 
Kartal arasındaki teli İngiliz bandıralı bir motor koparmıştır. Fakat İngilizler durum-
dan şüphelenmedikleri için telin tamirine izin vermişlerdir. Bir defasında da Galata 
Köprüsü’nün altından geçen kablolar kopar fakat bu kablolar fedakar bir hat çavuşu 
tarafından tamir edilir. Böyle arızalar yaşandığında şifreler bekletilmeyeceğinden posta 
seyyarı olan Hacı Muhittin isminde birine veriliyor O da bu şifreleri tren vagonunun 
kompartıman duvarının kaplamasını çıkararak oralara saklıyor ve tekrar vidalıyordu. 
Yine böyle bir günde Hacı Muhittin, Sefa isminde bir müfettiş tarafından yakalanır. 
İngilizler bu adamı Beyoğlu telgrafhanesindeki istihbarat dairesine götürerek sıkıştırır-
lar ancak Hacı Muhittin ser verir sır vermez. Bu olaydan sonra İngilizlerin hafiyeliğini 
yapan Leon çok sık dolaşmaya başlar.605 

Ankara’dan M.M.’e ve İstanbul’dan Ankara’ya telgrafla verilemeyen çok gizli haberler 
kurye ile iki yoldan gönderilmiştir. Meclis’in açılmasından sonra, Milli Müdafaa ile 
hemen hemen aynı dönemde Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı İnebolu İrtibat Zabit-
liği ve Mevki Kumandanlığı (Bağlantı Subaylığı ve Yerel Komutanlığı) kurulmuştur. 
Bunlar (söz konusu unsurlar) gelip gidenleri denetlemek, alınan haberleri Ankara’ya 
iletmek, gelen Milliyetçilere yolluk vermek ve olası düşman çıkarmasını önlemekle 
görevlendirilmiştir.606 4 Mayıs 1921’de Milli Müdafaa raporlarının Ankara’ya Merkez 
Kumandanlığı kanalıyla gönderilmesi, telgraf ile haberleşme mümkün olmadığında da 
yazılı olarak raporun İnebolu İrtibat Zabitliği’ne gönderilmesi istenmiştir. Raporlar 
İnebolu’ya607 ve Genel Kurmay Başkanlığı’na şifreli olarak verilmiş asılları doğrudan 
Fevzi Paşa’ya gönderilmiştir. 1922 başlarından itibaren, ikinci yolun yani İzmit yolu-
nun kullanılmaya başlandığı görülmektedir. İzmit’te bu amaçla Milli Müdafaa’nın bir 
kuryesi de bulundurulmuştur. Gönderilen rapor ve yazılar arasında, Anadolu’ya sızması 
olası kötü niyetli kişilerin gelebilecekleri yollar ve eşkalleri, askeri haberalma raporları, 
grup elemanlarının çalışmalarına ilişkin belgeler de bulunduğundan kurye ile haberleş-
me güvenilir bir yol olarak görülmüştür.

604 Besen Cevad, Hatıratlar
605 Pere İhsan, Hatıratlar
606 Peker Nurettin, İstiklal Savaşı’nın Vesika ve Resimleri, İnönü, Sakarya ve Dumlupınar Zaferlerini 

Sağlayan İnebolu ve Kastamonu Havalisi, İstanbul 1955, s.185 
607 Koçer Kemal, a.g.e.,  s.128 
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Vapurlarla İstanbul’dan Anadolu’ya gönderilen kişilerin de zaman zaman ellerine belge 
verilerek, bunların Ankara’ya iletilmesi sağlanmıştır.

4.15. ERMENİ SORUNU

Ermeni sorunu esas itibariyle, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucu Rusların, Doğu 
Anadolu’nun bazı şehirlerini işgal etmeleri ve burada yaşayan Ermenileri kışkırtmaları 
ile başlamıştır.

Üç önemli faktör, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ermeni sorununun ortaya 
çıkmasına neden olmuştur.

Birincisi;  Rus ordusunda bulunan Ermeni asıllı askerlerin Osmanlı topraklarında otu-
ran Ermenilerle ilişki kurmaları sonucu, Ermeni isyanı ve başkaldırmalarının Rus ordu-
su tarafından destekleneceği yolunda Ermenilere telkinde bulunmalarıdır.

İkincisi;  Balkanlar’da oturan Hristiyan toplulukların bağımsızlıklarını ilan etmiş olma-
ları, Ermenileri de aynı yolda çaba sarfetmeye itmiştir.

Üçüncüsü;  Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan San Stefano (Ye-
şilköy) Antlaşması’nın 16. maddesi ve Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi ile Ruslar, 
Ermenilerin hamisi sıfatını kazanmışlardır.608

İngiltere ve Rusya’nın Osmanlı Devleti içindeki kargaşayı hızlandırmak için destekledi-
ği Ermeni çeteleri ile derneklerinin kışkırttığı halk, Türklere yönelik saldırılarda gecik-
memişlerdir. 1890 yılının Haziran ayında, Anavatan Cemiyeti Müdafileri Cemiyeti’nin 
Erzurum’da, Temmuz ayında ise Hınçak Partisi üyelerinin İstanbul Kumkapı’da çıkart-
tığı olaylar iki toplum arasında yüzyıllardır devam eden barışı sona erdirmiştir. Her iki 
taraftan onar kişi ölmesine rağmen olaylar Avrupa basınında Ermenilere yapılmış bir 
katliam olarak yer almıştır.

1891 yılında II. Abdülhamid tarafından Ermeniler için genel bir af çıkarılmış ise de Er-
meni komite ve çeteleri faaliyetlerine devam etmişlerdir. Çeşitli illerde olaylar çıkaran 
Ermeniler, Van Valisi’ne karşı suikast teşebbüsünde bulunmuş, 1894 yılında Tokat’ta 
bir posta tatarını öldürmüş ve posta arabasını soymuşlardır. Sasun’da büyük bir ayak-
lanma çıkarmışlardır. Devam eden Ermeni taşkınlıkları sonucunda verdikleri kayıpları, 
katliama uğradıkları şeklinde propaganda eden Ermeniler özelikle Sasun olaylarından 
sonra Avrupa kamuoyunu Türkler aleyhine harekete geçirmişlerdir. Yaşanan bu olay-
lardan sonra “Milletlerarası Tahkikat Komisyonu” kurulmuş fakat yapılan incelemede 
Ermenilerin masum olmadıkları anlaşılmıştır. Ermenilerin planlı saldırı ve propagan-
daları;  Rusya, İngiltere ve Fransa’yı Osmanlı Devleti’ne baskı yapmaya zorlamıştır. 

608 Halaçoğlu Yusuf, Ermeni Tehciri, İstanbul 2008, s.26-40
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Vilayet-i Sitte’de reform yapılmasını isteyen nota Osmanlı Devleti’ne sunulmuştur. 
Abdülhamid’in karşı çıktığı dış müdahale, Van olayları ve Osmanlı Bankası baskınıyla 
daha da artmış ve bunun üzerine Osmanlı Devleti, tüm vilayetlerinde ıslahat yapılma-
sını emreden iradeyi çıkarmak zorunda kalmıştır. 

Abdülhamid’in tahttan indirilmesinin ardından, iktidar gücüne sahip olan, İttihat 
ve Terakki Partisi yönetiminde daha da yoğunlaşan Ermeni saldırıları her defasında 
Avrupa’ya “Ermeni Katliamı” olarak yansıtılmıştır. Nitekim, 31 Mart Vakası’nın he-
men ertesi günü Ermeniler Adana’da Müslümanları katletmeye başlamışlar fakat İttihat 
ve Terakki’nin Adana’ya gönderdiği Cemal Paşa, Avrupa’ya hoş görünmek için Divan-ı 
Harb’de bir Ermeni’ye karşılık 47 Türk’ü idam etmiştir.609 

4.15.1. I. Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Katliamı

Ermeniler, bağımsızlıklarını kazanmak için aradıkları isyan ortamını I. Dünya Sava-
şı ile bulmuşlardır. Osmanlı Devleti daha savaşa girmeden Ermeniler çıkabilecek bir 
savaş esnasında alacakları tavrı, yaptıkları müzakerelerle kararlaştırmışlardı. İttihat ve 
Terakki Partisi’nin kendilerine karşı eskiden izlediği siyasetin değişmesini de bahane 
eden Ermeniler savaş öncesinde tavırlarını Rusya’dan yana koymuşlardı. Nitekim, 1914 

609 Halaçoğlu Yusuf, a.g.e., s.26-40

1. Dünya Savaşı’nda Ermeniler Tarafından Katledilen  Türk Anaları ve Çocukları
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Ekimi’nde Çar, Osmanlı Devleti’ne savaş açınca, aynı tarihte Taşnaksutyun da Osman-
lı Devleti’ne savaş ilan etmiştir. Osmanlı Devleti’nin seferberlik ilanını dikkate almayan 
Ermeniler, Osmanlı Ordusu’na katılmamışlar, katılsalar dahi askerden kaçarak Ermeni 
çetelerine veya Rus ordusuna sığınmışlardır.

Asker kaçakları ve yerli çetelerden oluşan Ermeni grupları dağlık bölgeleri sığınak ola-
rak kullanmış ve buralardan Türk askerlerine ve yerli Müslüman halka saldırmışlardır. 
Zeytun, Bitlis, Erzurum gibi bölgeler coğrafi şartların uygunluğu nedeniyle Ermeni 
çetelerinin çok yoğun bulundukları yerler haline gelmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı 
sürecindeki Ermeni katliamlarında, Ruslar etkin bir şekilde rol oynamışlardır. Doğu 
Anadolu’daki Ermenileri kendi yanlarına çekerek bölgeyi kolay bir şekilde işgal etmeyi 
planlayan Ruslar, Ermeni çeteleri desteklemiş, onlara silah yardımı ve maddi destek 
sağlamışlardır. Yaklaşık 150 bin kişi civarındaki Ermeni çeteleri Rus ordusu ile birlikte 
savaşmıştır.

Rusya’nın Ekim 1914’te Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilan etmesinin ardından Er-
meniler bütün imkanlarıyla Rus emrine girmişlerdir. Kasım 1914’te Ruslar, Doğu 
Anadolu’yu işgale başlayınca Ermeni çeteleri de müslüman halka karşı katliamlara baş-
lamıştır. Anadolu’nun birçok vilayetinde Ermeni çeteleri hem askeri birliklere hem de 
masum ve korumasız sivil halka saldırmışlardır. Bu saldırılarda yüz binlerce Türk öldü-
rüldüğü gibi birçok şehir tahrip edilmiş, köyler yakılmıştır. Arşiv belgelerine göre çoğu 
köy baskını şeklinde yapılan katliamlarda masum Anadolu halkı yakılmış, kurşuna 
dizilmiş, kuyulara atılmış, tecavüze uğramış, idam edilmiş, boğazlanmış, zehirlenmiş, 
trenden atılmış ve değişik şekillerde vahşice öldürülmüştür. Genç ve orta yaş grubun-
daki erkeklerin askerde olmasından dolayı katledilenlerin büyük çoğunluğunu masum 
kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturmaktadır. 

Ermeni çeteleri, Müslüman halkın yanında kendilerini desteklemeyen Ermenileri de 
öldürmekten çekinmemişlerdir. Van isyanı sırasında kendilerini desteklemeyen Van’ın 
Ermeni Belediye Başkanı Kapamacıyan, Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir.610

1915 Şubat’ında Ermeniler, özellikle sistemli olarak köylere kadar iletilen talimatlarda, 
ikmal yollarının ve telgraf hatlarının kesilmesi suretiyle Osmanlı Ordusu’nun iaşe ve 
istihbaratına darbe vurulmasını istiyordu. Ayrıca iki yaşına kadar olan müslüman Türk-
lerin hepsinin öldürülmesini, resmi dairelerin bombalanmasını ve yakılmasını istiyor-
lardı. Ermeni saldırılarına bu yüzden en çok telgrafhaneler maruz kalmıştır.611 

610 Sarınay Yusuf, Anadolu’da Yunan ve Ermeni Katliamı, Yakın Tarihimizde Türkler’e Karşı İşlenen 
Katliam ve Sürgünler, Ankara Ticaret Odası, Ankara 2005, s.130–132

611 Halaçoğlu Yusuf, a.g.e., s.26-40
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4.15.2. Zeytun Olayları 

Ermeni katliamlarının ilk başladığı yerlerden olan Zeytun, asker kaçağı Ermeniler tara-
fından kurulan çetelerin yoğun bir şekilde konuşlandığı bölgelerden biridir. 17 Ağustos 
1914’te askerden dönen erkeklerden çoğunu öldüren Ermeniler, güvenliği sağlamaya 
gelen jandarmayla da çatışmış, 25 eri şehit ederek 34 eri de yaralamıştır. Daha sonra 
gerçekleştirdikleri farklı baskınlarla 10 kişiyi öldürmüş, harmanları yakıp evlere zarar 
vermişlerdir. Yakalanan Ermenilerden çok sayıda silah, bomba ve Hınçak komitesine 
ait mühür ve evrak ele geçirilmiştir. 

4.15.3. Van Olayları

Ermenilerin harp sırasında çıkardıkları olayların sonuçları bakımından en önemli olanı 
Van isyanı olmuştur. Ermeni parti ve cemiyetlerinin çok faal oldukları Van’da Ermeni 
halkı eğitilmiş ve silahlandırılmıştı. Van Vali Vekili Cevdet Bey’in Ermeni ileri gelen-
lerini toplayıp kendilerine, çıkacak herhangi bir olayın zararlı sonuçlarını anlatmasına 
rağmen Ermeniler zulümlerini artırmışlardır. Osmanlı Devleti’nin Çanakkale’de ölüm 
kalım savaşı verdiği günlerde Ermeniler önce Van civarında daha sonra Bitlis ve Van 
merkezinde büyük bir ayaklanma çıkararak saldırıya geçmişlerdir. Jandarma birlikleri-
nin direnişine rağmen Van 16 Mayıs’ta Ermenilerin eline geçmiştir.612İsyanlarda Erme-
niler Karçıkan, Gevaş613 ve Çatak’ta telgraf tellerini keserek hatları tahrip etmişlerdir.614 
1915 Şubat’ında Maraş’tan, Zeytun’a gönderilen asker ve cephane sevkinde, cephane 
koluna saldıran Ermeniler, 6 jandarmayı öldürmüş, ikisini yaralamış, Maraş ile Zeytun 
arasındaki telgraf tellerini keserek haberleşmeyi engellemişlerdir.615

Van’da çıkan olaylar sonunda 100.000’den fazla müslüman Türk, Ermeniler tarafından 
katledilmiş ve Van yoğun bir tahribata uğramıştır. Kars olaylarında yaklaşık 80.000 
kişi, Bitlis ve Muş olaylarında 87.000 kişi, Erzurum ve Erzincan olaylarında 50.000 
kişi, Ağrı ve Iğdır olaylarında ise 25.000 kişi katledilmiştir.

Yozgat, Sivas, Trabzon, Kayseri, Diyarbakır, Bayburt, Gümüşhane ve Adana’da on bin-
lerce Türk, Ermeniler tarafından katledildiği gibi Osmanlı Devleti’ne bağlı Nahçıvan’da 
da yaklaşık 75.000 kişi katledilmiştir. 

Bu katliamlar karşısında hükümet, tedbir alma zorunluluğu duydu. Gerekli görülen 
tehlikeli kişilerin, ferden veya toplu halde devlet güvenliğini tehdit etmeyen bölgelere, 

612 Sarınay Yusuf, Anadolu’da Yunan ve Ermeni Katliamı, Yakın Tarihimizde Türkler’e Karşı İşlenen 
Katliam ve Sürgünler, Ankara Ticaret Odası, Ankara 2005, s.130–132

613 Belgelerle Ermeni Sorunu, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Yayınları, 
Başbakanlık Basımevi, Ankara 1992, s.205

614 Belgelerle Ermeni Sorunu, a.g.e, s.209
615 Karacakaya Recep, Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi (1878-1923), Başbakanlık Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü, İstanbul 2001, s.108 
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zorunlu olarak gönderilmesi veya göç ettirilmesi gerekiyordu. Tehcir (göç) Kanunu bu 
amaçla çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başladıktan ve her tarafta 
Ermeni hareketi görüldükten sonra, uzun incelemeler sonucu, buna karar vermiştir. 
Tehcir Kanunu için başlıca üç sebep sayılabilir.

1. Mecburi göçten iki ay önce, İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Harekatı başlamış ve 
Osmanlı Devleti her taraftan düşmanla çevrilmişti.

2. İtilaf Devletleri bilhassa Ruslar, Ermenileri Osmanlı askeri birliklerini arkadan vur-
mak için silahlandırmışlardı.

3. Özellikle Çanakkale’de İtilaf Devletleri’nin taarruzu başlayınca Osmanlı Ermenile-
ri, İhtilal komitelerinin önderliği ile Rusların yanında yer aldılar ve çeteleri organi-
ze ederek terörist hareketlere giriştiler.616

Zamanın Sadrazamı Said Halim Paşa ve Dahiliye Nazırı Talat Paşa617 Tehcir Kanunu’nu 
14 Mayıs 1915’de yürürlüğe soktular. Kanun metninde bu kanunun, sadece Ermenile-

616 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.222-226
617 Babacan Hasan, Mehmed Talat Paşa 1874–1921 (Siyasi Hayatı ve İcraatı), Ankara 2005, s.38, 39, 51, 73, 

144, 230; Mehmet Talat Bey, 01.09.1874 tarihinde Edirne’de doğdu. Üç yaşında iken ailesiyle beraber bir 
sene kadar İstanbul’da Çatladıkapı’da oturdu. Vize iptidai mektebinde okuduktan sonra Edirne Askeri 
Rüştiyesi’ne girdi. Diploma almasına birkaç gün kala, hocası olan bir subayı dövdüğü için okuldan atıldı 
ve diploması verilmedi. İdadi’yi (Lise) ailesinin ekonomik durumunun yetersizliği nedeniyle okuyamadı. 
Talat Bey, Edirne Posta Telgraf  İdaresi’ne stajyer memur oldu. Bir yıl sonra 24.07.1891’de üç yüz kuruş 
maaşla Edirne vilayeti telgraf  deposu başmüdürlük mukayyitliğine atandı. Buradaki vazifesine devam 
ettiği sırada politikaya bulaştığı şüphesiyle, Edirne İstinaf  mahkemesince üç yıl kalebentliğine mahkum 
edilmiştir. Bunun üzerine, 30.06.1897 görevinden azledilerek Edirne hapishanesine konulmuştur.Talat 
Bey, yaklaşık bir buçuk yıl kadar hapishanede kaldıktan sonra, Sultan II. Abdülhamit’in çıkarmış olduğu 
bir af  iradesi ile, başka vilayette, münasip bir görev verilmek şartıyla affedilmiş, Selanik’le Manastır 
arasında çalışmak üzere, 13.07.1898’de seyyar posta memurluğuna atanmıştır. Bir yıl sonra, 1899’da 
Selanik vilayeti Posta ve Telgraf  Başmüdürlüğü’nde katipliğine tayin edilmiştir. 15.04.1903’de aynı 
kurumun tahrirat başkatipliğine yükseltilmiştir. Bu vazifesine devam ettiği yıllarda, gizli olarak siyasetle 
de meşgul oluyordu. Fakat bir gün, Posta ve Telgraf  Başmüdürü Arap Hamdi Bey, posta müdürü Hamdi 
Bey’le, tokat tokada müthiş bir kavga etti. İdare’nin bu iki amirinin kavgası mahkemeye intikal etti. 
Olayın tek şahidi de Talat Bey’di. Tabiî ki o da mahkemeye davet edildi. Talat Bey, en büyük amiri olan 
Arap Hamdi Bey’den zerre kadar çekinmeyerek, posta müdürü Hamdi Bey’in lehinde şahitlik yaptı. 
Arap Hamdi Bey bu duruma fena halde sinirlendi ve mahkemenin huzurunda: “Bu adam, din ve vatan 
hainidir. Padişahımızın bile aleyhindedir. Hatta bu yüzden hapislerde yatmış, buraya sürgün gelmiştir, 
şahadedi makbul olmaz” diye bağırdı. Başmüdür, mahkeme huzurunda böyle bağırmakla kalmadı, derhal 
İstanbul’a uzun bir jurnal gönderdi. Bu mahkeme ve jurnal üzerine 21.11.1907’de Anadolu’da müsait bir 
yere nakledilmek üzere görevinden azledildi. Anadolu’ya gitmeyen Talat Bey’in böylece memuriyet hayatı 
sona ermiştir. II. Meşrutiyetin ilanı ile Edirne Mebusu oldu. Dahiliye Nazırlığı yaptı. 4 Şubat 1912’de 
Said Halim Paşa Sadrazamlığı’ndaki kurulan hükümette Posta ve Telgraf  Nezareti Nazırlığı’na atandı. 
1917 yılında sadrazam oldu. I. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle Almanya’ya geçti. 15 Mart 1921 tarihinde 
bir Ermeni tarafından şehit edilmiştir. İttihat ve Terakki’ye olduğu kadar Talat Paşa’ya da muhalif  olan 
Sultan Vahdettin, “Bu memleketi idare için meğer iki adam lazımmış;  Biri Sultan Hamid, diğeri Talat 
Paşa. Ama ben onlar gibi idare edemem. Talat Paşa bizim halkımızı iyi anlamıştı. O hakikaten müstesna 
bir şahsiyetti. Eğer Talat Paşa o muhitte kirlenmemiş olsaydı, biz onunla bu memleketi kurtarabilirdik.” 
sözlerini üzülerek sarf  etmiştir. 
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re uygulanacağına dair bir kayıt yoktur. Bu kanun metninde, Hükümet icraatına karşı 
çıkıp emirlerine itaat etmeyenlerle, silahlı direnmede bulunan ve casusluk yapan köy 
ve kasaba ahalisinin askeri gereklerden ötürü, tek tek veya topluca diğer yerlere sevk ve 
iskan edileceği öngörülmekteydi.

Şehit Talat Paşa

Ermeni yazarları ve Ermeni görüşünü savunanlar, mecburi 
göçün Ermeni halkını imha amacı ile yapıldığını savunurlar. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki itham, yanlış, yersiz ve haksız-
dır. Bir kere Tehcir Kanunu, Ermeni isyanlarından sonra çı-
karılmıştır. Son olarak da Van Ayaklanması ve Van’daki Türk-
lerin katliamı, kanunun çıkarılma gereğini haklı kılmıştır. 
Ermeni komitecisi Papasyan’ın açıkça belirttiği gibi göçe, Er-
menilerin Türk devlet ve milletini yok etmek maksadıyla 
Ruslarla işbirliğine girişmeleri sebep olmuştur.

Mecburi göç, ülkenin her tarafında uygulanmamıştır. 
İstanbul’da isyancılarla ilişkili olan sadece 2.345 kişi mec-
buri göçe tabi olmuştur. İzmir’de, Orta Anadolu’da ve 
Güney’de oturan Ermeniler göçe tabi olmamışlardır.

Göç esnasında bir milyon beşyüzbin kişinin öldürüldüğü iddiası da bir hayal mahsulü-
dür. Bu dönemde, Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermenilerin toplam olarak miktarı ancak 
bu kadardır. Ermenilerin bir kısmının Kafkasya’ya, bir kısmının Suriye ve Lübnan’a bir 
diğer kısmının da Irak’a göç ettikleri dikkate alınırsa, bu rakamın ne kadar abartılmış 
olduğu görülür. Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, Ermeniler tarafından başlatılan isyan 
ve katliam hareketleri sonucu Türklerin kayıpları Ermenilerden çok daha fazladır. 

Cemal Paşa, yaptığı bir açıklamada şöyle demektedir:

“Benim Ermenilere ne kadar iyi davrandığımı herkesten fazla bugünkü Ermeni Patriği 
Zaven Efendi bilir. 1915 senesi Aralık ayında İstanbul’a geldiğim zaman bizzat kendisi 
Pera Palas Otelinde beni ziyarete gelerek, Patrikhane’nin resmi bir takdiri ile bütün 
Ermeniler namına teşekkür etmişti.”

Cemal Paşa618, Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu İstanbul’da kurulan bir heyet tara-
fından tehcir (göç) katliamından sorumlu tutularak idama mahkum edilmiştir.

Bu olay, yabancı propagandanın en masum insanları dahi nasıl insafsızca itham altına 
soktuğunu gözler önüne sermektedir. 

618 Sarısakal Baki, Belge ve Tanıklarla Samsun’dan Ankara’ya (19 Mayıs 1919-23 Nisan 1920), Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mayıs 2008, s.100;  İttihat ve Terakki 
önderlerinden Talat Paşa 15 Mart 1921’de Berlin’de bir Ermeni tarafından, Cemal Paşa 21 Temmuz 
1922’de Tiflis’te yine bir Ermeni tarafından öldürülmüş, Enver Paşa ise Buhara’da Bolşeviklere karşı 
savaşırken 4 Ağustos 1922’de şehit düşmüştür;  Düzdağ M. Ertuğrul, Buhranlarımız ve Son Eserleri, 
İstanbul 2006, s.27, Balkan Harbi’nin sonu ile Birinci Dünya Harbi’nin ilk yıllarında sadrazamlık yapan 
Said Halim Paşa, 6 Aralık 1921 günü bir Ermeni tarafından şehit edilmiştir.
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Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı’nda;  Sarıkamış’ta, Rus ordularının galebesi sonucu 
işgal ettikleri topraklarda yapmadıklarını bırakmamışlardır. Doğu, güneydoğu ve gü-
neyde kötülüklerin en kötüsünü, hıyanetlerin en adisini ve cinayetlerin en kanlısını 
yapmaktan geri durmamışlardır.619

Birinci Dünya Savaşı boyunca, 180.000’den fazla Ermeni, Rus ve Fransız ordularında 
yer almıştır. Mesela Alman istihbarat kaynakları, Şubat 1915 itibariyle 592 Osmanlı 
Ermenisi ve 11.854 diğer Ermenilerden olmak üzere toplam 12.446 Ermeni’nin Fran-
sız ordusuna alındığını bildirmektedir. Bunun bir sonucu olarak Osmanlı Ermenile-
rinden olan ve 1914–1918 tarihleri arasında Fransa için ölen Ermeniler adına anıt 
dikilmiştir. Nitekim Fransız arşiv belgelerinde, Fransa’nın Port Said istihbaratı ve Mısır 
Ortaelçiliği ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında, Eylül 1915 tarihinden 1916 Kası-
mına kadar, Musa Dağı Ermenileri başta olmak üzere Mısır’daki Ermenilerin çeşitli iş-
lerde kullanılması ve gönüllü olarak ne kadar kişinin silah altına alınabileceği, bunların 
eğitimi ile ilgili konularda pek çok yazışma yapıldığı görülmektedir. Bunların dışında 
İngiliz Mareşali Allenby, Türkleri Şam’ın güneyinde yendiğinde, yanında 8.000 Ermeni 
savaşçının mevcut olduğundan bahsetmektedir.620 

1914’ten itibaren Fransızların da, Ermenilere Kilikya’da bir devlet kurmak için söz ver-
dikleri bunun için haritalar yaptıkları ve onlarla sıkı bir işbirliğine girdikleri arşiv belge-
lerinden anlaşılmaktadır. Nitekim Fransa, Musa Dağı Ermenilerini Kıbrıs’a naklederek 
burada Monarga Lejyoner Kampı’nda eğitip kendi askeri üniformasını giydirmiştir. 
Esasen Fransızların Musa Dağı Ermenilerine destek vererek, yaklaşık 5.000 Ermeni’nin 
dağlara çekilmesinde ve Osmanlı Devleti ile mücadele etmesinde de rol oynadıkları an-
laşılmaktadır. Bu konuda Ermeni gazeteleri de, Musa Dağı’na çıkan Ermenilerin 3.500 
kişi olduğunu, 55 gün boyunca Türklere karşı direndiklerini, kendilerinin 15-20 ölü 
vermesine karşılık, 1.000 kadar Türk öldürdükleri haberini vermektedir.621

619 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.222-226
620 Halaçoğlu Yusuf, Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları, İstanbul 2008, s. 41
621 Halaçoğlu Yusuf, a.g.e., s. 44
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Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezâreti Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti Umûmî:  Husûsî: 137
Şifre Mahrem ve müsta‘celdir
Van Vâlî Vekîli Cevdet Beye
Reşâdiye ile Vastan ve Vastan Van arasındaki telgraf tellerinin Ermeniler tarafından kesildiği ve Pelli 
karakol kumandanının yine bunlar tarafından katlonulduğu ve o civârda bulunan Gevaş kaymakâmı 
ma‘iyyetindeki jandarmalar ile Ermeniler arasında hakîkî bir müsâdeme başladığı vekâletinizden alınan 
6/7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330 târîhli şifrede iş‘âr olunur. Hattın esâsen der-kâr olan ehemmiyyetine 
mebnî muhâfaza ve te’mîn-i selâmeti ale’l-husûs şu sırada her zamândan ziyâde matlûb ve mültezem 
olduğu hâlde Ermeniler tarafından birkaç def‘adır tahrîbâta ma‘rûz kalması fevka’l-âde şâyân-ı dikkatdir. 
Hattı kesmek ve kuvve-i müsellaha ile çarpışmak derecesinde cür’et göstermek tabî‘î verilen bir karâr ve 
ta‘lîmâta müsteniddir. Gevaş ve Reşâdiye’de bunları sevk ve idâre edenler tabî‘i mahdûd ve hükûmetçe 
de ma‘lûmdur. Tahkîkât-ı serî‘a icrâsıyla kendilerinin temâdî-i mefsedetlerine meydân bırakılmaması 
esbâbının istikmlâliyle beraber gerek hattın hüsn-i muhâfazası ve gerek hükûmetin muhâfaza-i haysiyyet 
ve mevkî‘i için gerek Gevaş muhîtinden ve gerek oraya mücâvir bulunan şâyân-ı i‘tîmâd İslâm karyele-
rinden münâsib sûretde istifâde olunması sûretiyle mütecâsirlerinin te’dibleri. 
Fî 7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Nâzır İmzâ
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Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezâreti Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti Umûmî: 
Husûsî: 131
Şifre
Van Vilâyetine
Reşâdiye ve Karçıkan telgraf hutûtunun ba‘zı mahalleri tahrîb edildiği ve bu tahrîbâtı 
îkâ‘ eden Ermenilerle müsâdeme başladığı cihetle tahrîbât-ı vâkı‘anın ıslâhı gayr-i kâbil 
bulunduğu Posta ve Telgraf Nezâreti’nden iş‘âr kılınmışdır. Hattın serî‘an ta‘mîr ve 
ıslâhı esbâbının ve mütecâsirlerin der-desti ile vukû‘u bildirilen müsâdeme hakkında 
ma‘lûmât i‘tâsı. 
Fî 2 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Nâzır İmzâ

B.
O

.A
. D

H
. Ş

FR
, 4

8/
7



264 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT



265İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

5. BÖLÜM
SAVAŞ DÖNEMİ-CEPHELER

VE
LOZAN

Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz’da Kocatepe’ye Çıkarken (Anıtkabir)
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5.1. KUVAYI MİLLİYE

Kuvayı Milliye, bugünkü dildeki kullanımı ile milli kuvvetler;  Yunanlıların İzmir’i 
işgal etmeleri ve Anadolu’da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan ku-
ruluşlardır. Kuvayı Milliye, ordu ile işbirliği yapan, İstiklal Savaşı’nın ilk çete ve si-
lahlı savunma teşkilatıdır. Kuvayı Milliye adı önceleri İzmir bölgesinde silahlı direniş 
gösterenler için kullanılırken, daha sonraları bütün Milli Hareketi kapsayacak şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır.

Kuvayı Milliye, hiç bir devletin ve milletin egemenliğini kabul etmeyen, milletin kendi 
bayrağı altında özgür ve bağımsız yaşamasını hedefleyen bir amaca yönelikti.

Kuvayı Milliye, işgalcilere karşı halkın tepkisi sonucu kurulmuştu. Bölgesel mahiyeti-
nin yanı sıra, sivil bir yönetim altında savaşan kişilerden oluşuyordu. İzmir bölgesinin 
efeleri, güneydoğu bölgesinin çeteleri, Kuvayı Milliyeciler idi. 

Kuvayı Milliye, Ege’de Yunanlıların İzmir’i işgal etmelerinden sonra işgale tepki olarak 
direniş hareketi niteliğinde ortaya çıkmıştır. Bu direnişler ne kadar zayıf ve dağınık 
olsalar da daima, bölgedeki askeri birliklerin desteği ile yürümüşlerdir. Ege Bölgesi’nde 
bulunan askeri birlikler Kuvayı Milliye hareketleri boyunca, hiçbir zaman ortadan 
kalkmamış, tersine kademeleri ve kumanda kadrosu ile Kuvayı Milliye’nin yönetimin-
de etkin rol oynamışlardır.

Kuvayı Milliye Ege Bölgesi’nde, cepheler kurarak ortaya çıkmıştır. Bu cepheler Yunan 
ilerlemesine karşı direniş hareketleri olmuştur. Yunan işgali karşısında ayrı ayrı bölgelerde 
harekete geçen ve direnenler arasında belirli bir iş ve görüş birliği sağlamak amacı ile ma-
halli veya bölgesel çeşitli teşekkül ve heyetler kurulmuş, kongreler yapılmıştır. Bunların 
ilki olan Balıkesir Kongresi, bu toplanma ve birleşme hareketlerinin tabii bir sonucudur. 
Birinci Balıkesir Kongresi’ni, İkinci Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri takip etmiştir.

Güney ve Güneydoğu Anadolu’da, Fransız işgaline karşı Kuvayı Milliye kuruluşları çe-
tin savaşlar vermişlerdir. Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a ayak bastığı zaman, Adana’da 
savunma cephesi kurulmuş;  Maraş, Urfa ve Antep işgalcilere karşı ciddi direnişler 
göstermiştir. 

Bütün bu cephelerin Heyet-i Temsiliye ile ilişkileri Sivas Kongresi’nden sonra, daha be-
lirli bir hale gelmiştir. Batı Cephesi Komutanlığı’na tayin olan Ali Fuat Paşa (Cebesoy), 
şeklen dahi olsa bu cephelerle temas sağlayarak bir kumanda birliğine bağlamıştır.

Kuvayı Milliye, Milli Mücadele’nin başında bölgesel direnme hareketleri olarak or-
taya çıkmış ve daha sonra TBMM’nin kurulması ile birleştirilerek düzenli orduya 
geçilmiştir.622

622 Eroğlu Hamza, Türk İnkılap Tarihi, MEB Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, Birinci Baskı, İstanbul 
1982, s.213-214
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Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri vasıtasıyla teşkil edilmiş ve edilmekte bulunan gönüllü 
müfrezelerin bulundukları mıntıkalardaki kumandanların emirlerine girmelerine dair 
Mustafa Kemal tarafından bir genelge yayınlanmıştır.

Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa’nın, Ankara’dan 
makine başında kaza, nahiye ve bilumum rüesa-yı memurin-i askeriye, mülkiye, 
belediye, Müdafaa-i Hukuk Riyasetlerine ve Mevzi Kumandanlıkları’na hitaben 
yazdığı 29 Aralık 1336 (1920) tarihli telgrafta, hiç kimsenin merkezi hükümetin 
bilgisi olmadan kuvvet toplayamayacağını aksi yönde hareket edenlerin bizzat ken-
disine bildirilmesini isteyerek düzenli ordunun dışında hiçbir kuvvet olamayacağını 
belirtmiştir.623 

Ankara Hükümeti, 1920-1922 yıllarında gelişen şartlara göre ordunun teçhizat ve as-
keri personel ihtiyacını karşılamak için bir takım teşkilatlanma içerisine girmiştir. Bu 
doğrultuda Anadolu’ya yapılan giriş çıkışları da kontrol altına almak için Kastamonu 
Havalisi Kumandanlığı adıyla bir komuta merkezi oluşturarak bölgenin güvenliğini 
arttırmaya başlamıştır. 1920’de Karadeniz’de başlayan taşımacılık hizmeti İstanbul’la 
sınırlı kalmamıştır. İnebolu ve Samsun limanları, Doğu Cephesi’nden Batı Cephesi’ne 
aktarılan cephane ve askeri personelin de giriş noktaları olmuşlardır. 

Yine aynı şekilde Rusya’dan sağlanan silah ve cephaneler de bu limanlardan Batı 
Cephesi’ne ulaştırılmaktaydı. İnebolu-Ankara yolu bir bakıma Batı Cephesi’nin lojistik 
desteğini sağlayan yegane yol konumuna gelmiştir.624

5.2. İNEBOLU VE KASTAMONU’DAKİ  
SAVAŞ ARAÇLARININ ONBEŞ GÜN İÇİNDE 
ANKARA’YA SEVKİ

Batı Cephesi’nde düşman yeniden saldırıya hazırlanırken yurdun her tarafında olduğu 
gibi Kastamonu’da da Muhittin Paşa, mülki makamlarla da işbirliği yaparak çalışmala-
rına devam ediyordu. Bu çalışmaların sonucunda İnebolu ve Kastamonu ambarları dol-
muş araba ve kamyon ile yapılan taşımalar yetersiz kalmıştır. Batı Cephesi’nin insandan 
ziyade silah, cephane, erzak ve eşyaya, ihtiyacı vardı. Paşa’nın teşebbüsü ile Dahiliye 
Vekaleti tekrar harekete geçerek çalışmaları hızlandırmıştır.

623 TİTE, K; 100, G; 44, B; 44-2001
624 Çiçek Rahmi, Ankara Hükümeti’nin Dünyaya Açılan Kapısı İnebolu-Ankara Yolu, Atatürk Yolu Dergisi, 

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Kasım 1997, Yıl: 10, Cilt: 5, Sayı: 20, s.400-
401
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Bu sıkışık durumu açıklayan şifre aynen şöyle yazılmıştır.

Kastamonu Valiliği’ne

Ankara-şifreli telgraf- Bir dakika tehiri gayri caiz harp telgrafıdır ve bu telgrafın vusülü 
bildirilecektir.

Kastamonu ve İnebolu’daki askeri malzemenin onbeş gün zarfında Ankara’ya sevk ve 
celbi ordu için hayati önem arz etmekte ve mecliste ordu ihtiyacının bir an evvel temini 
için son derece takibatta bulunulmaktadır.

Her noktai nazardan ifası elzem bir vazife olan bu sevkiyatın icap ederse ticari ulaşımın 
geciktirilmesi ve onun bunun işi ile meşgul olan nakliye vasıtalarının ve nakliye sahip-
lerinin bir ve icap ederse iki defa nakliyata sevk edilerek temini ve hatta bu hususta 
tedabiri idariyeye müracaattan tevvekki olunmamasını himmeti devletlerinizden rica 
ederim.

Dahiliye Vekaleti’nin 9-10/12/920 ve 1928 şifresi gerekli makamlara yazılmıştır.625

Vali Namına Fuat 

Bir kişinin taşıyamayacağı kadar ağır olan cephane sandıkları;  askerler, zabitler tara-
fından kırılıyor içinden çıkan çinko kutulardaki üç beş kiloluk cephaneyi daha ilkokul 
çağına girmemiş dört beş yaşındaki çocuklar alıp taşıyorlardı. Taşıyacakları yer iki kilo-
metreden fazla olduğu için çocuklar zorlanmaktadırlar. Oturmuş, yollarda dinlenirler-
ken onlara acıyan analar, babalar, büyükler ellerinden almak, kendi yüklerine katmak 
isterler ancak çocuklar biz taşıyacağız diye vermezler. Yorgun argın yürüyorlar ama yine 
de taşıyorlardı.626

Batı Cephesi emrindeki kolordu ve tümenlerin lojistik destek birimlerinin büyük bir 
kısmı henüz kuruluş aşamasındaydı. Bu nedenle gereç ve özel uzman ihtiyaçları çok 
fazlaydı. Genel olarak, kolordularda bir veya iki istihkam ve muhabere bölüğü ile ulaş-
tırma hizmeti için arabalar, develer ve hatta merkepli bir tabur vardı.

Tümenlerde;  bir istihkam bölüğü, bir muhabere müfrezesi, bir sıhhiye bölüğü ile ulaş-
tırma hizmeti için bir veya iki kol bulunuyordu.627

625 Peker Nurettin, İnönü, Sakarya, Dumlupınar Zaferlerini Sağlayan İnebolu ve Kastamonu Havalisi, s. 280
626 Peker Nurettin, a.g.e., s. 337
627 Türk İstiklal Harbi, Cilt:II, Batı Cephesi, 3’ncü Kısım, Birinci, İkinci İnönü, Aslıhanlar ve Dumlupınar 

Muharebeleri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1966, s.36
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Düzenli orduya geçişte, Batı Cephesi Komutanlığı kurulmuş ve ikiye ayrılmıştır. 

Kuzey Cephesi;  İzmit, Ertuğrul, Eskişehir, Kütahya, sancaklarını kapsar. Kuzey Cep-
hesi Komutanlığı, seferde ordu komutanlığı yetkisiyle Genelkurmay Başkanı Albay 
İsmet’e verilmiştir.

Güney Cephesi;  Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Aydın, Menteşe, Antalya 
sancaklarıyla;  Konya, Silifke ve Niğde sancakları ile Adana merkez sancağını kapsar. 
Güney Cephesi Komutanlığı, seferde ordu komutanlığı yetkisiyle İçişleri Bakanı Albay 
Refet’e verilmiştir.

Kuzey ve Güney Cepheleri Komutanlıkları’nın emri altında bulunacak kıtalar ve görev-
leri Genelkurmay Başkanlığı’nca tespit edilmiş ve her iki cephe komutanlığı doğrudan 
Genelkurmay Başkanlığı’na bağlanmıştır.

2’nci Kolordu Komutanlığı (Eski Adana Cephesi Komutanlığı) önceki gibi Genelkur-
may Başkanlığı’na bağlıdır.

Albay İsmet’in, Kuzey Cephesi’nde bulunduğu süre zarfında Genelkurmay Başkanlığı 
vekaleten Milli Savunma Bakan Vekili Fevzi Paşa tarafından;  Albay Refet’in Güney 
Cephesi’nde bulunduğu süre zarfında da İçişleri Bakanlığı vekaleten Sağlık Bakanı 
Doktor Adnan Bey tarafından yürütülmüştür.

Bu karardan önce, Ankara’ya çağrılan Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, komu-
tanlıktan alınarak kendisine o dönemde önemli görülen Moskova Büyükelçiliği teklif 
edilmiş ve bu teklif kendisi tarafından kabul edilmiştir.

Bakanlar Kurulu’nun verdiği kararın 2’nci maddesi gereğince, Genelkurmay Başkanlığı 
10 Kasım 1920’de cephe ana hatlarını şu şekilde tespit etmişti:

“Kuzey Cephesi adı Batı Cephesi olarak değiştirilmiş ve Batı Cephesi’ne 24’ncü Tümen 
ile Ertuğrul Grubu (11’nci ve 61’nci Tümenler) ve 1’nci Kuvveyi Seyyare bağlanırken,

Güney Cephesi’ne;  12’nci kolordu (23’ncü, 57’nci ve Mürettep Tümenler) ve 41’nci 
Tümen ile 7’nci Atlı Piyade Tümeni bağlanmıştır.

Her iki cephe komutanlığı arasındaki ara hattı;  Gediz Çayı ve uzantısı olan Murat 
Çayı-Kızıltaş Deresi-Döğer İstasyonu oluşturur. Güney cephesi ile 2’nci Kolordu ara-
sında ara hattı;  Seyhan nehrinin denize döküldüğü yerden itibaren Adana’ya kadar, 
Seyhan Nehri-Adana-Kozan-Feke yolu oluşturmaktadır.

Batı Cephesi Karargahı Eskişehir’de bırakılmış, Güney Cephesi Karargahı için Konya 
seçilmiştir. Her iki karargahda lağvedilen cephe komutanlıkları karargahından teşkil 
edilmiştir” 
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5.3. BATI CEPHESİ KOMUTANLIĞI 

24’ncü Tümen;  Geyve, Pazarcık bölgesinde olup karargahı Pazarcık’dadır.

Tümene bağlı birliklerde muhabere müfrezesi mevcuttur.

11’nci Tümen, İnönü dolaylarında olup karargahı İnönü’deydi. Tümene bağlı birlikler-
de muhabere müfrezesi mevcuttu. 61’nci Tümen Karargahı Kütahya’da olup birlikle-
rinde muhabere müfrezesi mevcuttu.

Batı Cephesi birliklerinin 1 Aralık 1920 genel kuvveti;  yaklaşık olarak 1.098 subay, 
19.406 er, 10.283 tüfek, 90 ağır makineli tüfek, 23 hafif makineli tüfek, 45 top, 4.294 
hayvan ve 439 arabadan oluşmaktaydı.

Güney Cephesi Komutanlığı’nda;  23’ncü Tümen Karargahı Dumlupınar’da olup bir-
liklerinde muhabere müfrezeleri mevcuttu. 57’nci tümen karargahı Denizli’de olup 
tümen birliklerinde muhabere müfrezeleri mevcuttu. 41’nci tümen henüz yeni kurul-
maktaydı.

Güney Cephesi Komutanlığı’nın kuvveti;  yaklaşık olarak 1.261 subay, 23.298 er, 
13.351 tüfek, 56 ağır makineli tüfek, 16 hafif makineli tüfek ve 48 toptan oluşmak-
taydı.

Kuvvetlerdeki “yaklaşık olarak” deyimi, milli kuvvetlerin mevcutlarının her zaman de-
ğişkenlik göstermesinden kaynaklanmaktadır.628

21 Aralık 1920’de Genelkurmay Sahra Posta Hizmeti Teşkilatı kurularak çalışmaya 
başlamıştır.629

5.3.1. Düzenli Orduya Geçiş

Çerkez Ethem ve kardeşlerinin cephe komutanını tanımamaları, düzenli ordu disiplini-
ne uymamaları Mustafa Kemal Paşa’ya karşı cephe almak isteyenlerle işbirliği yapmaları 
ve milli birlik ile güvenliği sarsıcı hareketlerde bulunmaları üzerine, Bakanlar Kurulu 
27 Aralık 1920’de bu birliklerin yok edilmesine karar vermiştir. Yunanlılarla işbirliği ya-
pan Çerkez Ethem birlikleri 12 Ocak 1921’de taarruza geçmiştir. Bakanlar Kurulu’nun 
kararı üzerine harekete geçen Albay İsmet Bey, bütün piyade birliklerini emrine alarak 
asi kuvvetlerin bulunduğu Gediz istikametinde harekete geçer. Asi kuvvetler dağıtılarak 
Kütahya işgal edilir ve Çerkez Ethem çok az kalan avanesi ve kardeşleriyle birlikte Yu-
nanlılara sığınır. Böylece Milli Mücadele tarihimizde önemli bir yer işgal eden Kuvayı 
Milliye’nin, düzenli ve disiplinli ordunun kurulması ile vazifesi sona ermiş;  TBMM ve 
onun kanunlarına uymayan Çerkez Ethem ve kardeşleri de cezalandırılmıştır.630

628 Türk İstiklal Harbi, a.g.e., s.42-47
629 Türk İstiklal Harbi, a.g.e., s.57
630 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.213-215
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5.4. DOĞU CEPHESİ

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Ermeniler gerek Ermenistan içinde ve gerek 
sınıra yakın yerlerde Türkleri katlediyorlardı. 1920 senesinde Ermeni zulümleri artmış 
bunun üzerine 9 Haziran 1920 tarihinde geçici seferberlik ilan edilmiştir. Ermenistan’a 
ültimaton verilmesine rağmen Ermeni saldırıları devam etmiş Eylül ayında saldırıya 
geçen Ermeniler 24 Eylül 1920 tarihinde püskürtülmüştür. Doğu Cephesi Komutanı 
Kazım Karabekir Paşa ileri taarruza geçmiş 28 Ekim 1920 günü Kars kuşatılmış ve 30 
Ekim 1920 tarihinde alınmıştır. 7 Kasım 1920 tarihinde Arpaçay’ına kadar Gümrü 
bölgesi ele geçirilmiştir. Ermenilerin ateşkes istemeleri üzerine 3 Ocak 1921 tarihinde 
Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. 1920 Temmuz ayında Batum İngilizler tarafından 
boşaltılmış ve Gürcüler tarafından işgal edilmiştir. Bu durum Ankara TBMM tarafın-
dan protesto edilmiş, 23 Şubat 1921’de verilen ültimaton üzerine Ardahan, Artvin ve 
Batum Türkiye’ye bırakılmıştır. 16 Mart 1921 tarihli Moskova Anlaşmasıyla Batum 
Gürcistan’a bırakılmış ve ele geçirilen yerler TBMM Hükümetine bırakılmıştır.631  

5.5. FRANSIZLARLA YAPILAN MUHAREBELER VE 
FRANSIZLARA KARŞI KURULAN MİLLİ CEPHELER

Güney Anadolu’da milli cephelerin kurulmasının başlıca nedeni Mondros Mütarekesi’nin 
İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı, haksız ve yanlış bir şekilde uygulanışı ve bu top-
rakların işgal edilmesidir. Fransızların Adana, İngilizlerin Urfa, Maraş ve Antep’i işgal 
etmeleri halk arasında korku, şüphe ve nefret yaratmıştı. İngilizlerin bu bölgelerden 
çekilmeleri sonucu Urfa, Maraş ve Antep’in de Fransızlar tarafından işgali ve azınlık 
olan Ermenilerle işbirliği yaparak, sömürge yönetimi usullerini burada uygulamaları, 
yer yer bölgesel savunma tertiplerinin alınmasına ve milli kuvvetlerin kurulup teşkilat-
lanmasına sebep olmuştur.

5.5.1. Adana Cephesi

Adana’nın Fransızlar tarafından işgalinden sonra Fransız işgal kuvvetleri komutanı şif-
reli telgrafları yasaklamış ve açık yazılan telgrafları da sansür altına almıştır. Fransızlar 
işgal ettikleri her yerde olduğu gibi Adana Telgrafhanesi’ni de kontrol altına almışlardı. 
Bu nedenlerden ötürü Harbiye Nezareti 15.02.1919’da İstanbul’a çekilecek telgrafların 
Adana mıntıkasına uğramadan çekilmesini emretmiştir.632 

Mondros Mütarekesi’nin maddelerinden biri de Toros tünellerinin işgal edilmesidir. 
Mustafa Kemal, Mütareke’den sonra Adana’da Yıldırım Orduları Grubu komutanıyken 

631  Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, Cilt:2, İstanbul 1980, s.62-65
632 ATASE, İSH Kutu No; 211, Gömlek No; 66, Belge No; 66-1
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gizlice Ulukışla’ya gelerek Ulukışla’da incelemeler yapmış Posta ve Telgraf Müdürü Şa-
kir Bey633 ve Müftü Bahaeddin Efendi634 ile görüşmüştür. Mustafa Kemal, düşmanın 
Ulukışla demiryolu vasıtasıyla rahatlıkla Anadolu içlerine yayılabileceğini ve buradan 
ileride başlayacak olan Milli Hareket’i bastırabileceğini anlamıştır.635 Mustafa Kemal, 
Adana’nın da işgal edileceğini bildiğinden Ulukışla’ya silah cephane, telgraf ve telefon 
gönderttirir. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’ndan alınınca Adana’dan İstanbul’a 
trenle giderken Ulukışla’ya da uğrar.636 Diğer taraftan mütareke şartlarına istinaden 
Fransızlar, Adana ve Mersin’i işgal etmiş, Pozantı’yı da ele geçirmişlerdir. Bu işgallerden 
sonra Fransızlar, Ulukışla yönünde tekrar ilerlemeye başladılar. Çünkü Sivas’ta Mil-
li Kongre toplanmıştır. Ulukışla Demiryolunun ele geçirilmesiyle Ankara Kayseri ve 
Sivas’a trenle ulaşmak 3-4 saati alacaktır. Kongre esnasında Ulukışla’da Müdafaa-ı Mil-
liye Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.637 Ulukışla Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin kuru-
cusu Müftü Bahaeddin Efendi olup Posta ve Telgraf Müdürü Şakir Bey de kurucular 
arasındadır. Posta ve Telgraf Müdürü Şakir Bey, her ay aylığından 100 kuruşu cemiye-
te bağışlamakta olup ileride cemiyetin reisliğini de yapacaktır.638 Fransızların Ulukış-
la yönüne ilerlemeleri üzerine Niğde ve çevre ilçelerden toplanan Kuvayı Milliyeciler 

633 Şakir Bey, Soyadı Kanunu’ndan sonra Şahap adını almış olup Nevşehirli’dir. Kendisine İstiklal Harbi’nden 
sonra İstiklal Madalyası verilmiştir. 

634 Türker Agah Özsunay, Anadolu Haber Gazetesi, 29 Ocak 2008, Niğde, s.10;  Ulukışla’nın Kuvvacı 
Müftüsü olarak bilinir. Daha sonradan kendisine İstiklal Madalyası verilmiş ve Öğüt soyadını almıştır.

635 Türker Agah Özsunay, Ulukışla Kuvayı Milliye Karar Defteri, Hamle Gazetesi, 30 Ağustos 2000 
Niğde, s.6

636 Türker Agah Özsunay, Mızrak Duruşlu Kadınlar, Toroslar Haber Gazetesi, 11 Nisan 2008, 
Ulukışla, s.4

637 Gedik İlhan, Ulukışla Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve Faaliyetleri, Niğde Aksaray ve Nevşehir Tarihi 
Üzerine, İstanbul 2008, s.147

638 Ulukışla Kuvayı Milliye Karar Defteri;  Niğde Hamle Gazetesinde 30 Ağustos- 8 Eylül 2008 tarihleri 
arasında Araştırmacı Yazar Türker Agah Özsunay tarafından yayınlanmıştır.

Kuvayı Milliye Tarafından Silah Deposu ve Menzil Müfettişliği Olarak Kullanılan  
Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Menzilhanesi
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Ulukışla’ya gelmişler ve eski bir menzilhane olan Öküz Mehmet Paşa Menzilhanesi’ne639 
yerleştirilmişlerdir.640 Menzilhane hem silah ve cephane deposu olarak hem de askeri ve 
sivil misafirlerin konaklamaları için kullanılmıştır.641 

Kuvayı Milliye Hareketi’nin başlamasıyla muharebelerde haberleşmenin sağlanması 
için telefon hatlarına, büyük ihtiyaç duyulmuştur.642 Telgraf hatlarındaki sorunlardan 
dolayı haberleşmede büyük sıkıntılar yaşanmakta ve hatların sürekli tamir edilmesi ta-
lep edilmektedir.643 Ayrıca mevcut muhabere malzemeleri yetersiz kaldığından sürekli 
muhabere malzemesi istenilmektedir.644 Öyle ki telgrafhaneler birbirlerinden telgraf 
cihazlarını çalıştırmak için pil istemektedir.645 Telgraf hatları sürekli Kuvayı Milliye ta-
rafından kontrol edilmekte646 ve muhtelif mahallerde koparılan ya da bozulan telgraf 
hatlarının tamirinin yapılması istenmektedir.647 Haberleşme araçlarının ve hatlarının 
yokluğu, Ankara tarafından bilinmekle beraber Ankara, telgraf hatlarının zorunlu ol-
madıkça telefon görüşmelerine ayrılmamasını emretmiştir.648 

Kilikya adı ile andıkları Çukurova’yı, sömürgeleştirmeye çalışan Fransızların bu ça-
baları daha ilk işgal anından itibaren Adanalı’ların protestosu ile karşılaşmış ve “Fer-
yatname” adlı telgrafların çekilmesine sebep olmuştu. Fransız idarecilerinin, Ermeni 
komitecilerine alet olması ve Ermenilerin Fransız Genel Valisi Bremond’dan cesaret 
alarak teşvik görmeleri Ermeni fedailerinin azgınca davranışlarına imkan tanımıştır. 
Fransız ve Ermenilerin birlikte haince hareket etmeleri ve halkın buna dayanamayışı, 
Çukurova’da ilk önce Karaisalı’da milli kuvvetlerin teşkilat kurmasına sebep olmuş ve 
Adanalı kahramanlar çete harbi yaparak önce Toroslar’da ve Toros dağlarının etekle-
rinde, daha sonrada ovada yiğitçe çarpışmışlardır. Birinci Kavaklıhan, Aflak ve İkinci 
Kavaklıhan Savaşları, Binbaşı Menil’in Toroslarda Kar Boğazı’nda esir oluşu ile biten 
baskın ayrıca Yarbaşı, Hinnepli, Taşçı, Mercin ve Büyük Fadıl savaşları Fransızları önce 
bu savaşlar arasında yirmi günlük bir mütarekeye daha sonra da Ankara Antlaşması’nı 
imzalamaya zorlamış ve böylece Çukurova’nın kurtuluşu sağlanmıştır.649

639 Geçmişten Günümüze Posta, PTT Genel Müdürlüğü, Ankara 2007, s.131;  Gültekin Eser, Ulukışla ve 
Öküz Mehmet Paşa Menzil Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.37-45 Ayrıca, Osmanlı 
Devleti döneminde posta tatarları tarafından menzilhane olarak kullanılan Ulukışla Öküz Mehmet Paşa 
Menzilhanesi’nde, İstiklal Savaşı’nın bitim yıllarına kadar menzil müfettişliğince silah deposu olarak 
kullanılmış ve menzil müfettişliği Ulukışla Telgrafhanesi’den cephelerle haberleşmesini sürdürmüştür.

640 Yılmaz Faruk, Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde, Niğde 1988, s.51
641 Türker Agah Özsunay, Mızrak Duruşlu Kadınlar, Toroslar Haber Gazetesi, 11 Nisan 2008, Ulukışla, s.4
642 TİTE, K; 105, G; 4, B; 4001;  T.İ.T.E. K; 105, G; 4, B; 4-1001
643 TİTE, K; 106, G; 7, B; 7001
644 TİTE, K; 106, G; 10, B; 10-1001
645 TİTE, K; 106, G; 10, B; 10001
646 ATASE, İSH Kutu No:764, Gömlek No:96, Belge No:96-2
647 ATASE, İSH Kutu No:764, Gömlek No:96, Belge No:96-1
648 ATASE, İSH Kutu No:765, Gömlek No:83, Belge No:83-1
649 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.229-234
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5.5.2. Antep Cephesi

Önce İngilizler ve daha sonra Fransızlar tarafından işgal edilen Antep’in, Mondros Mü-
tarekesi hükümlerine aykırı olarak işgali, yabancı boyunduruğuna tahammülü olma-
yan Antepli’leri galeyana getirmiştir. Antep’e Fransız askerlerinin gelmesiyle birlikte 26 
Ekim 1919’da telgrafhaneyi kontrol ve denetimlerine almışlar650 ve işgalin başlamasıyla 
her türlü sansürü uygulamışlardır. İşgale karşı başlayan direnişin arttığı günlerde telg-
rafhanede sıkı kontrol ve sansür uygulanması nedeniyle haberleşme Göceği köyünde 
yeni kurulan telgraf merkezi ile sağlanmıştır. Sivas-Maraş hatları üzerinden İstanbul ve 
Ankara ile haberleşme yapılmıştır.651  

Ayrıca Karabıyıklı ve Islahiye yolu üzerindeki Sarılar Kays’nde de Kuvayi Milliye tara-
fından telgrafhane kurulmuş ve Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemel Paşa ile bu mer-
kezlerden haberleşme yapılmıştır.652 

650 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Ocak 1997, Yıl:46, Sayı:103, Ankara 1997, belge no: 2870
651 B.O.A.,  DH.EUM.AYŞ. Dosya No:35, Gömlek No:10
652 Kısıklı Emine, Milli Mücadele Başlangıcında Mustafa Kemal Paşa’nın Kamuoyu Oluşturması Açısından 

Muhaberat, Türk Kültürü Dergisi, XXV/295, İstanbul 1987,  s.659

Cephe’de Düşmana Karşı Savaşan Kuvayı Milliye (Ankara Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
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Fransızların Antep’te bir milli Ermeni fırkası bulundurmaya ve yerli Ermeni azınlığı ile 
birlikte;  Türkleri sindirmeye çalışmaları, baskı ve yıldırma hareketlerinde bulunmaları, 
Antepli’leri teşkilatlanarak direnmeye zorlamıştır. Antep’in Türklüğünü korumak için ça-
lışan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Antep Şubesi ve Antep’te ku-
rulan Cemiyeti İslamiye, birlikte hareket ederek teşkilat kurmuşlardır. 3-18 Şubat 1920 
tarihleri arasında Antep’e ilerleyen 2 Fransız taburunu durduran ve daha sonra, Mart 
1920 sonunda takviyeli Fransız birliklerine karşı kahramanca dövüşen “Şahin” takma adlı 
Mülazim Said Bey’in şehit düşmesi, Antep’i tekrar istila eden Fransızlara karşı 1 Nisan 
1920’de bütün şehir halkının ayaklanmasına neden olmuştur. On ay dokuz gün düşmana 
karşı kahramanca savaşan Antep 9 Şubat 1921’de teslim olmasına rağmen Türk Tarihi’ne 
kahramanlar diyarı olarak, hem de “Gazi” unvanını alarak şerefli bir isimle geçmiştir. 
Gaziantep, 6000 evladını savaşarak şehit verdikten ve binlerce yaralı ve sakat bıraktıktan 
sonra sırf açlık yüzünden kapılarını düşmana açmak zorunda kalmıştır.

5.5.3. Maraş Cephesi

Adana, Antep ve Urfa’yı işgal ettikleri sırada Maraş’ı da ele geçiren Fransızların, burayı 
Ermeni azınlığı ile işbirliği yaparak sömürge haline getirmek için gösterdikleri çabalar, 
Maraşlı’ları harekete geçirdi. Maraş Kalesi’nde asılı olan Türk bayrağının yerine Fran-
sız bayrağının asılması, milli haysiyeti rencide etmişti. Fransız işgali altında bulunan 
Maraş’taki bir camide Sütçü İmam, “Kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan, esir bir 
memlekette Cuma namazı kılınmaz” diyerek halkı coşturdu ve halk da Fransız bayra-
ğını indirerek yerine Türk Bayrağı’nı çekti. Böylece Milli Mücadele Maraş’ta, bir şehir 

Kuvayi Milliye’nin Telefonla Muhaberesi (Ankara Türk İnkılap Tarihi Enstitisü Fotoğraf Arşivi)
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halkının istilacı bir yabancı devlete karşı amansız mücadelesi şeklinde başlamış oldu. 
Şehir içinde Fransızlarla yapılan kanlı mücadeleler 11 Şubat 1920 gecesi Fransızların 
bozguna uğraması ve Maraş’tan çekilmeleri ile son buldu.

5.5.4. Urfa Cephesi

Urfa da diğer güney illeri gibi önce İngilizler ve daha sonra da Fransızlar tarafından iş-
gal edildi. İşgal ordusunun Ermenilerle birlikte izlediği, yıldırma politikaları neticesin-
de halkın can ve mal güvenliği kalmadı. Bu duruma tepki olarak Urfalı’lar ayaklandılar. 
Yüzbaşı Ali Saip Bey’in kumandasındaki 3000 kişilik milli kuvvetler, 9 Şubat 1919’da 
Urfa’nın yarısını aldı. Kanlı çarpışmalar 8 Nisan’a kadar sürdü. Müttefiklerinden takvi-
ye alamayan Fransız birlikleri, 10 Nisan 1920’de Urfa’dan çekilmek zorunda kalmışlar-
dır. Urfa büyük bir kahramanlık örneği göstererek tek başına bir devlete karşı savaşmış 
ve zafer elde etmiştir. 

Adana, Maraş, Urfa ve Antep, Güney Anadolu’nun kahramanlık destanlarını yazan, 
Milli Mücadele’nin eşsiz örneklerinden birkaçıdır. Yapılan bu kahramanca çarpışmalar, 
Fransızlara Türk davasının ne olduğunu göstermiştir. Türk’ün hür yaşama azim ve kara-
rında olduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu şerefli mücadele, Ankara Antlaşması’nı 
da beraberinde getirmiştir.653

5.6. 1921 YILINDA GİZLİ PR TELGRAF TEŞKİLATI

1921 yılı Şubat’ının sonuna doğru Cevad Bey merkeze giderken, Mümtaz Bey yolda 
onu çevirerek gizli merkeze katiyen yaklaşmamasını söyler. Çünkü gizli merkez İngiliz-
lere ihbar edilmiştir. Bu ihbarı önceden duyan Mümtaz Bey, makineleri ve diğer eşyala-
rı çilek sepetinin içerisinde kaloriferciler vasıtasıyla kaçırttığını ve Müdür İhsan Bey’in 
Süleymaniye’deki evine yolladığını söyleyerek, kendilerinin de artık orada çalışacakla-
rını belirtir. İhsan Bey’in evine, telgraf merkezinden dört hat çekilir. Evin önünden iki 
hat geçiyor gibi görünse de bu hat güzergahı ne kadar dikkatle incelenirse incelensin 
hatların herhangi bir eve girdiği anlaşılamıyordu. Bu dört hattan birisi merkezden 120 
voltluk akümülatör cereyanı getirirken;  diğer iki tel, telefon devresi vazifesi görüyor, 
dördüncü tel ise muhabere edilecek hattın bağlanması için kullanılıyordu. Evin en üst 
katının bir odasını merkez haline getirerek, pencerelerine battaniyeler germişler böyle-
likle dışarıya ışık, gölge ve makine sesinin gitmesini engellemişlerdi.

Başlangıçta, Adapazarı üzerinden muhabere yapılacak olan Ankara telini muhabereye 
başlamadan evvel merkezden eve bağlamak iş bitince de kestirmek gerekiyordu. Daha 
sonraları bu teli daimi olarak eve bağlama olanağı ortaya çıkınca bu güçlük ortadan 
kalmıştır.

653 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.229-234
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Evde oluşturulan bu merkezde, çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra Ankara ile alıp 
verilen şifreler, o kadar fazlalaşmıştır ki telgrafçılarımız istirahat etmeden sabaha kadar 
çalışmak zorunda kalmışlardır. İş bitmese bile sabahları 08.00’den sonra çalışmak çok 
tehlikeli olduğundan bu saatlerde muhabereyi kesmek zorunda kalmışlardır.

Ankara ile tekrar muhabere tesisine bir müddet imkan bulunamamıştır. Bu çalışılama-
yan dönemde bir gün Cevad Bey, hattı telefona alıp dinlerken İngilizlerin İzmit’teki 
karargahları ile devamlı olarak muhabere ettiklerini ve bu muhaberenin tamamen 
çalınabileceğini anlar ve o gün bir kısım muhabereyi kağıda kaydeder. Bu muhabere 
Harbiye’deki İngiliz Başkumandanlığı Karargahı’ndan yapılıyor ve gizli merkezin tele-
fon hattına endüksiyon yoluyla geçiyordu. Bunu daha net ve emin bir şekilde alabilmek 
için Harbiye’den çıkan teli gizli merkezdeki makineden geçirmek gerekiyordu. Cevad 
Bey, Mümtaz Bey’e bunu yapıp yapamayacağını sorar. Çok cesur biri olan Mümtaz Bey, 
o hatta bir arıza icad ederek teli Süleymaniye’ye kadar getirir ve tekrar Harbiye’den ge-
çirerek istenilen sistemi kurar. Harbiye’den gelen teli küçük bir komütatöre bağlayarak 
telefondan geçiriyor ve muhabereyi mikrofondan net bir şekilde kaydedebiliyorlardı. 
Cevat Bey telefon başından ayrılması gerektiği zaman komütatörün fişini çekiyordu, 
tekrar gelip fişi yerine takıncaya kadar İngilizler hiçbir muhabere yapamıyorlardı. İngi-
lizler haftalarca arızanın yerini arayıp bulamadıkları için çılgına dönmüşlerdir.

Telgrafçılarımız, merkez olarak düzenlenmiş evde Cevad Bey, İngilizlerin ve Yunanlı-
ların Edirne ile yaptıkları muhabereleri evdeki telgrafçı arkadaşına kopya ettirmek için 
teli gizli merkez olarak kullanılan eve telemelanj ettiriyordu. Gizli merkezdeki telgrafçı 
da Cevad Bey’in, aldığı ve yazdığı telgrafların tamamını evde kayıt altına alıyordu.654

Mümtaz ve Cevad Beyler, Sirkeci PTT Merkezi’nin arkasındaki 80 ton kadar telgraf 
teli, fincan ve demir sandıkları Tüccar Raif Bey’le anlaşarak Ankara’ya gönderecekler-
dir. Raif Bey’in gönderdiği arabalar postahanenin arkasına yanaşarak tel kangallarıyla 
fincan sandıklarını almışlardır. 

Arabalara yükleme sırasında Mümtaz Bey de hazır bulunduğu için kimse şüphelenme-
miş, bu işten yalnız alakası olan üç dört kişi haberdar olmuştur. Birkaç gün içinde 80 
ton kadar telgraf teli ile ne kadar fincan ve demir sandığı varsa hepsi taşınmıştır.

Tellerle sandıklar, Anadolu’ya tüccar eşyası götüren odun motörlerinin içlerine istif 
edilip üzerlerine manifatura eşyası dolduruluyordu. Üstünkörü bir bakışla bunlarda tel 
ve fincan bulunduğu anlaşılamazdı. Motorlar doldukça sabaha karşı boğazdan çıkmak 
üzere hareket ediyorlardı. Boğaz’dan Karadeniz’e çıkan bütün deniz vasıtaları Kavaklar 
mevkiinde İngilizler tarafından kontrol ediliyordu. Fakat bu kontroller rüşvet mukabili 
üstünkörü yapılıyordu. Raif Bey’in motorların yolda tutulmaması ve tel ile fincanların 

654 Besen Cevad, İstanbul’da Kurulan Gizli Telgraf  Merkezine Ait Hatıralar IX, Postel, Sayı:3, Mart 1963, 
İstanbul, s.12-13 
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ele geçirilmemesi için İngilizlere epeyce bir para verdiği biliniyordu.

Bu tedbirler sayesinde postahane arkasındaki bahçeden Beşiktaş’a nakledilen tellerle 
fincanların hepsi Anadolu’ya geçirilebilmiş yalnız bunlardan 7-8 ton kadar teli götüren 
bir motor, Yunan torpidoları tarafından yakalanarak, el konulmuştur.

1921 senesinin Haziran ayında Üsküdar-Kuşçalı-Kandıra arasındaki Jandarma tele-
fon telinin, Jandarma karakolları arasında telefon görüşmeleri yapmak için tesis edil-
diğini öğrenen telgrafçılarımıza, bu telden geceleri faydalanma imkanı sağlanmıştır. 
Kandıra, Bolu-Mudurnu üzerinden Ankara ile muhabere edilebiliyordu. Bu sistemden 
yararlanılabilmesi için Üsküdar ile Kandıra arasındaki devrenin jandarmalar tarafın-
dan telgrafçılarımıza bırakılması gerekiyordu. Oysaki jandarma karakolları Üsküdar 
Mutasarrıflığı’nın emrinde, mutasarrıf da milli hareketlerin aleyhinde bir isim olup 
İngiliz yanlısı biri olarak bilinmekteydi. Böyle bir mutasarrıftan gidip yardım istemek 
aklın alabileceği bir durum değildi. Fakat Ankara ile muhabere edebilmek için başka 
çare yoktu. Birkaç gün düşündükten sonra Mümtaz Bey, Fen Müfettişi Mazhar Bey’le 
beraber Üsküdar mutasarrıfına gitmiştir. Yapılan bu görüşmede Mümtaz ve Mahzar 
Beyler durumu bütün açıklığı ile mutasarrıfa anlatmışlardır. Mutasarrıf ne cesaretle 
kendisine böyle bir şey söyleyebildiklerini sorduğunda da gereken cevabı vermişlerdir. 
Netice itibariyle Mutasarrıf Bey bu açık ve samimi konuşmadan, yapılacak hizmetin 
gerekliliğini ve önemini gayet iyi anlamış ve onları takdir ederek yardım edeceğini söy-
lemiştir.

Muhaberenin, jandarma telefon devresinden emniyetli bir şekilde sağlanması için bir 
takım tedbirlerin alınması şarttı. Evvela jandarma telinin geçtiği karakollarda görev 
yapan personelin güvenilirliğinin gözden geçirilmesi gerekiyordu. Çünkü bunlardan 
birisinin muhabereyi çalmaya yahut çaldırmaya kalkışması veya birisine haber vermesi 
işin felaketle sonuçlanmasına neden olabilirdi. Bunun dışında bir de hattın iyi şekilde 
tamir edilmesi gerekiyordu. Üsküdar Hat Başçavuşu Şükrü Efendi ile Mutasarrıf Bey’in 
yardımları sonucu yapılan tahkikatta bazı jandarmalar yerlerinden alınarak bunların 
yerine güvenilir kimseler getirilmiştir. Ayrıca Şükrü Efendi, hattın gerekli tamir ve ba-
kım işlerini de yapmıştır.

Jandarmaya ait bu tel, her akşam 19.00’dan sabah saat 07.00’e kadar hiç müdahale edil-
meksizin telgrafçılarımızın emrine verilmiştir. Bu hattan Kandıra üzeri tekrar muhabere 
etmeye başladıkları dönemde Anadolu’daki harp harekatı gibi İstanbul’daki Milli Teşki-
lat da genişlemiş ve muhabereleri çoğalmıştı. Bu nedenle telgrafçılarımız sabaha kadar 
çalışmaya devam ediyorlardı. Ancak, Ankara’daki muhabere baş memurları iyi memur-
larını İstanbul’daki gizli telgrafçılarımızın karşısından alıp başka cihetlere verdikleri için 
muhabereden randıman alınamıyor bu da işin gecikmesine neden oluyordu. Bu durum 
üzerine Ankara merkezindeki iyi memurların listesi yapılarak Erkan-ı Harbiye-i Umu-
miye Riyaseti’ne durum arz edilmiş ve karşılarına seçtikleri memurların oturtulması 
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talep edilmiştir. Bu istekleri ertesi gün hemen yerine getirilmiş, hatta Erkan-ı Harbi-
ye, muhaberenin devam ettiği süre içerisinde işlerin aksamaması için bu memurların 
başına nöbetçi zabitler tayin etmiş ve muhaberenin aksaksız devamı için büyük alaka 
göstermiştir. Bunun haricinde başka bir telgraf hattı da, Ankara’da Umum Müdürün 
odasına kurulan bir postaya bağlanarak gizli telgrafçılarımızla çalışan memurların diğer 
memurlarla ilgisi kesilmiştir. Alınan bu tedbirler, muhabereye başlanmasından bitimi-
ne kadar bir dakikalık bir zamanın bile boş geçirilmemesine ve inanılmayacak derecede 
iş yapılmasına sebep olmuştur.

İngilizler yapılan bu gizli muhabereyi tespit edebilmek için muhaberenin yapıldığı yer 
ile muhabereyi yapanlar hakkında bilgi verecek olanlara bol miktarda para vaad ettik-
leri halde gizli muhabere merkezini bulamamışlardır. 

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Mümtaz Bey, her ihtimale karşı Köprü’den Rumelihisarı’na 
kadar tramvay yolundan gizli bir hat çektirerek, Harbiye’de İngiliz karargahı önünden 
geçen tele olan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Bu hat kısım kısım, başka kimselere çektirildi-
ği için hattın nereden başlayıp nereye kadar gittiği kimse tarafından anlaşılamamıştı.

Bu hat, kablolardaki nakillerden birine gizlice bağlanmıştı ve bunu sadece 
Anadoluhisarı’ndaki memurlardan başka kimse bilmiyordu. Alınan bu tedbirler saye-
sinde hattın İstanbul’la Anadoluhisarı arasındaki kısmı bulunamaz ve kontrol edilemez 
hale gelmişti.

Üsküdar hat başçavuşu Şükrü Efendi’de de yavaş yavaş Kandıra’ya kadar yeni bir hat 
daha çekmişti. Böylece Jandarma teline ihtiyaç kalmadan gece gündüz haberleşmek 
mümkün olacaktı. Fakat İngilizler bu hatlar üzerindeki kontrollerine tekrar başlamışlar 
ve bu sefer işi daha ciddi tutmuşlardı. Hal böyle olunca gizli telgrafçılarımızın işi artık 
öyle gece yarısı değil gündüz ortasında işe başlamayı gerektirecek dereceye gelmişti.

İngilizler muhabereyi tespit edebilmek için Kuşçalı-Kandıra arasındaki 40 kadar direği 
kırarak Jandarma hattı ile gizli teşkilatımızın kullandığı hattı parçalamış ve hususi bir 
müfrezeyi her gün o civarda dolaştırarak hatların tamir edilip edilmediğini kontrol ettir-
meye başlamışlardır. Bu da muhaberenin devamı için büyük bir engel teşkil etmiştir.

Haberleşmenin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalara hız verilmiştir. 
Kuşçalı’daki gayretli ve fedakar hat çavuşları İsmail ve Ali Osman Bey’ler her akşam 
hava karardıktan sonra kırılan direkler arasına lastikli kablo çekerek, bunların uçlarını 
hatlara bağlıyor ve sabah bu kabloları toplayarak ortadan kayboluyorlardı. Bu aksak-
lıklardan dolayı gündüz muhabere yapılamıyor geceleri de yetersiz geliyordu. Geceli 
gündüzlü çalışabilmek için yeni bir hat yapmak ve bunu, araştırma yapan İngilizlerden 
gizlemek gerekiyordu. Bunun üzerine Mümtaz Bey o bölgeye giderek Şükrü Efendi ile 
beraber kimsenin göremeyeceği gizli bir hat çekmiş ve böylelikle gece gündüz muhabe-
re edebilme imkanı doğmuştu.



281İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

İngilizler direkleri kırdıktan sonra muhaberenin kesileceğini ümit ederek bir müddet 
rahat eder gibi olmuşlardır. Fakat yeniden hatları kontrol edip kırdıkları direklere rağ-
men gizli şifre muhaberesinin, devam ettiğini öğrenince yeniden araştırma yapmaya 
başlamışlardır. Samandıra ve Kuşçalı çavuşlarıyla bazı merkezlerin memurları üzerinde 
durup bunları sıkıştırarak nereden kimlerin muhabere ettiklerini soruşturmuşlarsa da 
kimseden bir şey öğrenememişlerdir.

Onnik, merkeze gelip Cevad Bey’in yanına uğradığında Cevad Bey hatları kontrol edip 
etmediklerini soruyordu. Onnik, hala muhabere yapıldığını fakat çalınabilen şifrelerin 
nereden nereye çekildiğini ve içindekileri anlayamadıklarını söylüyordu. Cevad Bey de 
renk vermemek için hayretler içinde kalmış numarası yapıyordu.

Bu sıkı denetimlerden dolayı ciddi tedbirler uygulanıyordu. Şifreler başkaları tarafın-
dan çalınsa bile anlaşılamayacak şekilde tertipleniyor ve şifre içerikleri sık sık değiştiri-
liyordu. Şifrelerde açık adres ve imza, metinlerde de hiçbir açık kelime bulunmuyordu. 
Adreslerde ise yalnız iki harf ile nereye ait olduğu belirtiliyordu.655 

5.7. BİRİNCİ İNÖNÜ MUHAREBESİ VE LONDRA  
KONFERANSI

5.7.1. Birinci İnönü Muharebesi

Düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte, düzenli orduya katılmayı reddeden Çerkez 
Ethem ile Ankara Hükümeti arasındaki sorunlar görüşmelere rağmen giderilememiş 
ve Çerkez Ethem, Ankara Hükümeti’ne karşı isyan etmiştir. Bu isyanın, Batı Cephesi 
Komutanlığı’nca bastırılmasından faydalanan Yunanlılar, Bursa ve Uşak mıntıkaların-
dan, Eskişehir ve Afyon istikametine doğru 6 Ocak 1921’de ileri harekete geçtiler. Yu-
nan taarruzunun sebebi, Yunanistan’daki iktidar değişikliğinden sonra “Yeni iktidarın 
Venizelos’un siyasetini güttüğünü İtilaf Devletleri’ne göstermek ve bu vesileyle Türk 
kuvvetleri hakkında keşifte bulunmaktır.”656

İnönü Savaşları öncesinde İstanbul’dan sadece Felah Grubu, Karadeniz kıyılarındaki 
iskele ve limanlara;  29 sandık sahra kablosu, 48 sandık telefon ve telgraf malzemesi, 15 
adet çeşitli santral malzemesi göndermiştir. Bunların dışında İstanbul’daki diğer Milli 
Mücadele grupları da Ankara’ya silah ve cephane yanında her türlü lojistik desteği ve-
rirken muhabere araçları da göndermiştir.657

Birinci İnönü Savaşları’nda Ankara ile cephe arasındaki haberleşme PTT tarafından 
çekilen telgraf hatları ile sağlanırken,658 savaş alanındaki haberleşme sağ ve sol kanatlara 

655 Besen Cevad, Hatıratlar, Ankara 1958
656 Selek Sabahattin, Milli Mücadele II, İstiklal Harbi, Üçüncü Baskı, İstanbul 1966, s.90-94
657 Türk İstiklal Harbi, VII. Cilt, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923), Genelkurmay Harp Tarihi 

Başkanlığı, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1975, s.249-250
658 Türk İstiklal Harbi, Cilt:2, Batı Cephesi, 3. Kısım, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1956, s.122-123
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kadar çekilen sahra kablolarına bağlı sahra telefonlarıyla sağlanmıştır.659 Bazen telgraf 
hatlarına telefon bağlandığı da olmuştur. Tümen muhabere müfrezelerinin telefon hat-
ları döşeyemedikleri yerlerde haberleşme, atlı subaylar tarafından sağlanmıştır.660 

İsmet İnönü  
(Türk Tarih Kurumu)

Yunan ileri hareketi, üç koldan ilerleyerek İnönü önünde birle-
şiyordu. Yunanlılar 3 günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak günü 
İnönü mevzilerinin önüne gelmişlerdi.661 Diğer taraftan Ana-
dolu şehirlerinden de gönderilen pencere demirlerinden süngü 
yapılmıştı. Anadolu halkı, tarlalarındaki dikenli, dikensiz teller 
ile telefon tellerini sökerek ordu emrine vermişlerdir. 662

İnönü’de önce topçu mevzileri belirlenmiş ve sahra topçusu-
nun hareketine elverişli yollar açılmıştır. Tahkimat, grup grup 
yapılmış ve önemli noktalara direkler dikilmiştir. Mevziin iç 
muhabere ağının gerçekleştirilmesi işi de cephe muhabere 
müfrezesi komutanı Binbaşı Tahsin Bey tarafından gerçekleş-
tirilmiştir.

Ordu Telgraf Müdürü, kendisine verilen plana göre, dış haberleşme hatlarını kısa za-
manda tamamlamıştır.

Tahkimat hattının gerisinde uygun yerlerde sığınaklar yapılmış, mevzinin ve civarının 
1/25000 ölçekli krokisinin de yapımına başlanmıştı. 663 Çukurhisar, İnönü, Bozüyük 
telefon merkezleri yerlerinde bırakıldı.664 

Muharebelerin İnönü bölgesinde yapılması bir tesadüf değildir. İnönü Muharebeleri’nin 
zamanını Yunanlılar, fakat muharebe alanını Türkler seçmişlerdi. Türk Ordusu’nun sa-
vunma planına göre, Bursa ve Kocaeli yönünden gelecek bir düşman taarruzu İnönü’de 
karşılanacaktı. İnönü’nün Mustafa Kemal Paşa tarafından seçilmesinin nedeni Mar-
mara Bölgesi’nden Anadolu’ya giden demiryolunun İnönü’den ve sonra Eskişehir’den 
geçmesiydi. İnönü savunma hattı Eskişehir’e kadar 40 km uzaklıktadır ve demiryolu 
alanın ortasından geçmektedir. Mustafa Kemal Paşa, savaşı İnönü’den cepheye kadar 
çekilen telgraf hatlarıyla yönlendirecektir. İnönü’de Türk ordusu tutunamazsa 15 km 
geride bir başka savunma hattının bulunması da İnönü mevzilerine ayrı bir değer ka-
zandırmaktadır. 

659 Türk İstiklal Harbi, Cilt:2, Batı Cephesi, 3. Kısım, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1956, s.180-200;  
Türk İstiklal Harbi, VII. Cilt, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923), Genelkurmay Harp Tarihi 
Başkanlığı, Genekurmay Basımevi, Ankara 1975, s.249-250

660 Türk İstiklal Harbi, Cilt:2, Batı Cephesi, 3. Kısım, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1956, s.200
661 Selek Sabahattin, a.g.e., s.95
662 Peker Nurettin, İnönü, a.g.e., s.208
663 Türk İstiklal Harbi, II.Cilt, Batı Cephesi, 3’ncü Kısım, Birinci İkinci İnönü Aslıhanlar ve Dumlupınar 

Muharebeleri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1966, s.240 
664 Türk İstiklal Harbi, II.Cilt, Batı Cephesi, 3’ncü Kısım, Birinci İkinci İnönü Aslıhanlar ve Dumlupınar 

Muharebeleri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1966, s.284 
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Yunanlılar 9 Ocak günü İnönü mevzilerinin önüne gelmiş-
ler ve 10 Ocak günü şiddetli çarpışmalar yaşanmıştır. 66510 
Ocak 1921 günü akşamı, Batı Cephesi’nden Ankara’ya 
çekilen bir telgraf Türk savaşçılarının çaresiz durumlarını 
ortaya koyuyordu. “Cephane gönderin, yeniliyoruz” anla-
mındaki telgrafa karşılık eldeki bütün imkanlar zorlanarak 
beş on sandık cephane yola çıkarılabilmiştir. Bir ağır ma-
kineli tüfek takımının en fazla on, onbeş dakikalık ateşini 
sağlayabilecek olan bu cephanenin ne zaman cepheye ulaşa-
cağı da meçhuldü. Beş on sandık cephane yola çıkarılırken, 
Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa (Çakmak), Batı Cephesi 
Komutanı’na şöyle bir telgrafla cevap vermişti:

“Size bir tren cephane gönderdim. Elinizden geldiği kadar 
mukavemet imkanını temin ediniz.” 10 Ocak öğleden son-
ra Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey’in emriyle ordumuz 
ikinci savunma hattına çekilmiştir.666 11 Ocak günü yapı-
lan keşiflerden, Yunanlıların İnönü’yü terk ederek, Bursa 
yönüne çekildikleri anlaşılmış ve böylece I. İnönü Savaşı 
kazanılmıştır.667

5.7.2. Londra Konferansı 

11 Ocak 1921’de zaferle sonuçlanan Birinci İnönü Savaşı, 
İtilaf Devletleri’ne Sevr’i tatil ettirmenin gerekliliğini gös-
termişti. Bunun üzerine Londra’da toplanacak konferansa, 
Osmanlı Hükümeti ile Yunanistan da çağrıldılar. Davette, 
Osmanlı Murahhas Heyeti arasında Ankara temsilcilerinin 
de bulunması isteniyordu. Bu davranışları ile İtilaf Dev-
letleri, Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni hala meşru say-
madıklarını, hiçbir şekilde tanıma yoluna gitmediklerini 
göstermek istiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa, Türk milletine 
ait işlerin yürütülmesinde ve her türlü dış ilişkilerde yetkili 
hükümetin, yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme-
ti olduğunu İtilaf Devletleri’ne bildirdi ve doğrudan doğ-
ruya davet edilmedikçe, Londra Konferansı’na katılmama 
kararı aldı. Büyük Millet Meclisi, doğrudan doğruya davet 
edilmesi durumunda, konferansa katılmakta geç kalma-
mak için, Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’in riyasetinde 

665 Selek Sabahattin, a.g.e., s.93-94
666 Müderrisoğlu Alptekin, a.g.e., s.312
667 Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk (Komutan, Devrimci ve Devlet 

Adamı Yönleriyle), Genelkurmay Basımevi, Ankara 1980, s.319-324 

İstiklal Savaşı’nda Siperde Mehmetçik  
(Ankara Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
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bulunan bir heyeti yola çıkarmak üzere karar almıştır. Heyet İtalya’da bulunduğu sıra-
da, İtilaf Devletleri adına İtalya’dan davet alarak konferansa katılmıştır.

İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşması’nın esaslarına dokunmayan bazı değişikliklerle, ge-
tirdikleri projeyi Türklerin ve Yunanlıların kabul etmesini istediler. Türk Heyeti, ilk 
olarak Anadolu’nun boşaltılmasını istedi ve Misak-ı Millimizi açıkladı. Yunanlılar ise, 
ne Anadolu’yu boşaltmaya razı oldular, ne de değişiklikleri kabul ettiler. Konferans bir 
sonuç alınmadan dağılmış ve bunun üzerinden daha on gün geçmeden, Yunan orduları 
bütün cephelerden taarruza geçmişlerdi.

Londra Konferansı’nın bir sonuç vermeyeceği ve Türk kurtuluşunu sağlayamayacağı, 
Milli Mücadele Hareketi’nin başında bulunan Mustafa Kemal Paşa tarafından çok iyi 
biliniyordu. Mustafa Kemal Paşa’nın konferans teklifini kabul etmekteki asıl maksadı, 
Türk milli davasını dünya kamuoyuna duyurmak ve konferanstan da bu doğrultuda 
fayda sağlamaktı. Bu sonuç bir dereceye kadar sağlanmış oldu. Ayrıca, bu toplantıdan 
Ankara’nın bir diğer kazancı da üç İtilaf Devleti arasında Türk toprakları konusundaki 
anlaşmazlığın derinleşmesi olmuş ve bu anlaşmazlık ileride Fransa’yı Türk Hükümeti 
ile Ankara Antlaşması’nı imzalamaya sevk etmiştir.

Heyet Başkanı Bekir Sami (Kunduk) Bey, “Hudud-u Milliyemiz dahilinde memle-
ketin istiklal-i taamını temin etmek”668 yolundaki talimatı dikkate almayarak, Lond-
ra Konferansı bittikten sonra, kendiliğinden İngiltere, Fransa ve İtalya ile sözleşme-
ler imzalamıştır. Bekir Sami Bey’in İngilizlerle 10 Mart 1921’de imzaladığı antlaşma, 
esir mübadelesine aitti. Antlaşma gereğince bütün İngiliz esirlerinin iadesine karşılık, 
Türk esirlerinden İngilizlere ve Ermenilere fena muamele edenler, iade olunmayacaktı. 
Fransızlarla imzalanan 11 Mart 1921 ve İtalyanlarla imzalanan 12 Mart tarihli antlaş-
malar ise, iktisadi imtiyazlar veriyordu. Bu üç antlaşma da milli hakimiyet ve eşitlik 
prensibine aykırı olduğundan, Büyük Millet Meclisi ve O’nun hükümeti tarafından 
reddedilmiştir.669 Bu olay üzerine Milli Mücadele’nin ruhunu iyi kavramamış olan Be-
kir Sami Bey de, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış, yerine Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) 
getirilmiştir.

5.8. İKİNCİ İNÖNÜ MUHAREBESİ

Londra Konferansı’ndan bir sonuç çıkmaması, Sevr projesini uygulamak için İtilaf 
Devletleri’ni yeni bir çabaya yöneltmiş ve bu maksatla Yunan işgal ordusunu teşvik 
etmişlerdi.

17 Mart 1921’de Genelkurmay Başkanlığı’ndan;  “Batı Cephesi’nin bir Yunan taarru-
zunun kesinleşmesi halinde, Kütahya kesimindeki güney cephesi süvarilerinin kullanıl-

668 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, İstanbul 2006, s.422
669 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, İstanbul 2006, s.420-423
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ması hakkındaki teklifi ile Eskişehir-Domaniç arasında telgraf ve telefon bağlantısının 
yapılmasının mümkün olup olmadığı” soruldu.

Batı Cephesi Komutanlığı’ndan alınan karşılıkta “Bursa bölgesinden bir Yunan ta-
arruzunun kesinleşmesi halinde, Konya’da hazırlanan telefoncuların Güney Cephesi 
tarafından alıkonulması yüzünden Domaniç telefon hattı yapımına başlanamamıştır” 
denilmektedir.

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı’ndan Batı ve Güney Cephesi Komutanlıkları’na;  
“Yunanlıların Bursa bölgesinden kesin sonuçlu bir taarruza geçmeleri halinde, Kütahya 
etrafında 1’nci Süvari Tümeni’nin durumuna göre İnönü’nün 20 km batısında Do-
durga ve Domaniç kesimine getirilmesi düşünüldüğü;  güney cephesinin şimdiden bu 
bölgeye yiyecek, ve yem yığması ve bölgede ki yollarla etrafımızdaki araziyi ve İnönü 
mevzii sol kanadını süvari tümen subaylarına gezdirilmesi, batı cephesinin de hiç ol-
mazsa yeni Dodurga’ya kadar bir telefon ve telgraf hattı uzatması, Konya’da batı cephesi 
adına hazırlanan muhabere gereçlerinin bir an önce gönderilmesi” emredildi.670

Yunanlılar, 23 Mart 1921’de Bursa’dan İnönü istikametine ilerlemeye başladılar. I. 
İnönü’de olduğu gibi ikinci Yunan kuvveti de Afyon üzerinden saldırıya geçti, Dum-
lupınar mevzilerini işgal etti. Mustafa Kemal, yine I. İnönü’de olduğu gibi İnönü’nün 
stratejik önemini göz önüne alarak İnönü mevzilerini yeniden güçlü bir şekilde tahkim 
etmiş ve gerekli tedbirleri aldırmıştır.671 

26 Mart günü Karargah, sağ kanat ve sol kanat grup komutanlarına, tümenlerdeki tele-
fon hatlarının başında bir subay bulundurulmasını ve irtibatın sürekli sağlanmasını em-
retmiş672 harekatın, düzenli ve koordineli sürebilmesi için kıtalar şiddetle ve kesin sonuç 
alacak şekilde taarruz edecek olup haberleşmeye önem verilmesi, korkaklık gösteren her 
er ve subay bir üst derece amiri tarafından derhal idam edilmesi emredilmiştir.673Savaş 
5 gün boyunca şiddetli çarpışmalara neden olmuştur.

Türk Ordusu’nun yüksek azim ve imanla savaşması, düşmanın başarısına gölge düşür-
müş, 31 Mart 1921 akşamına kadar süren kanlı çarpışmalar sonunda düşman İnönü’de 
ikinci defa perişan edilmiştir.

Yunanlıların yaptıkları iki saldırının da püskürtülmesi üzerine, Yunan kuvvetleri 31 
Mart gecesinden itibaren çıkış mevzilerine çekilmeye başlamışlardır. Çekilen düşman, 
süvari birliklerimizle çıkış mevzilerine kadar izlenmiş ve ağır kayıplar verdirilmiştir.674

670 Türk İstiklal Harbi, II.Cilt, Batı Cephesi, 3’ncü Kısım, Birinci, İkinci İnönü, Aslıhanlar ve Dumlupınar 
Muharebeleri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1966, s.300-301

671 Selek Sabahattin, Milli Mücadele II, İstiklal Harbi, Üçüncü Baskı, İstanbul 1966, s.186-187
672 Türk İstiklal Harbi, a.g.e., s.345
673 Türk İstiklal Harbi, a.g.e., s.347-348
674 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.242
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Yunanlılar, II. İnönü Savaşı’nı kaybedip çekilirken telgraf hatlarını tahrip ederek di-
reklerin üçte birini kesmişlerdir ve Türk Ordusu hemen telgraf hatlarının tamiratı-
na başlamıştır.675 II. İnönü Savaşı’ndan sonra düşmanı takip harekatında Bozöyük’te 
bir muhabere merkezi kurulmuş, Bozöyük ve Pazaryeri’nde telgraf memurları 
görevlendirilmiştir.676

I. ve II. İnönü Savaşları’na ait, harp raporları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi ince-
lendiğinde özellikle telgraf ve telefon haberleşmesinin, savaşın koordinasyonu ve sev-
kindeki önemi daha iyi anlaşılmakta ve zafere giden yoldaki en büyük faktör olduğu 
anlaşılmaktadır. İşte bu nedenle, muhaberesiz muharebe olmaz sözü askeri bir deyim 
haline gelmiştir. 

5.8.1. İnebolu’da Mehmet Emin Yurdakul’a Telgraf

İkinci İnönü Savaşı’nın kazanıldığı gün Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul Milli 
Mücadele’yi desteklemek amacıyla 1 Nisan 1921 tarihinde İnebolu’ya gelmiştir. İşte 
TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Mehmet Emin Yurdakul Bey’e şu önemli telgrafı 
çekmiştir.

(01.04.1921)

İnebolu’da Milli Şairimiz Mehmet Emin Yurdakul Beyefendi’ye

Türk Milliyetçiliği’nin ilahi müjdecisi olan şiirleriniz bugünkü mücadelemizin kahra-
manlık ruhunu doğurmuştur. Gelişinizden duyduğum sevinci belirterek sizi milletimi-
zin kutlu babası olarak selamlarım.677

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Mustafa Kemal

İkinci İnönü zaferinin ardından özellikle Ankara Hükümeti ve orduyla ilgili bilgile-
rin Yunanlılara ve İngilizlere sızdırılmaması hususunda 04.04.1921 tarihinde Ge-
nelkurmay Başkan Vekili Fevzi (Çakmak) Bey tarafından Ankara Merkez Ordusu 
Komutanlığı’na bir emir gönderilmiştir. Bu emirde içeriye gelen ve dışarıya çıkan yol-
cuların beraberinde sansürsüz mektup kaçırmamaları konusunda gereken tedbirlerin 
alınması emredilmiştir.678

675 Türk İstiklal Harbi, a.g.e., s.232 
676 Türk İstiklal Harbi, Ia.g.e., s.504-505
677 Tevetoğlu Fethi, Milliyetçi Atatürk, Türk Kültürü Dergisi, Sayı:37, 1965, s.57 
678 ATASE, İSH Kutu No; 770, Gömlek No; 58, Belge No; 58-1



287İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra, güney cephesi birlikleri ile 8-12 Nisan tarihleri ara-
sında Aslıhanlar dolaylarında Yunanlılara yapılan taarruzdan sonuç alınamamış ve 
Yunan birlikleri Dumlupınar mevzilerine çekilmişlerdir. Güney Cephesi Kumandanı, 
Dumlupınar’a çekilen Yunan kuvvetlerini bu elverişli mevzilerden atmak ve sonra da 
izlemek amacıyla harekete geçirmiştir. Birliklerimiz iyice yorulmuş, kayıplarımız artmış 
olduğundan bu taarruzdan sonuç alınamamış ve birliklerimiz daha uygun bir hatta 
çekilmiştir.679

Dumlupınar ve Aslıhanlar Muharebeleri’nin sonrasında Yunan kuvvetleri yeni bir ha-
rekatın hazırlığı içine girmişlerdir.680

5.9. KÜTAHYA ESKİŞEHİR MUHAREBELERİ

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nden önce İstanbul’dan Felah Grubu’nca 720 adet 
telefon, 276 adet hat muayene telefonu, 37 adet telefon başı, 118 adet çeşitli santral, 
122 sandık telefon parçaları, 20 adet telsiz telgraf, 11 adet pırıldak, 2697 km sah-
ra kablosu, 282 kangal ile 282 km muhabere kablosu gönderilmiştir. Bu gönderilen 
malzemelerin büyük bir çoğunluğu batı cephesi ile güney cephesi komutanlıklarına 
gönderilmiştir.681

Yunanlılar, İnönü-Kütahya-Döğer mevziini tutmuş olan Türk kuvvetlerini güney ka-
nattan kuşatmak üzere 8 Temmuz’da ileri harekata geçmişlerdir. 14-18 Temmuz gün-
lerinde Kütahya-Nasuhçal mevzilerinde çok şiddetli çarpışmalar olmuştur. Ancak per-
sonel ve lojistik bakımından bizden çok çok üstün olan Yunan kuvvetleri karşısında bu 
mevzilerde kesin bir netice elde edilemeyeceği anlaşılınca, geri çekilmenin uygun olaca-
ğı düşünülmüştür. Cephenin durumuyla yakından ilgilenen TBMM Başkanı Mustafa 
Kemal, Ankara’dan hareket ederek 18 Temmuz’da Batı Cephesi Karargahı’na gelmiş, 
durumu yakından inceledikten ve Batı Cephesi Birlikleri’ni Eskişehir ve güneyinde 
topladıktan sonra: “Birliklerin takviyesi, tensiki ve düzenlenmesi için, düşman ordu-
su ile araya büyük bir mesafe konulması gerektiği, bunun için Sakarya’nın doğusuna 
çekilmenin uygun olacağı” direktifini vermiştir. Bu nedenle, Batı Cephesi birlikleri, 
18 Temmuz 1921 akşamı Eskişehir’in doğusundaki Seyitgazi hattına çekilmişlerdir. 
Çekilirken düşmanın takipte gösterdiği yavaşlık ve duraksama bütün Türk birliklerinin 
çekilmesi imkanını sağlamıştır.682

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri esnasında ordumuz büyük bir çekilme harekatı yap-
mış olup (25 Temmuz 1921), bu çekilmeyi askerlik yönünden zorunlu kılan sebepler 

679 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.240-242
680 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005, s.288
681 Türk İstiklal Harbi, VII. Cilt, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923), Genelkurmay Harp Tarihi 

Başkanlığı, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1975, s.311-313
682 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005, s.288
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vardır. Çekilmeyle birlikte ordumuz toplu bir halde bulunacak;  takviye tanzimi ve dü-
zenlemesi için vakit kazanılmış olacak ayrıca düşman ordusu ile bizim aramızda büyük 
bir mesafe kalacaktı. Buna karşılık, düşman kuvvetleri çekilen ordumuzu izlerken üsle-
rinden uzaklaşacaklar ve tahmin etmedikleri birçok zorluklarla karşılaşacaklardır.683

Ordunun ulaşım araçlarının azlığı ve cephane eksikliği, Eskişehir-Kütahya 
Muharebeleri’nde yenilgiye ve Sakarya’da düşmana daha ağır bir darbe indirilememesi-
ne neden olmuştur.684

Kütahya-Eskişehir Muharebesi’nin kaybedilmesinden sonra Türk kuvvetlerinin büyük 
kısmının Sakarya doğusuna kadar stratejik bir çekilme yapması karşısında Yunan Or-
dusu ileri harekatını durdurdu. Beklemedikleri ve ummadıkları bu yeni durum kar-
şısında Yunanlılar bir karar verebilmek için 25 Temmuz 1921 gününe kadar 2’nci ve 
3’ncü Kolordularını ileride bırakarak, 1’nci Kolordusu ile Süvari Tugayı’nı geride Eski-
şehir bölgesinde topladı.685

5.10. SAKARYA SAVAŞI ÖNCESİ HABERLEŞME  
FAALİYETLERİ

Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra Sakarya’ya geri çekilişte Mustafa Kemal Paşa 
Hüsameddin Bey’e Ankara Telgrafhanesinde özel bir oda ayrılmasını emretmiş ve 
Hüsameddin Bey, kendilerine ayrılan telgraf makinesiyle İstanbul’daki milli teşkilatlarla 
sürekli telgraflaşarak Sakarya Harbi öncesi Anadolu’ya muhabere ve muharebe 
malzemesini gönderilmesini organize etmiştir.686

Sakarya Harbi öncesi ve sırasında özellikle İstanbul Posta Telgraf Umum Müdürlüğünün 
Sevkiyat Şubesi Müdürü olan Hacı Rıza Bey İstanbul’un telgraf ambarında mevcut 
bulunan birçok telgraf ve telefon makineleriyle kablolarını telgraf fincanlarını ve diğer 
muhabere malzemelerini Ankara’ya göndertmiştir.687

Kütahya-Eskişehir yenilgisi Yunanlıların umut ve neşesini art tırmıştı. Yunan Kralı 
Kütahya’ya kadar gelerek bir “Askeri Şura” toplamış ve Türkleri kesin yenilgiye uğra-
tarak Ankara’yı almak için plan hazırlatmıştı. Patrik Meletios, takdis edilmiş Bizans 
sancağını büyük merasimle Yunan kralına takdim etmişti. Türk lüğe düşman, haksız bir 
dünya;  zafer için Yunanlıları maddi ve ma nevi olarak desteklemekteydi.688

683 İnan Afet, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Yayınları, Kasım 2007, s.147
684 Çukurova Bülent, a.g.e., s. 73
685 Türk İstiklal Harbi, II.Cilt, Batı Cephesi, V. Kısım, I. Kitap, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1995, s.101
686 Tansu Samih Nafiz, Hüsamettin Ertürk Anlatıyor  “İki Devrin Perde Arkası”, İstanbul  1957, s. 512-513
687 Tansu Samih Nafiz, a.g.e., s. 501-502
688 Gündüz Asım, Ölüm Kalım Savaşı Sakarya, Sakarya Savaşanlar Anlatıyor, Hazırlayan: Nurer Uğurlu, 

Örgün Yayınevi, İstanbul 2007, s.214
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Afyonkarahisar düşman istilasına maruz kaldığı anda Güney Anadolu’nun yegane 
serbest iskelesi olan Antalya’nın doğru bir telle Konya’ya bağlanması için Akseki’den 
Beyşehir’e kadar 100 kilometrelik bir hat inşasının yapılması gerekiyordu. Bu hattın 
bazı malzeme ve işçiliği Aksekili’ler tarafından karşılanmıştı. İnşaata, 1921 senesi ikinci 
kanunda Fen Müfettişi Sadi Bey, tarafından başlanmış ve Şubat 1921’de tamamlan-
mıştır. Güzergahın çok sarp ve bir buçuk metre karla kaplı olması nedeniyle inşaat 
malzemeleri işçi sırtında taşınmıştır. Bu hattın zor şartlar altında hızlı bir şekilde inşa 
edilmesi her tarafta büyük bir alaka ve takdir uyandırmıştır. Sakarya Muharebesi’ne 
kadar telgraf şebekesi bu şekilde Ankara’ya çevrilmiştir.689

Sakarya Muharebesi esnasında Haymana etrafında bulunan milli ordunun Ankara, Kır-
şehir ve ilerisiyle irtibatın sağlanması için Fen Müfettişi Sadi Bey tarafından, Ankara-
Haymana arasına ilave olarak bir telgraf hattı çekildiği gibi Haymana’dan Bala’ya kadar 
elli beş kilometrelik müstakil bir hat inşa edilerek Bala’dan Köprüköy’e kadar otuz ki-
lometrelik bir telgraf hattı çekilmiştir. Haymana etrafında devam eden muhaberatta, 
varlığından çok istifade edilen bu tesisat daha sonra lağvedilmiştir.

Yirmi iki gün sürmesiyle harp tarihinde özel bir yer tutan ve biz Türklerce hayati bir 
öneme sahip olan Sakarya Meydan Muharebesi esnasında tedbir olarak hükümet, idari 
dairelerin merkezi olan Ankara’da birer temsilci bırakarak Kayseri’ye çekilmeyi uygun 
görmüş ve bu arada Posta ve Telgraf İdaresi de merkez dairelerini Fahri Bey’in başkan-
lığı altında Kayseri’ye göndermiştir. Genel Müdür Sabri Bey, Ankara’daki hükümet 
teşkilatıyla irtibatını muhafaza ve telgraf muhaberatını yakından takip ve idare için 
Ankara’da kalmıştı.

Baştan başa fedakarlık ve kahramanlık destanları ile dolu olan İstiklal Harbi’nde, PTT690 
çalışanları, kimileri çoluk ve çocuklarını da yanlarına alarak kağnı arabalarıyla, bazıları 
develerle ve bir çoğu da yaya olarak Kayseri’ye gitmek zorunda kalmışlardır. 691 

İstanbul ve civarındaki bölgelerden Felah Grubu tarafından kaçırılan silah, cephane ve 
gereçlerden Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ve savaş döneminde;  611 adet telefon, 
37 adet telefon baş mikrofonu, 19 adet çeşitli santral, 5 sandık telefon parçaları, 97.000 
metre sahra kablosu ve 6 adet telsiz telgraf baş telefonu, Anadolu’ya gönderilmiştir.692 
İstanbul’dan, Felah Grubu’nun yanı sıra diğer gruplar tarafından da İnebolu’ya gön-
derilen muhabere malzemelerine, Sakarya Savaşı’nın sonlarında bile ne kadar ihtiyaç 
duyulduğu, Müdafaa-i Milliye Vekili Refet Bey’in İnebolu Mevki Kumandanlığı’na 

689 Tanrıkut Asaf, a.g.e., s. 674-675
690 Merkez-i İdare Heyeti, Kayseri’de kaldığı müddetçe işler hep oradan ve genel müdür adına Fahri Bey 

tarafından yerine getirilmiştir. Sakarya Harbi’nin kazanılması üzerine Kayseri’ye geçici olarak giden PTT 
Genel Müdürlüğü idaresi, kısım kısım Ankara’ya dönerek, çalışmalarına tekrar başlamıştır. 

691 Tanrıkut Asaf, Türkiye Posta ve Telgraf  ve Telefon Tarihi ve Teşkilat ve Mevzuatı, Cilt:II, s. 674-675
692 Türk İstiklal Harbi, VII. Cilt, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923), Genelkurmay Harp Tarihi 

Başkanlığı, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1975, s.344-346
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yazmış olduğu yazıdan anlaşılmaktadır.693 Öyleki daha savaş başlamadan 11 Ağustos 
1921 tarihinde Kayseri Hat Kumandanlığı’na yazılan telgrafta 18 adet telgraf bataryası 
Ankara’ya acil olarak istenmektedir.694

Diğer taraftan 7-8 Ağustos 1921’de Başkomutanlıkça çıkarılan Tekalifi Milliye emirleri 
ile ordunun çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.

1 Nolu emirde: Her ilçe merkezinde birer Tekalifi Milliye komisyonu kurulması, yetki-
leri ve hangi ordu birliklerini destekleyeceklerinin belirlenmesi ve görevlerinin 10 Eylül 
1921’e kadar devam edeceği; 

2 Nolu emirde: Her ilçedeki ev sayısınca birer takım çamaşır, birer çift çorap ve çarığın 
10 Eylül 1921’e kadar kurullara teslimi; 

3 Nolu emirde: Tüccar ve halk elinde bulunan bütün yünlü ve pamuklu kumaşlar, 
yıkanmış ve yıkanmamış yün, tiftik ve fotin, kösele, deri, kundura ve saraç malzemesi, 
hayvan teçhizatının % 40’nın parası sonra ödenmek üzere, komisyonlara teslimi; 

4 Nolu emirde: Ordunun yiyecek ihtiyacının sağlanması için, ikinci bir emre kadar, 
eldeki bütün yiyecek maddeleri, kasaplık hayvan, gaz ve diğer yakacak maddelerinin % 
40’ına, parası sonradan verilmek üzere, el konarak depolanması; 

5 Nolu emirde: Ordu ihtiyacı için alınan taşıt araçlarından başka halk elindeki taşıt 
araçlarının ayda bir defa parasız olarak 100 km.lik askeri nakliyat hizmetine verilmesi; 

6 Nolu emirde: Ordunun yiyecek ve giyecek ihtiyacına yarayan ve azınlıklarca terk 
edilmiş bütün mallara el konulması; 

7 Nolu emirde: Halk elindeki muharebeye elverişli silah ve cephanenin üç gün içinde 
teslimi; 

8 Nolu emirde: Bütün akaryakıt, oto yedek parçaları, donyağı, tutkal, telefon, kablo, pil, 
izolatör ve bunlara benzer gereçlerle sülfürik asit stoklarının %40’ına el konulması; 

9 Nolu emirde: Demirci, marangoz, döküm, tesviye, saraç, araba imalathaneleri ve 
buralarda çalışan esnafın imal kabiliyetleri ile kasatura, kılıç, mızrak, eyer takımı yapa-
bileceklerin isim listelerinin tespit edilmesi; 

10 Nolu emirde: Halk elindeki her çeşit arabaların hayvanları ve teçhizatı ile birlikte 
ve binek, koşum, katır, merkep, deve gibi hayvanların %20’sine el konulması direktifi 
verildi.695

693 ATASE, İSH Kutu No:1115, Gömlek No:134, Belge No:134-1
694 ATASE, İSH Kutu No:1120, Gömlek No:158, Belge No:158-1
695 Müderrisoğlu Alptekin, Sakarya Meydan Muharebesi Günlüğü, İstanbul 2004, s.312-315
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5.11. SAKARYA HARBİ

İstiklal Savaşı komutanlarından Orgeneral Asım Gündüz ise Sakarya Harbi öncesini 
şöyle anlatmaktaydı:

“Düşman, 80 bin kişilik üç ordu, bir müstakil süvari tugayı, 300 top ve 20 uçakla 
Sakarya’ya doğru ilerlemeye karar verdi.

Biz ise, Sakarya gerisinde 40 bin kişilik bir kuvvet toplayabilmiştik. 177 topumuz, 
kanatları patatesle sık sık tamir gören 11 uçağımız vardı. Sakarya mevziini bu kuvvet-
le işgal etmiş ve sa vunmaya hazırlanmıştık. Sakarya’ya çekilmemiz, Ankara’da, Büyük 
Millet Meclisi’nde büyük üzüntü yaratmış, gerçekleri kavramaktan aciz kimselerin çat-
lak sesleri çıkmaya başlamıştı. İstanbul’daki hainler ve dışarıda bulunan sicilli Türk düş-
manlarının menfi propagandaları, elimizdeki topraklar üzerinde de tesirini göstermişti. 
Askerlik ilminden yoksun kimselerin, hissi hareketlerle karşımıza geçmeleri, bizim için 
ayrı bir ızdırap konusu idi. Yaşanan bu olaylar, karşıdaki düşman dan daha tehlikeliydi. 
Ordunun kutsal varlığını, günlük po lemiklerin üzerinde tutacak, bilgili ve ahlaklı bir 
ele teslim etmek şarttı. Nihayet, Büyük Millet Meclisi’nde sağduyu ve vatan sevgisi 
tecelli etti ve 5 Ağustos 1921 tarihinde “Başkumandanlık Kanunu” kabul edildi. Bu 
kanunla, Büyük Millet Meclisi, kendi kudret ve yetkisini, büyük asker Mustafa Kemal 
Paşa’ya veriyordu. Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı’nda 
İstanbul’u kurtarmıştı. Aynı Mustafa Kemal, şimdi de istila edilmiş vatanın kurtarılma-
sının şeref ve sorumluluğunu omuzlarına alıyordu. Bu haber cepheye ulaştığı zaman, 
bütün askeri erkan çok mutlu olmuştu.”696

Mustafa Kemal Paşa, Başkumandan olarak “Tekalifi Milliye” adı altında kanun gücünü 
temsil eden emirler yayınlama hakkına sahip olunca, öylesine bir faaliyet içerisine gir-
mişti ki, elde ne var ne yoksa hepsi, za fer için Mustafa Kemal Paşa’nın emrine verilmiş-
ti. Mustafa Kemal Paşa, Başkumandan olarak Türk Milleti’ne hitaben yayınladığı ilk 
beyannamede “Yunan ordusu vatanın harimi ismetinde boğulacaktır. Bu mesut netice 
için milletin kuvvei maddiye ve maneviyesini bu gayede teksif edeceğine ve büyük Türk 
Milleti’nin vatanperverliğinin cihanı hayran bırakacak haddi azamisini ibzal edeceği-
ne” olan güvenini tekrarlıyordu. Savaş sırasında, ne Mustafa Kemal, ne cephenin en 
ileri hattında, bin bir yoksulluk ve imkansızlık içinde, düşmanı durdurmak için kanını 
dökmekten çekinmeyen Mehmetçik, hiçbir zaman, hiçbir hadise karşısında umudunu 
kaybetmemişti. 

Acele olarak yeni sınıflar silah altına çağrıldı. İkmal hattı olarak güvendiğimiz İnebolu-
Ankara yolu güvenlik altına alındı. Milli kuvvetler, işgal altındaki bölgelerde bulunan 
depoları canları pahasına basıyorlar, cepheye malzeme ve silah yetiştiriyorlardı. Mecbu-

696 Gündüz Asım, Ölüm Kalım Savaşı Sakarya, Sakarya Savaşanlar Anlatıyor, Hazırlayan: Nurer Uğurlu, 
Örgün Yayınevi, İstanbul 2007, s.215
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ri iş mükellefiyeti, uygulandı. İstiklal Mahkemeleri ile iç bozgunculara karşı adalet sağ-
landı. Şehirler de kurulan “Tekalifi Milliye Komisyonları” her Türk evinden Mehmetçik 
için iki fanila, iki çorap, bir çarık, iki don, bir atkı topluyor halkın nesi var nesi yoksa 
%40’nı alıyordu. Milli Mücadelemiz böylesine yokluklar ve imkan sızlıklar içerisinde 
zafer yolunu açan bir mucizedir.697

Disiplin ve moralin korunması amacıyla Batı Cephesi Komutanlığı’nca 13 Ağustos 
1921’de yayınlanan genel ve idari emirde:

“Son muharebede bazı birliklerde disiplinsizlikler görüldüğü, bunda erlerle daha sıkı 
temasta bulunan bölük ve tabur komutanlarının sorumluluk hissesinin daha büyük 
olduğu, muharebe ve yürüyüşlerde kıtaların düzen altına alınmadığı, muharebenin 
en tehlikeli anlarında subayların telaşlanması ve serinkanlılıklarını koruyamamaları 
astlarına iyi örnek olmamakta, halbuki erin gözünün her zaman subayların üzerin-
de bulunduğu” belirtilmiş “Subayların emrindeki eratın fazla telaşı karşısında vereceği 
komutlarla emrine itaat ettirmesinin kıtasına iyi örnek olması yanında etkili olacağı” 
vurgulanmıştı. Emirde ayrıca “Bu muharebelerde bazı subayların önemli görevlerini 
ihmal ettikleri, yürüyüşlerde birliklerine hakim olamadıkları ve birliklerinin ellerinden 

697 Gündüz Asım, a.g.e., s.215-217

Sakarya Harbi Komutanlarından Asım Gündüz (Türk Tarih Kurumu)
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çıkmasına sebebiyet verdikleri, birliklerine sahip olamayıp yitiren bu subayların daha 
sonra kıta ağırlıklarında dolaştıklarının tespit edildiği, aslında muharebede herhangi 
bir sebeple kıtasını kaybeden subay ve erlerin hiç vakit kaybetmeden en yakın birliğin 
emrine girmesi ve o kıtadan hizmet istemesi gerektiği, muharebelerin ancak bütün 
maddi ve manevi kuvvetlerin harcanıp tüketilmesiyle kazanılabildiği bu şekilde boşta 
dolaşan subay ve erlerin kendi gücünden vatan ve milleti mahrum bırakmış olacağı 
dolayısıyla hıyanet etmiş sayılacağı bu gibilerin en ağır cezayı hak ettikleri” uyarısında 
bulunulmuştur.

Emirde geçmiş muharebelerde yaşanan bu hatalar belirtildikten sonra, subay ve erler-
den en iyi şekilde faydalanmak için savaş başlar başlamaz aşağıdaki tedbirlerin alınması 
emredilmiştir.

a) Ateş hattının hemen gerisinde gruplar ve tümenlerce hafif makineli tüfekli inzibat 
müfrezeleri bulundurulacak ve muharebe hattından yarasız olarak ayrılıp cephe gerile-
rinde dolaşan subay ve erler hemen idam edilecektir. İnzibat müfrezelerinin atlı olması 
lazımdır.

İstiklal Savaşı’nda Ulaşım Kolundaki Devecilerle Mustafa Kemal Sohbet Ederken (Türk Tarih Kurumu)
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b) Muharebede yaralanan erlerin geriye yollanması hususunun çok dikkatli bir şekil-
de düzenlenmesi lazımdır. Hafif ya da ağır yaralanmış bir erin yanına üç dört silahlı 
er verilerek avcı hattından geri çekildiği görülmüştür. Bazı tecrübesiz subayların da 
yaralandığı zaman bölüğün başçavuşunu yanına alarak geriye gittiği anlaşılmıştır. Ya-
ralıların sadece sıhhiye erleri tarafından taşınması olayı kesin olarak düzenlenmelidir. 
Avcı hattından (asıl muharebe hattından) yaralılara yardımcı olarak savaşan askerlerin 
verilmemesi için birlikler tezkereci erlerini bir miktar artırabileceklerdir.

Sıhhiye bölükleri, avcı hattının yakınlarından yaralıları toplayabilecek şekilde önlemler 
almalı;  tümen, alay ve taburlar her muharebede, yaralı toplama ve sargı yerlerini emir-
lerinde açıklamalı ve erlere de bu yerler bildirilmelidir. Bu hizmetin iyi düzenlenmesi 
bize çok şey kazandırabilir.

Sıhhiye bölükleri ve seyyar hastaneler, bu muharebede yalnız kendi eşyalarını taşıdıkları 
için yaralılara önemli bir faydaları olmamıştır.

c) Kütahya Eskişehir Muharebeleri’nde erlerin çoğu elinden yaralıdır. Bunların büyük 
bir kısmının kendi kendilerini yaraladıkları ve bir daha kabza kavramamak için sağ 
ellerinin başparmaklarını ya da tetik çekmemek için işaret parmaklarını kopardıkları 
ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki muharebelerde elinden yaralananlar en tehlikeli yer-
lerde kullanılacaktır. Bu karar erlere iyice anlatılmalı ve gerektiğinde uygulanmalıdır.

d) Muharebede cephane bütünlemesi birliklerde daima geriden ileriye ve mevcut olan 
silahsız erlerle yapılacaktır. Avcı hattından her ne olursa olsun tek erin dahi geri çekil-
mesi kesinlikle önlenecektir.

e)Muharebe ve ateş sırasında sükunetini kaybeden bazı erlerin, sağa sola bakındıkları 
ve subayına bağırdıkları işitilmiştir. Bu gibi erlere ibret teşkil edecek şekilde ceza veril-
melidir. “Cephanem bitti”, “Alman fişeği var mı?”, “Rus fişeği var mı?” diye bağırarak 
durum ve yerini düşmana belli eden erlere de derhal ibret cezası verilmelidir.

f ) Ağırlıklarda görev alan ve ağırlıkla beraber hareket etmeye zorunlu olan yardımcı 
sınıf subaylarıyla erlere ve hizmet erlerine tümenler tarafından mühürlü birer vesika 
verilecektir. Vesikasız olarak görülen subay ve erler derhal ölüm cezasına çarptırılacak-
lardır.”

Bu emir, bütün subaylara bildirilmekle birlikte erleri ilgilendiren kısımları da anlaya-
cakları bir dille onlara anlatılacaktır.698 

698 Türk İstiklal Harbi, II.Cilt, Batı Cephesi, V. Kısım, I. Kitap, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1995, s.240-
242



295İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı hazırlıklarını sürdürürken, Ankara Ovası’na hakim 
Çangal Köyü, dolayındaki yazlıkta, savaş başlamadan önce Associated Pres’in Ankara 
muhabirini kabul etmiş ve; 

Muhabire “Yıllarca savaşmak zorunda olsak bile Yunanlıları Anadolu’dan çıkarmaya 
kesin olarak karar verdik.”

“Türkiye Türklerindir, işte milliyetperverlerin ilkesi budur. Biz, haklarımızın savunul-
ması için savaşı sürdürmeye karar verdik.

Bizim savaş çözümlerimiz açık bir biçimde bellidir. Trakya’ya gelince: Doğu Trakya art 
bölgemizin ayrılmaz bir bölümünü oluşturmakta ve Türk çoğunluğuna sahip bulun-
maktadır. Trakya’nın diğer bölümleri için biz, seve seve halkoylamasına başvurulmasını 
kabul edeceğiz. İstanbul bizimdir. Ancak Boğazlar ve Marmara Denizi için başkentin 
güvenliği sağlanmak şartıyla bir çözüm yolu kabul etmeye hazır bulunmaktayız.

Her zamandan daha çok inanıyorum ki savaş pahalı bir iştir. Savaşın sürüklediği sıkıntı 
ve korkudan üzüntülüyüm. Ancak savaşsız, elimizdeki silahları bıraktığımız zaman na-
sıl bütünüyle paramparça olacağımızı da biliyorum. 

Eğer bizi rahat bırakırlarsa Milli Hareketimizle Türkiye’nin gelişimine çalışacağız.”699 
diyerek zafere olan inancını dile getirmiştir.

20 Ağustos günü Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi’nde de yeni tedbirler al mış ve 
bu cepheye de istediği şekli vermişti. Başkumandan, tümenleri ikişer üçer birleştire-
rek kolordu kuvvetinde gruplar teşkil etmişti. Ancak Türk birlikleri, insan mevcudu 
ve malzeme bakımından Yunan tümenlerinin yarısı kadar bile değildi. Cephanemiz, 
umutsuzluğa neden olacak kadar azdı. Buna karşılık, Cebelitarık’tan Malta’ya kadar 
uzanan İngiliz üslerinden kalkan gemiler, Yunan işgalindeki limanlara yanaşarak, yük-
lerini boşaltıyorlardı.700

Eskişehir-Kütahya yenilgisinin ortaya çıkardığı boşluğu dol durmak için alınan tedbir-
ler karşılığını vermeye başlamıştı. Muhtelif yollar açılmış, ikmal işleri düzene sokul-
muştu. Eli silah tutanların hepsi cephelerdeydi. Geri hizmetleri ihtiyarlar, çocuklar ve 
kadınlar sağlıyorlardı. Sakarya Savaşı’na kadar ikişer toptan oluşan bataryalarımız, ye-
niden getirtilen toplarla geniş letilerek dörder topa çıkarılmıştır. Fakat asıl sıkıntı topçu 
mühimmatı ile ilgilidir. İnönü Savaşları ile Kütahya Eskişehir Muharebeleri’nde hasara 
uğrayan makineli tü fek ve toplar, Ankara’da kurulan “Harp İmalatı Tesisleri”nde ba şarı 
ile tamir edilmektedir. Bu müesseseyi bizzat kuran Mustafa Kemal Paşa çoğu gece bu 
müessesede sabahlıyordu.701

699 Tural Mehmet Akif, Sevim Ali, Öztoprak İzzet, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri 1906-1938, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006, s.236-237

700 Gündüz Asım, a.g.e., s.215-217
701 Gündüz Asım, a.g.e., s.224
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Mustafa Kemal, Sakarya Harbi öncesini şöyle anlatır:

“Meclisin Başkumandanlığı bana vermesinden sonra Sakarya’ya gittim. Bütün önemin 
Sakarya Nehri’ne verdirilerek boydan boya siperler meydana getirilmesinden kaçın-
dım. Düşman Sakarya Nehri’nin herhangi bir noktasından karşıya geçebilir. Bu geçiş 
askerlerimiz üzerinde fena tesir husule getirir. Nehrin geçilmesiyle harbin kaybedildiği 
fikrine meydan verir. Askerin ruhundan bu kötü ihtimalleri bertaraf etmek maksadıyla, 
cepheyi epeyce geriye çektim bazı yerlerde on beş kilometre kadar mesafe bıraktım. 
Eğer burada da düşman zorlarsa, biraz daha geriye çekilir yeni bir cephe tutar harbimize 
devam ederiz. Bu çekiliş neferin ruhunda kötü bir tesir yaratmaz. Fakat nehrin kıyısın-
daki cephe bu manadan uzaktır. 

Düşmanın hangi noktadan kesin taarruza girişeceğini tahmin edemediğimizden, o uza-
yıp giden cephemizi, hilal şeklinde tesis ettim ve ihtiyat kuvvetlerimizi tam merkez 
noktasına yerleştirdim. Buradan sağa sola kolaylıkla yardım edilebilirdi.702 Burada bü-
tün askerlerime şu emri verdim:

702 Nurer Uğurlu, Sakarya Savaşanlar Anlatıyor, Örgün Yayınevi, İstanbul 2007, s.105-108

Sakarya Harbi’nde Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Halide Edip Adıvar   
(Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)
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“Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün yurt tur, yurdun her karış 
toprağı, yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşma na bırakılamaz. Onun için, küçük büyük 
her birlik bulunduğu mevziden atılabilir;  ama küçük büyük her birlik ilk durabildiği 
noktada ye niden düşmana karşı cephe kurup savaşı sürdürür. Yanındaki birliğin çekil-
mek zorunda kaldığını gören birlikler ona uyamaz. Bulunduğu noktada da sonuna dek 
dayanmak ve direnmekle yükümlüdür.”703

Cephede bu işlerle meşgul olduğum bir sırada, cephe karargahında kumandanların bazı-
larıyla telefonla muhabere eden İsmet Bey, ‘Yusuf İzzet Paşa telefon ediyor söylediklerini 
anlayamadım, sizinle konuşmak istiyor’ dedi ve ahizeyi bana uzattı. Yusuf İzzet Paşa’ya 
‘Beni aramışsınız;  buyurun arzularınız nedir?’ dedim. Yusuf İzzet Paşa soruyordu, ‘Gizli 
emirlerinizi bildirmeniz;  yani geri çekilme halinde istikametimiz neresidir? Beklemede-
yim;  öğrenmek istiyorum.’ Bu sual karşısında beynimin tası attı, dehşetli canım sıkıldı. 
Adam henüz harbe girmeden kaçmayı düşünüyordu. Verdiğim cevapta: ‘Paşa, paşa gizli 
emrim, senin kemiklerinin orada gömülmesidir’ dedim ve telefonu kapadım.”704

703 Özalp Kazım, Sakarya Muharebesi, Sakarya Savaşanlar Anlatıyor, Hazırlayan: Nurer Uğurlu, Örgün 
Yayınevi, İstanbul 2007, s.153-154

704 Arıburnu Kemal, Atatürk ve Çevresindekiler, Ankara 1995, İş Bankası Yayınları, s.156-157;  Arıkoğlu 
Damar, Hatıralarım, İstanbul 1961, s.259 

Sakarya Harbi’nde Mustafa Kemal Paşa (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)
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Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Harbi’ni Yönettiği Alagöz Karargahı

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Yönetildiği Alagöz Karargahı’ndaki Temsili Muhabere Odası
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5.11.1. Konstantin’in Kafası Burada Kırılacak

Sakarya Savaşı’nın savunma hattının belirlenmesi işlemini, Mustafa Kemal Paşa bizzat 
kendisi yapmıştır. 23 Ağustos 1921’e denk gelen günlerde, bu müdafaa hattının belir-
lenmesi için cephe merkezi olarak kullanılacak Polatlı’nın 30 kilometre kadar güne-
yindeki Yıldıztepe’ye kadar gider. Atatürk, araziyi haritaya göre değerlendirdiği sırada, 
yanında bulunan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi’ne: 

“-Paşa, dedi arazi bizi aldatıyor. Cephenin sol tarafını tayin edebilmemiz için İnli 
Katrancı’ya gitmek lazım.

Mustafa Kemal, İnli Katrancı’ya hareket eder ve arazinin vaziyetini görünce, sağ eliyle 
şakağını avuçlayarak:

-Allah bizi buraya gönderdi... dedi.

Haklıydı. Çünkü arazi ancak buradan, olduğu gibi görünüyordu.

Akşama doğru İnli Katrancı dönüşünde ata binerken, birden bire başı döndü ve düş-
tü. Kaburga kemiği kırıldı. Fakat hiç umrunda değildi. Batmakta olan güneşe baka-
rak dedi ki:

-Konstantin’in kafası da işte burada kırılacaktır!”705

Milli Mücadele döneminde, istihbarat teşkilatımız çok kuvvetliydi. Düşman ordusunun 
üç gün sonra şafakla taarruza geçeceği haber alınmıştır. Geniş bir ovanın karşısında, üç-
gen halinde sıralanmış üç tepenin ortasında, en geridekini sağlamlaştırmaya başladılar. 
Ovaya inilecek ve düşman kuvvetleri ateş altına alınacaktı. Akşamüstü Mustafa Kemal 
Paşa da bölgeye gelir ve siperleri dolaşmaya başlar. Bir ara yanındaki komutana:

— Burayı derhal terk edin ve şu üçgenin ucundaki sağ ufak tepeyi güçlendirin... Buraya 
hiç ehemmiyet vermeyin hatta asker bile bırakmayın dedi. Ve yürüdü...

Bu emri alan komutanlar şaşırırlar. Çünkü iki günde güçlendirdikleri en hakim yeri 
bırakıp onlara göre en lüzumsuz yerdeki ufak bir tepeye yerleşeceklerdi.

Komutanlar verilen bu emrin mantığını anlamaya çalışsalar da bunu başaramıyorlar-
dı. Çünkü onlara göre ertesi sabah düşman bu tepeyi tuttuktan sonra onları iki ufak 
tepeden atabilirdi ve bu emri ancak düşmanla birlik birisi verebilirdi. Fakat O’nun 
emirleri net ve kesin olduğundan ve şüphe etmek kimsenin aklına gelmediğinden, yeni 

705 Banoğlu Ahmet Niyazi, Nükte-Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, İkinci Kitap, İstanbul 1955, s.93
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mevzide başarılı olacaklarına inanmadıkları halde, emri yerine getirdiler. Fakat buna 
rağmen, iki gün üzerinde çalıştıkları siperlerde de ufak bir askeri kuvvet bıraktılar. Erte-
si sabah şafakla birlikte düşman topçusunun, terk ettikleri tepeyi toplarla dövdüğünü, 
hayretler içinde izlediler. Düşman Türk askerinin burada tutunacağını tahmin ederek 
saldırmıştı ama Mustafa Kemal Paşa’nın üstün zekası akıllarına gelmemişti. Tanyeri 
ağarırken, düşman birlikleri ilerlemeye devam ediyorlardı. Biraz sonra ateş menziline 
girecek düşman piyadesini, eski yerlerini terk etmeseler sapır sapır döke ceklerdi. Eski 
yerlerinde ufak bir kuvvet bıraktıkları için seviniyorlardı ki güneş doğarken hafif esen 
rüzgar, fırtınaya dönüştü. Düşman kuvvetleri;  topçularının, tepeyi susturduğunu dü-
şünerek, bütün kuvvetiyle tepeye saldırdı. Burada bırakılan bir grup askerimiz, şiddetli 
rüzgarında etkisiyle pek varlık gösterememiş ve açılan ateş sonucu şehit olmuşlardır. 
Düşman fırtına nedeniyle askerlerimizin konuşlandığı tepeye saldıramadı ve açılan yan 
ateş sonucu binlerce kayıp verdi.

Öğle saatlerine doğru fırtına yatışırken yetişen mızraklı akıncılar, fırtınadan ve açılan 
yan ateşten sersemleyen koca bir tümeni kolayca imha etmiş ve düşman için kanlı 
bir kefen olan akşam güneşi Türk Ordusu için bir zafer bayrağı gibi dalgalanmaya 
başlamıştı.

O gece gökyüzünü aydınlatan yıldız ışığında, harekatı anlatan Mustafa Kemal Paşa: 

“Bu tepe Sezar ordularını, İskender ordularını ve nihayet Yıldırım Beyazıd ordularını 
aldatmış ve burayı hakim zanneden nice kumandanlar, karşı larındaki kuvvete değil bu 
mevsimde güneşle başlayan fırtınaya mağlup olmuşlardır. Düşmanın da topçusunu bu 
tepenin aldatacağı muhakkaktı... tarih boyunca birçok kuvvetlere mezar olan bu yeri 
Türk Ordusu’na da mezar yapmaklığım için hiç tarih bilmemekliğim, basit bir çete 
başı olmaklığım lazımdı. Tarih yalan söylemez. Hadiseleri bir masal olarak değil, aynı 
hataları tekrarlamamak için okumak lazım geldiğini, bugünkü savaş göstermiştir. Bu-
lunduğunuz yerin tarih ve coğrafyasını okumadan işe başlamayın” demiştir.706

Sakarya’nın en kritik günlerinin yaşandığı zamanlarda, birçok cephede top ve tüfek 
mermisi kalmamıştı. Başkumandanlığa devamlı olarak “yokluk” haberleri geliyordu. 
Başkumandan bu yok luğa karşı bir çare bulmuş olmanın rahatlığıyla kurmaylarını top-
lar ve şu konuşmayı yapar:

“Arkadaşlar! düşmanı evvela tepelerde bir iki mermi ile oyalayacaksınız. Onların te-
peye çıkıp gelmesini, yorulmasını bekleyeceksiniz. Tepe noktasının arkasına yerleştir-
diğimiz bir liklere süngü taktırarak bu yorulmuş, dili çıkmış düşmana sal dırtarak, yok 
edeceksiniz. Kıtalarınızın da önünde olacaksınız. İşte size cephane yokluğunu telafi 

706 Altıner Avni, Her Yönüyle Atatürk, Bakış Matbaası, İstanbul 1961, s.53
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ettirecek yol... Bu vatan üze rinde yaşayan insan oldukça hiçbir başka yokluk için feda 
edil meyecektir.”707

Düşman taarruza başlayarak sol tarafa doğru ilerlemeye devam ederken, hilal şeklinde 
kurulu olan cephe de, düşmanın akışına göre kıvrılıyor ve karşısında, daima çarpışmaya 
hazır Türk askerini buluyordu. Bunun üzerine düşman sarkma yapmaktan vazgeçerek 
bütün güç ve kuvvetiyle hücuma geçti. Subay ve askerlerimizin bu kudurmuş şiddet 
karşısında gösterdikleri metanet ve cesaret bütün düşüncelerin üzerindedir. Günlerce 
devam eden harp çok kanlı olmuştur. Süngü hücumları, boğaz boğaza yapılan çarpış-
malar, harbin alışıla gelmiş günlük çarpışmalarından sayılıyordu. Tepeler ve mevziler 
elden ele geçiyor, subay ve askerler kahramanlıkta birbiriyle yarışıyordu. 

Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Harbi’ni şöyle anlatır:

“Nutkum (Söylev)’da söylemediğim, harpte yaşanan meçhul noktaları şimdi sizlere söy-
lemeyi bir vicdan borcu biliyorum. Fevzi Paşa siperden sipere koşuyordu. Askerleri yü-
reklendiriyor, moral veriyor, alınması icap eden tedbirleri tamamlıyor, sonra da sipere 
diz çöküp, Kuran okuyor, Allah’tan medet ve yardım niyaz ediyordu. Bu adam insan 
değil bir evliyadır.

Bu heyecanlı, kanlı harp sırasında bir tatsız hadise zuhur etti. Cephemizin bir tara-
fında gedik açan düşmanın gediği genişletmekte ve ilerlemekte olduğunu bildirdiler. 
Derhal ihtiyatta bulunan kuvvetimizden kafi miktarda imdat gönderilmesini ve süngü 
hücumuyla düşmanı eski mevzilerine geri atmaları emrini verdim. Fakat aldığım cevap: 
‘İhtiyatta kuvvetimiz kalmadı;  hepsi harpte, yalnız Giresunlu Osman Ağa’nın asker-
leri vardır’ oldu. Tekrar verdiğim emirde ‘Kim olursa olsun süngü hücumu yapacaktır’ 
dedim. Aldığım cevapta ‘Bunların süngüsü yoktur oldu’ bir lahza düşündüm;  gediği 
kapatmak elzemdi. Evet Osman Ağa’nın askeri milli kıyafetleriyle Sakarya Harbi’ne  
iştirak etmişti;  hakikaten süngüleri yoktu. 

Hatırıma derhal onların bellerindeki eğri bıçakları geldi. Son verdiğim emirde, ‘Osman 
Ağa’nın askerleri bellerindeki eğri bıçaklarıyla düşmanın üzerine atılacak ve eski mevki-
lerine kadar geri atacaklardır’ dedim.

Eğri bıçaklarıyla düşmana saldıran bu kahraman çocuklar, Yunanlıları eski mevzilerine 
kadar geri atmaya muvaffak olmuşlardır, fakat yüzde altmış da kayıp verdiler”708

707 Gündüz Asım, a.g.e., s.240
708 Nurer Uğurlu Sakarya Savaşanlar Anlatıyor Örgün Yayınevi, İstanbul 2007, s.105-108;  Damar Arıkoğlu, 

Hatıralarım, İstanbul 1961, s.259-260 
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Savaş bütün hızıyla devam ederken, 14 günlük muharebelerden sonra, 28 Ağustos günü, 
savaş hala kararsızlığını koruyordu. Mustafa Kemal709 ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 
Reisi Fevzi Paşa kesin sonucun yaklaştığını anlıyordu. Her iki tarafta da dayanma gücü, 
son haddine gelmiş, sinirler iyice gerilmişti. Türkler için iki seçenek vardı ya çekilmek 
ya dayanmak.

Bütün gününü, bir karar vermeden odasında gezinmekle geçirdi. Cephe dayanıyordu. 
Gece oldu, sabahın ikisinde telefon çınladı. Ve odaya giren bir zabit:

“Paşa Hazretleri, dedi. Fevzi Paşa, doğrudan doğruya sizinle görüşmek istiyor.”

Mustafa Kemal, telefon santraline gitti ve Fevzi Paşa’nın ilk sözlerini duyunca, soruyordu:

“Ne diyorsunuz, bugünkü muharebeler, bize müsait mi cereyan etti? Yunanlılar, taham-
müllerin sonunda mı? Bütün cephede ric’ate mi hazırlanıyorlar?

Mustafa Kemal, keyifli keyifli homurdanarak odasına döndü. Bir müddet, harita kar-
şısında düşündükten sonra, Fevzi Paşa’nın tavsiye ettiği gibi, bir emirle, bütün ihtiyat 
kuvvetlerini, mühim bir cephe kısmı üzerine sürdü.710

709 Gürtaş Ahmet, Atatürk ve Din Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 6. Baskı, Ankara 1999, s.160-
161; Altıner Avni, Her Yönüyle Atatürk, İstanbul 1961, s.154-155

 ZAFERİN HZ. MUHAMMED (S.A.V.) TARAFINDAN RÜYA İLE MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA 
MÜJDELENMESİ

 Sakarya Meydan Muharebesi’nin en kritik dönemlerinin yaşandığı, top seslerinin Ankara’dan dahi 
duyulduğu ve Büyük Millet Meclisi’nin Kayseri’ye nakledilmesinin bile düşünüldüğü günlerde Mustafa 
Kemal, günlük çalışmalarının büyük bir kısmını yürüttüğü Ankara Tren İstasyonu’ndaki evde, erken 
kalktığı bir sabah Çavuş Ali Metin’e:

 “Acele olarak Fevzi Paşa’yı telefonla ara, bul ve hemen buraya gelmesini söyle” diyor. Ali Metin, Fevzi 
Paşa’yı telefonla arayıp bulduğunda, Fevzi Paşa da Mustafa Kemal’in yanına gelmek üzere, evden 
çıkmakta olduğunu söylüyor. Fevzi Paşa Mustafa Kemal’in yanına gelince, Mustafa Kemal, O’na bir 
kağıt kalem uzatıp:“Bugün gördüğün rüyayı yaz ve bana ver” diyor.Kendisi de bir kağıt kalem alıp aynı 
şekilde o gün gördüğü rüyayı, Fevzi Paşa’ya vermek üzere yazmaya başlıyor. Yazma işi bittikten sonra, 
her ikisi de karşılıklı olarak yazdıklarını alıp okuyorlar ve okuma işi bittikten sonra birbirlerine bakıp 
sevinçle gülümsüyorlar.Her ikisinin de yazdıklarını kendi kağıtlarından okuyan Ali Metin, her iki kağıtta 
da şu rüyanın yazılmış olduğunu görüyor:

 Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, Hacı Bayram-ı Veli’ye diyor ki:

 “Mustafa’ya söyle, korkmasın. Sonunda zafer onların olacaktır.”

 Bilindiği gibi, aynı gecede rüyalarında Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizi, Hacı Bayram-ı Veli’ye bu 
sözleri söylerken gören o iki muzaffer kumandanın o günkü isimleri “Mustafa Kemal” ve “Mustafa 
Fevzi”dir. Buna benzer bir rüyayı, son Osmanlı padişahı Vahdettin Han’a kılıç kuşatan, Şeyh Ahmet 
Sunusi Hazretleri de şöyle görmüştür: “Şeyh Sunusi Hazretleri bir gece Peygamberimizi (S.A.V) rüyasında 
görmüş ve koşup elini öpmek istemiş. Peygamber kendisine sol elini uzatmış, buna şaşıran ve mahzun 
olan Şeyh, Peygambere hitaben:

 Ya Resulallah niçin sağ elinizi vermediniz? Diye sual edince şu cevabı almış:

 Sağ elimi Ankara’da Mustafa Kemal’e uzattım.” 
710 Mechin Benoist, Kaplan ve Pars Mustafa Kemal, Yabancı Gözüyle Atatürk:1, Yıl: 1955, s.120
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Sakarya Harbi’nde Ankara Telgrafçıları (Ankara Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)

İstiklal Savaşı Yıllarında Ailelerinden Gelen Mektupları Okuyan Türk Askerleri  
(Ankara Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
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Yunan Ordusu’nun taarruza devam etmesi üzerine, 30 Ağustos 1921 günü saat 03.30’da 
Genelkurmay Başkanı, Cephe Komutanlığı’na verdiği aşağıdaki emirle, harekatın sey-
rine uygun tedbirleri aldırmıştır:

“2’nci, 3’ncü Gruplar’ın, 29 Ağustos 1921 akşamı işgal ettikleri hatta göre Haymana 
bölgesi cepheye yakın oluyor. Devam edilecek muharebelerde Haymana’nın savaş hattı 
içine girmesi ihtimali olduğundan, menzil ve muhabere hizmetlerinin aşağıdaki gibi 
değiştirilmesine lüzum görüyorum:

1-Ankara-Haymana karayolu üzerinde Runkuş’ta, Polatlı-Haymana yolu üzerinde 
Kadıköy’de birer menzil noktası bulunmalıdır. Runkuş Menzil Noktası’na Ankara’dan 
karayolu ile Kadıköy Menzil Noktası’na ise Polatlı’dan trenle ve oradan karayolu ile 
ikmal maddeleri toplanmalıdır.

1’nci ve 12’nci Gruplar;  Runkuş ambarlarından, 2’nci ve 3’ncü Gruplar;  Kadıköy 
ambarlarından iaşe ve cephane noksanlarını tamamlar.

Haymana’daki muhabere santralini, Haymana-Ankara esas telgraf hattı üzerinde yer 
alan, geride uygun bir noktaya kaldırmak ve bu genel merkezden Runkuş’a kadar bir 
hat uzatarak Runkuş’ta bir telgraf ve telefon merkezi açmak, Culuk’ta yapılacak bir 
santral aracılığıyla bu merkezin sol kanat gruplarını telefona bağlamak; 

2- Genel merkezden Kadıköy’e bir hat uzatılarak burada bir merkez açılması;  bu mer-
kezden, Haymana’da bulunacak santral aracılığı ile 2’nci ve 3’ncü Gruplar’la telefon 
muhaberesinin kurulması kabul edildiği takdirde, gerekenlere lüzumlu emirlerin der-
hal tebliğini rica ederim.”

Cephe Komutanlığı da bu direktife göre lojistik destek ve muhabere hizmetlerinin 
30 Ağustos’tan sonra nasıl yapılacağını, yayınladığı bir emirle tespit etmiştir. Bu emir 
gereğince:

Haymana’daki telgraf merkezi Gavurkalesi’ne alındı. Cephe Telgraf Bölüğü tarafından 
Velihimmetli-Runkuş-Culuk arasında hızlı bir şekilde bir sahra kablosu uzatılmaya 
başlandı. 1’nci ve 12’nci Gruplar, bu kablo üzerinden Culuk ve Runkuş’ta açılacak 
santral;  2’nci, 3’ncü Gruplar, Ankara-Haymana arasındaki Gavurkalesi’nde açılacak 
santral;  4’ncü Grup ile Mürettep Kolordu, Polatlı-Malıköy arasındaki Karahöyük’te 
açılan santral vasıtasıyla cephe komutanlığı ile muhabere etmeye başladılar.

Yunanlıların, Sakarya’nın batısına çekildikleri 13 Eylül 1921 günü Genelkurmay 
Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı’na “Ordunun, çekilen düşmanı aralıksız ve bütün 
kuvveti ile takip edeceğini ancak, tahrip edilen Sakarya demiryolu köprüsünün tamiri 
birkaç haftalık zamana ihtiyaç gösterdiğinden, özellikle ordu iaşe ikmalinin güçlüklere 
uğramaması için Sakarya’nın kuzeyindeki ara bölgede ve Konya menzili üzerinde Batı 
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Cephesi Komutanlığı’na büyük ölçüde yardım yapılması-
nı” bildirdi.711 

5.11.2. Sakarya Muharebesi’nin Sonuçları

Türk Ordusu’nun;  Beylikköprü bölgesinde, taarruza baş-
ladığı günden itibaren Yunanlıların mağlubiyetleri, her 
tarafta kesin olarak duyulmaya başladı. Bize karşı olup 
Yunanlıları tutan yabancı basın bile ordumuzun kuvvet ve 
kabiliyetinden bahsetmeye başladı. İtalyan ve Fransız ga-
zeteleri önceki görüşlerini doğrulayarak, Türk direnişinin 
şiddeti karşısında Yunan taarruzlarının bozguna uğradığını 
belirtiyor, Times da aynı fikir ve görüşü yazıyordu. Bul-
garlar da bizim zaferimizi alkışlamaktan geri durmuyor ve 
Bulgar basını ordumuza övgüler yağdırıyordu. Yunan ga-
zeteleri de ulaşım araçlarının azlığından ve Türklerin kuv-
vetli direnişinden dolayı Ankara’ya girme düşüncelerinden 
vazgeçmelerinin ihtimaller arasında olduğunu yazıyordu. 
Yunan ordusunun, Sakarya’nın batısına çekilmesinin ar-
dından İngiliz basını, silah ile barışın sağlanamayacağını 
ve bir müdahale gerektiğini yayınlamaya başladılar. İtalyan 
ve Fransız basını ise, Yunanlıların mağlubiyetlerini gizle-
diklerini ve Sakarya’nın batısına doğru geri çekilmelerinin 
nereye kadar devam edeceğinin belirsiz olduğunu yazarak, 
durumu açıklıyorlardı.

21 gün devam eden şiddetli muharebe ve düşman taarruz-
larının püskürtülmesinden sonra, taarruza geçerek düşmanı 
yenilgiye uğratıp, ardındanda takip etmemiz bütün dünya-
nın ilgisini çekmişti. Bütün dünyada, Anadolu’da kurulan 
yeni Türk Devleti’nin güçlü, muntazam ve mükemmel bir 
orduya sahip olduğu ve bu gücün ustaca idare edildiği ka-
naati uyandı. Yunan ordusunun bizi mağlup edemeyeceği 
düşmanlarımız tarafından anlaşılmış ve düşmanlarımızın 
en önemlileri bile, bizimle barış yapmak için başka yollar 
denemeleri gerektiğini anlamışlardı.

711 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Türk İstiklal Harbi, Cilt:II, Kısım:5, 
Sakarya Meydan Muharebesi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik 
Etüt Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1996, 
s.470-471

Sakarya Harbi’nde Savaş Planları’nı İnceleyen Mareşal Fevzi 
Çakmak Paşa (İstanbul Harbiye Askeri Müzesi)
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Times gazetesi;  “Artık harp edenlerin silahlarını bırakarak faaliyetlerini diplomasiye terk 
etmeleri zamanı gelmiştir” diyordu. İtalyan gazeteleri, doğu meselesinin müttefikler ta-
rafından acele halledilmesi gerekliliği üzerinde duruyorlardı. Fransızlar, hükümetimizle 
Kilikya meselesini görüşmek ve bir sonuca bağlamak üzere, Ankara’ya resmi görevliler 
göndermişlerdi. Franklin Bouillon, 21 Eylül’de bu görev için Ankara’ya gelmiştir.

İstanbul’daki yabancı baskısına rağmen, çok sayıdaki iyi görüşlü kimseler, ordumuzun 
zaferini kabul ettiler. Daha Eylül ayının 9. günü, Ayasofya Camii’nde ordumuzun za-
feri için dualar okundu.

Anadolu halkı, bir yandan zafer şenlikleri yaparken bir yandan da cephelere yardım 
için bütün gücünü ve imkanını kullanıyordu. Ordunun erzak ve cephane ihtiyacını 
gidermek için uzak mesafelerden yola çıkan kağnı arabaları;  ayakları çıplak, kucak-
larında küçük çocukları bulunan Türk kadınları ve genç kızlar tarafından, cephelere 
getiriliyordu.

Ankara’daki hastanelerde tedavi gören yaralıların büyük bir kısmı, daha yaraları kapan-
madığı halde bir an önce cepheye dönmek istiyorlardı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkumandan tarafından teklif edilen, takdirname ve 
mükafatlandırma kanununu alkışlarla kabul ederek, orduya karşı bağlılığını bir kere 
daha gösterdi ve ayrıca Başkumandan’a bir teşekkür telgrafı gönderdi. Bu telgrafın su-
reti şöyledir:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugünkü içtimai umumisinde Milli Ordu’nun feda-
karlıkları ile kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi’nin kahramanlarını takdis ve tebcil 
eylemiş ve bütün milletin hissiyatına tercüman olarak pek derin olan minnet ve şükra-
nını delaleti fahimaneleri ile bilumum mensubinine arz ve iblağa karar vermiştir. Meclis 
mübeccel ve mükerrem reislerinin düşman ordusunun duçarı inhizam eyleyen dahiya-
ne azim dehasının halası katimize musıl kutsi yolda kazanılacak muvaffakiyetlere millet 
ve memleketin halası katisini temin edeceğine mutmain ve buna muntazırdır.”712

Savaşın bitiminde Mustafa Kemal’in 17.09.1921 tarihinde Polatlı’dan Ankara’ya geldi-
ği gün köşke bir telgraf makinesi temin edilip telgraf memuru görevlendirilmiştir.713

Meclis, Mustafa Kemal Paşa’ya, 19 Eylül’de yaptığı toplantıda, “Gazilik” unvanını ve 
“Mareşallik” rütbesini veren kanunu kabul etti. Meclisin bu kararı, ordu üzerinde güzel 
tesirler uyandırdı. Ordu Başkumandanı’na verilmiş olan bu rütbe, yaptığı görevin mec-
lis ve millet tarafından takdir edildiğini göstermekte ve maneviyatı artırmaktaydı.

712 Özalp Kazım, Milli Mücadele, 1919-1922, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1998, XVI. Dizi, Sayı:133 s.215–216

713 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Vesika No: 12105
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Sakarya Zaferi, askeri yönünün dışında, memleket içinde birlik ve kuvvetin artmasına, 
memleket dışında da itibarımızın yükselmesine sebep olmuştur.714

Sakarya Harbi’nin sonunda Yunanlılar çekilirken her tarafta katliam yapıyorlardı. 
Söğüt’ten bir kilometre uzakta bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi, müslümanların en kut-
sal ziyaret yerlerinden biriydi. Türkler için önemli olan bu türbe, çekilirken Yunanlılar 
tarafından tahrip edilmiştir. Yine çevrede bulunan başka bir türbeye de Yunanlılar yara-
lılarını ve ölülerini yerleştirmişlerdir. Türk askeri bu bölgeye geldiğinde burasının halk 
tarafından temizlenmekte olduğunu görür. 

Yunanlılar;  işgal ettikleri yerlerde Anadolu halkının dini ve milli duygularına kahredici 
hakaretlerde bulunmuş ve Müslüman halkı katletmişlerdi. Esir alınan Yunan subay-
larına, “Bunları ne için yaptınız?” diye sorulunca, hepsi de, “Bunları biz istemedik, 
Böyle yapmamızı İngilizler emretti” diye cevap vermişlerdir.715

5.11.3. Sakarya Meydan Muharebesi’nin Siyasi Sonuçları

Sakarya Zaferi, askeri ve politik bakımdan kurtuluş mücadelemizin önemli bir aşaması 
olmuş, zaferi takip eden dönemde dış ilişkilerde yeni gelişmeler kaydedilmiş ve olumlu 
sonuçlar alınmıştır.

Sakarya Savaşı öncesinde, Yunanlıların bölgesel başarı göstermeleri üzerine Ruslar, 
Moskova Antlaşması’na aykırı olmasına rağmen bu buhranlı günlerde, Anadolu’da 
Milli Hükümet’in yerine geçecek bir idarenin kurulması için Enver Paşa ile gizli gizli 
görüşmüş, kürtler arasında tahrik edici çalışmalar yapmış ve ayrıca Yunanlılarla görüş-
melere başlayıp Pontusçuları kışkırtarak, Milli Hükümet’i sarsmıştır.

Ali Fuat Cebesoy’a göre;  “Sakarya’da Yunanlılara karşı kazanmış olduğumuz zafer ve 
o sırada Polonyalılardan almış oldukları şiddetli ültimatom, Sovyet Hükümeti’ni bize 
yanaştırmıştı.”

Sakarya Zaferi, Türk Devleti’nin Sovyet Rusya ile ilişkilerinde bir dönüm noktası oluş-
turmuştur. Sovyet Rusya’nın aracılığı ile 13 Ekim 1921’de Kars’ta;  Ermenistan, Azer-
baycan ve Gürcistan ile bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmanın ardından Moskova 
Antlaşması’nın bu devletlerle ilgili kısımları yeniden düzenlenmiştir.

Sakarya Zaferi’nden sonra Fransa, 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması’nı im-
zalamıştır. Sakarya Zaferi’nden sonra imzalanan önemli antlaşmalardan biri de Türk ve 

714 Özalp Kazım, Milli Mücadele, 1919-1922, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1998, XVI. Dizi, Sayı:133 s.215–216

715 Berthe Georges Gaulis, Çeviren: Cenap Yazansoy, Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği, Yenigün 
Haber Ajansı, 1999, s.139-140
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İngiliz esirlerinin mübadelesine aittir. Bu sözleşme ile Malta’ya sürülen Türklerin ana-
vatana dönmeleri sağlanmış ve esir mübadelesi eşit şartlar altında gerçekleştirilmiştir.

Sakarya Zaferi, sadece Anadolu’da değil tüm Türk ve İslam dünyasında büyük bir sevince 
yol açmıştı. Orta Asya’dan gelen Buhara Heyeti’ni kabulünde Mustafa Kemal gelen hedi-
yeleri kabul etmiş ve heyete şu sözleri söylemiştir. “Buhara ahalisinin, Türkiye’de ki, Türk 
ve Müslüman kardeşlerine hedi ye olarak gönderdiği Kuran-ı Kerim ile Türkiye halk ordu-
suna nişane-i takdir ve tebrik olarak irsal eylediği kılınç, hakkı din ile hakka hadim kuv-
veti temsil eden fevkalede muazzam ve kıymettar iki yadigardır. Bu emanetleri elinizden 
alırken kalbim heyecan ile doldu. Halkımız ve ordumuz, uzaklardaki kardeşlerimizden 
gelen teçhizat ve tebrikat nişanele rinden şüphesiz çok mütehassıs ve mesut olacaklardır. 
Dindaş ve karındaş Buhara halkının arzusunu yerine getirerek bu kitabı mukaddesi mille-
te, seyfi muazzezide (kılıncı) İzmir fatihine teslim edeceğim. Allah’ın inayeti ile İnönü ve 
Sakarya muzafferiyetlerini kazanan milli ordumuz İnşallah pek çok yakında bu kılıncı da 
kazanmış olacaktır. Heyeti muhtereminize de Türkiye ahalisi ve ordusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Hükümeti namına teşekkür eylerim.”716

Sakarya Harbi sonrası Yunanlıları ülkeden atmak ve kesin zafere ulaşmak için büyük 
hazırlıklara girişildi. Bunun için İnebolu’dan sürekli olarak Ankara’ya silah ve muhabe-
re malzemesi taşındı. 

716 Hakimiyet-i Milliye 8 Ocak 1922, Atatürk’ün Söylev Demeç Vecizeleri, Cilt:II, s.34

Atatürk’ün İstiklal Savaşı’nda Kaldığı Çankaya’daki Köşk (Anadolu Ajansı)
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5.12. 1922 YILINDA PTT İLE İLGİLİ OLARAK  
ÇIKARILAN İKİ KANUN

2 Ocak 1922’de Ankara’da imzalanan, Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması, Moskova 
Antlaşması esasları dahilinde hazırlanmıştır. Bu antlaşma yalnız Türkiye ile Ukrayna 
arasında ilişkileri değil, aynı zamanda Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki diplomatik 
ve dostluk ilişkilerini de geliştirmiştir.717

22 Kasım 1921 tarihinde TBMM Hükümeti, PTT Genel Müdürlüğü’ne kendilerine 
çekilmek üzere verilen telgrafları, kabul edip etmeme hususunda karar verme yetkisinin 
kendilerine ait olduğunu bildirdi.718 

23 Ocak 1922 tarihinde çıkarılan bir kanunla PTT bütçesine 40.000 lira ilave edildi.

717 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.250-252
718 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; VII-2-d, D; 23, F; 20

İstiklal Harbi’nde Ankara Telgrafhanesi ve PTT Umum Müdürlüğü Binası  
(Ankara Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
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Bu kanun, Posta ve Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi’nin ihtiyacı olan tel, fincan vs. gibi 
ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştır. (Geniş bilgi için Bkz., 9. Bölüm, s. 454) 719 

Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesi’nin teklifi ile İcra Vekilleri Heyeti tarafından 
hazırlanan kanun teklifi 15 Ocak 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş 
ve 23 Ocak 1922’de müzakere edilerek kabul edilmiştir.

Bu kanun, Yeni Türk Devleti’nin, posta teşkilatı ücretleri ile Avrupa devletlerinin posta 
ücretlerinin eşitlenmesi amacıyla çıkarılmıştır.

Telgraf Müdür-i Umumisi Sabri Bey, bu kanunun gerekçesi olarak şunları söylemiştir:

“Biliyorsunuz ki, Avrupa posta münasebeti, devletler arasında yapılan kongrelerin ka-
rarlarına bağlıdır. Bundan bir sene önce Madrit’te bir kongre yapılmıştır. Bu kongrede 
bazı kararlar alınmıştı. Şimdi Avrupa ile münasebete giriştik. Avrupa Posta İttihadı 
denilen bu ittihada dahil olan her devlet bu ittihada riayet etmeğe ve kongrenin vermiş 
olduğu kararlar dahilinde ücret almağa mecburdur” (Geniş bilgi için Bkz., 9. Bölüm, 
s. 456)  720

5.13. KASTAMONU’DA KIŞLA ÖNÜNDE  
DONAN KAHRAMAN TÜRK ANASI

1921-1922 kışı çok çetin geçmişti. Ankara yolunda, cepheye malzeme ve cephane taşı-
yan, kahraman Türk insanının yaşadığı don hadiseleri birer destan olmuştur. Bu hadise 
kahramanlarından bir tanesi şehrin kapısı sayılan kışla önüne kadar gelmiş, taşıdığı 
millet yükünü canı pahasına da olsa menzil yerine ulaştırmıştı. Herkesi hüzne boğan 
bu hadise şu şekilde cereyan etmiştir:

Bu destan halk arasında hala yaşamaktadır. 1921 Aralık ayında birden bire bastıran 
kar, yolları kapamış cepheye giden taşıt kolları geceye kalmadan yakın hanlara köylere 
sığınmışlardı. Böyle fırtınalı bir gecede sabaha kadar yağan kar altında kalanların ara 
sıra olduğu gibi yine kara haberleri beklenirken o gece kar tipisine rağmen vatan aşkı ile 
ancak Kastamonu kışlasının önüne kadar gelebilen cephane yüklü bir kağnı arabasının 
yanına ilk gidenin gördüğü acı manzara çok dehşetti.

Hadiseyi görenin kışlaya haber vermesi ile Menzil Mıntıka Müfettişi Osman Bey derhal 
merkez Kastamonu İnzibatı Askeri Postabaşı Muavini Devrekanili Cemil ve Beşiktaşlı 
Rıfat Çavuşları olay mahaline koşturmuştur.

719 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt:I, Ankara 1925, s.212;  Düstur, Başbakanlık 
Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.212

720 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, a.g.e. s.213;  Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 
a.g.e., s.213
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Her nasılsa kafileden geri kalmış genç bir kadının cephane yüklü kağnısı ile yorgun 
argın bir halde ancak kışla önüne kadar gelebildiği ve şehre girmek nasip olmadan şose 
kenarında sabaha karşı donduğu anlaşılmıştır. Öküzleri geviş getiren bu kağnı araba-
sındaki kıymetli yükü korumak için üstüne yorganını örten bu genç kadının bir elinde 
üvendire kollarını açarak yorganın üzerine abanarak kaldığı, vazifeliler tarafından gö-
rülmüştür.

Rıfat Çavuş öküzleri koşarken Cemil Çavuş’ta şehidin üzerindeki karları süpürmüş ve her 
ikisi de gözyaşları dökerek kollarından ve bacaklarından tutarak kaldırırlarken yorganın 
altından birden bire çığlığı basarak ağlayan çocuk sesini işitince şaşırmışlar ve şehit anayı 
yana çekip hemen yorganı kaldırmışlardır. Gördükleri şaheser tablo şu olmuştur.

Otlara sarılı top gülleleri arasına yerleştirilmiş çulların içinde kundaklı bir kız çocuğunun 
dondan kurtulduğu ve müdahale üzerine uyanarak meme için ağlamaya başladığıdır.

Cephanesi ve yavrusu uğruna kendini feda eden bu kahraman anayı ve yavrusunu ara-
baya yerleştiren çavuşlar, baş başa ağlaşarak gün doğarken yola düzüldüler. Öküzler aç 
ve zayıftı çekemediler. Çavuşlar öküzlere yardım ettiler. Bu mukaddes ve muazzez yükü 
gurur ve iftiharla fırka dairesinin önüne kadar çektiler. Kumandan ve maiyeti arabanın 
başına geldiler. 

Bir dakika saygı duruşu yaptıran kumandan Osman Bey bu hazin tablo karşısında 
gözleri yaşararak “Türk kadını dünyada emsali bulunmayan kahraman bir anadır. Öyle 
bir anadır ki tarihte nice kahramanlar, cihangirler doğurmuştur. Arkadaşlar… Milli 
Mücadele’yi kazanacağımızın en büyük misali işte önümüzde, biri ölü biri diri yatıyor” 
diyebilmiş ve teessüründen daha fazla konuşamamıştır.

Yavruya süt anası ve ölüye belediyece kefen temin edilmiş ve Kastamonu muhitini iyi 
bilen Cemil Çavuş şehit ananın hüviyetini tespit etmekle görevlendirilmiştir.

Cemil Çavuş şehidin alaca önlüğünden ve başındaki benli çarından köyünü keşfederek 
hanları dolaşmış ve Seydilerli köylülerini bularak getirmiş göstermiştir. Köylüler tanı-
mışlar, ağlaşmışlar ve bu şehit ana ile yavrusunu göğüslerine basarak köylerine götür-
müşlerdir.

İstiklal Savaşı’nda adları sanları belirsiz ne analar ne babalar ne yavrular vardır ki cep-
hane taşırken yol boylarında ölmüşler fakat nüfus kütüklerine eceliyle köyünde vefat 
kaydı ile işaretlenmişlerdir. İşte Türk Milleti büyük zafer için Türk Ordusu’na böyle 
hizmet etmekteydi.721 

721 Peker Nurettin, a.g.e., s.396-399
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5.14. 1922 YILINDA GELİŞEN OLAYLAR

Gazi Mustafa Kemal Paşa, bir yandan orduyu kesin zaferi sağlayacak bir taarruz için 
hazırlarken, bir yandan da İtilaf Devletleri’ni siyasi alanda oyalamak ve onların ruhsal 
durumlarını öğrenmek için Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey’i (Tengirşek) Londra ve 
Paris’e gönderir. Bu görüşmelerden bir netice çıkmamasına rağmen İtilaf Devletleri, 22 
Mart 1922 tarihinde Yeni Türk Devleti’ne anlaşma teklifinde bulunurlar.

Sevr Barış Antlaşması’nın şartlarını değiştiren teklifleri kapsayan bu barış taslağı, Anka-
ra Hükümeti tarafından 5 Nisan 1922’de Anadolu’nun boşaltılmasının şart koşulması 
üzerine kabul edilmemiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın cephede bulunduğu sırada, Başkumandanlık Kanunu’nun süre-
sini uzatmayı muhaliflerin mecliste reddettirmeleri üzerine, 6 Mayıs 1922’de yani ertesi 
gün meclise gelerek yapılan gizli oturumda muhalifleri cevaplandıran Mustafa Kemal 
Paşa, ordunun kumandansız kalamayacağını, telafisi imkansız olayların yaşanmaması 
için böyle bir gaflete düşülemeyeceğini izah ederek, “Düşman karşısında bulunan ordu-
muz başsız bırakılamazdı. Binaenaleyh bırakmadım, bırakamam ve bırakmayacağım”722 
demiş ve bu konuşmalar neticesinde süre üç ay daha uzatılmıştır.723

5.15. MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN MUSUL-KERKÜK 
HAREKATI DOĞU’NUN İNEBOLU’SU ŞEMDİNLİ’DEN 
REVANDUZ’A 1400 DİREKLİ TELGRAF HATTI

Batı Cephesi’nde Yunan ordusu ile ufak çaplı muharebeler devam ederken, Mustafa 
Kemal’in Musul Meselesi’yle de çok yakından ilgilendiği görülmektedir. Mustafa Ke-
mal, 1 Şubat 1922’de Milli Savunma Bakanlığı’na: “Faysal’ın Irak’ta hükümet kurmak, 
İngilizlerin de Musul ilini siyasi manda altında bulundurmak isteği, yapılan siyasi faali-
yetlerden anlaşılmaktadır. Bu sebeple esasen Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Musul 
ilinin kurtarılması amacıyla, Revanduz bölgesine bir kısım kuvvet gönderilmesi” tali-
matını vermişti.

Mustafa Kemal Paşa’nın talimatı üzerine, Suriye ve Antep bölgelerinde çeşitli görevler 
almış Kaymakam Özdemir Bey (Yarbay Ali Şefik Özdemir) komutasında;  bir binbaşı, 
altı üsteğmen, altı teğmen, altı asteğmen, bir subay adayı ve bir hesap memurundan 
oluşan heyet Musul’u geri almak için görevlendirilmişti.724

722 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, İstanbul 2006, s.448
723 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.252-257
724 Kemal Cemal, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Musul Meselesi, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl:20, Cilt:10, Sayı:40, Kasım 2007, Ankara, s. 670–671
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Özdemir Bey, kendinden 15 yaş büyük olan Cevat Paşa’nın şahsında, bir yıl boyunca 
en zor günlerinde bile süren sevecen ve babacan bir destek bulmuştu. Cevat Paşa bir 
yandan Özdemir Bey ve arkadaşlarının, görev için hazırlanmalarına yardımcı olurken, 
bir yandan da Cephe Komutanlığı’nın usta istihbaratçısı Binbaşı Hasan Basri’ye görev 
bölgesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler veriyordu. Hasan Basri’nin Revanduz’a gittikten sonra 
da devam eden hizmetleri Özdemir’e büyük fayda sağlamıştır. Hazırlıkları tamamla-
yan ve kış şartları altında 15 Mayıs’ta Diyarbakır’dan yola çıkan müfreze önce Siirt’e 
geldi. Buradan, dağlık ve sarp yollardan geçilerek Beytüşşebab’a geçildi ve oradan da 
Hakkari’ye ulaşıldı. Diyarbakır’dan uzaklaşıldıkça, ikmal işleri ve lojistik destek zorla-
şıyor ve azalıyordu. Daha da kötüsü Diyarbakır’la Hakkari arasındaki telgraf bağlantısı 
da kopmuştu.

Özdemir Bey’in ısrarı ve Hakkari Mutasarrıflığı’nın gayretiyle Diyarbakır’dan, Hakkari 
ve Revanduz yolundaki en son ilçesi Şemdinli’ye kadar telgraf hatları onarıldı ve kulla-
nılır duruma getirildi. Bu hayati önem taşıyan çok değerli bir hizmetti. 

Özdemir Bey, Hakkari yöresindeki oymaklarla bağlantı kurarak bazı siyasal çalışmalar 
da yaptı. Amacı yöredeki oymakları ve halkı, güneyde Irak’a egemen olan İngilizlerin ve 
onların silahlandırarak kullandıkları Nasturiler’in saldırılarına karşı uyarmak ve onla-
rın desteğiyle Zaho ve Dehuk ilçelerini Nasturi işgalinden ve zulmünden kurtarmaktı. 
Böylece Revanduz Direnişi’ne, kışın tamamen kapanan Şemdinli yolundan başka bir 
ulaşım seçeneği kazandırılacaktı. Zaho yolu, dağlık bölgenin kışında kullanılabilecek 
güney eteklerinden geçtiği için daha güvenceliydi. 

Özdemir Bey’in, atılganlığına karşın Cevat Paşa, deneyimlerine dayanarak temkinli ve 
tedbirli davranıyordu. Özdemir Bey’in siyasal çalışmalarını, bölgeye gelen Van Mebusu 
Haydar Bey, Van’da oymakbaşlarıyla yaptığı toplantıyı desteklemekle beraber oymak 
başkanlarının verdiği sözlere güvenerek düzensiz, eğitimsiz ve yeterince donanımsız 
derme çatma yarı silahlı oymak güçleriyle böyle bir saldırının başarı şansını görmüyor 
ve yersiz bir serüvenden yörede asayişi bile sağlamakta zorlanan cılız askeri birimleri 
uzak tutmak istiyordu. Doğru bir kararla, bu harekat Revanduz’daki girişimin sonuçları 
belli oluncaya kadar ertelendi.

12 Haziran’da Hakkari’den yola çıkan müfreze, 15 Haziran’da Diza’ya, 17 Haziran’da 
ise Şemdinli’ye geldi. Büyük bir coşku ve sevinçle Şemdinli’de karşılanan Özdemir Bey 
ve müfrezesi buradan Osmanlı sınırlarını terk ederek 19 Haziran’da Beneük’e ve 22 
Haziran’da Revanduz’a ulaştı. Hakkari’den Revanduz’a geliş en iyi hava koşullarında, 
yani yaz mevsiminde bile on gün sürmüştü. Bir postacı, aynı yolu ancak on günde gi-
dip, on günde dönebiliyordu. Kışınsa bu yol tamamen kapanıyordu. 

O nedenle Özdemir Bey,725 telgraf hattının Revanduz’a kadar uzatılması gerektiğini 

725 Kemal Cemal, a.g.e., s. 670–671 Özdemir Bey, aşiretlerden topladığı milisler ve Fransız ordusundan 
kaçmış Tunuslu ve Cezayirli erlerle, 22 Haziran 1922’de Irak’ın kuzeyinde bulunan Revanduz bölgesine 
ulaşmıştı. Özdemir Bey, 31 Ağustos’ta, İngilizlere karşı taarruza geçmiş, Derbent Muharebesi’ni kazanarak, 
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biliyordu. Yapılacak en öncelikli iş buydu. Daha önce depolanmış olan 1400 direk 
diktirilerek, Türk İhtilali’nin güneydoğu ucu, Şemdinli ve Mezopotamya devriminin 
kuzeydoğu üssü, Revanduz arasında telgraf bağlantısı kurulmuş oluyordu. Şemdinli, 
bu bölge için İnebolu’nun batı cephesi için gördüğü işlevi üstlenecekti.726 

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 4 Nisan 1922 tarihinde Rus heyetine cepheyi 
gezdirerek onlara üç süvari tümeni tarafından yapılan bir harp tatbikatı seyrettirmiştir. 
Mustafa Kemal’in buna niçin gerek duyduğu o an anlaşılamamıştı. Mecliste, Mustafa 
Kemal’e bu konuda sorulan sorular da cevapsız kalmış, mesele çok sonraları anlaşıl-
mıştır. Ruslar bize beraber savaşmamızı teklif etmişlerdir. Zonguldak ve Ereğli’ye asker 
çıkaracaklar ve oradan Kocaeli’ne geçeceklerdir. Buradaki gizli maksadı sezen Mustafa 
Kemal: “Olmaz diyor;  benim kuvvetim İstanbul’u da İzmir’i de kurtarmaya kafidir.”

İşte bu “kafi kuvveti” onlara da göstermek için 1922 manevrası yapılmıştır.727

Haziran ortalarında, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruza geçme kararını 
vermişti. Asıl amaç, bir yok etme mücadelesi yapmak ve düşmanı çok duyarlı olan ye-
rinden çabuk ve kesin sonuç alacak şekilde vurmaktı. 728

Büyük Taarruz’a hazırlık döneminde Gazi Mustafa Kemal Paşa, nereye giderse oraya 
bir telgraf hattı çekilip telgraf makinesi yerleştirilmiş ve bir telgraf memuru görevlen-
dirilmiştir. Özellikle Çankaya’da, Gazi’nin kaldığı iki katlı eski köşkte telgraf memuru, 
Mustafa Kemal’in sivil ve askeri erkanla irtibatını sağlamıştır.729 

20 Temmuz 1922 tarihinde tekrar “Başkumandanlık Kanunu” müzakere konusu ol-
duğundan, Mustafa Kemal Paşa, “Artık ordumuzun manevi gücü ve maddiyesi, fevka-
lade hiçbir tedbire ihtiyaç hissettirmeksizin, amal-i milliyeyi kemali emniyetle istihsal 
edecek mertebeye vasıl olmuştur”730 diyerek, Türk Ordusu’na tam olan güvenini dile 
getirmiştir. Müzakereler sonucu, Başkumandanlık, Mustafa Kemal Paşa’ya süresiz ola-
rak verilmiştir.

Temmuz ayının sonlarına doğru hazırlıklar ilerlemiş ve taarruz planının 15 Ağustos’a 
kadar tamamlanması kararlaştırılmıştı. Mustafa Kemal Paşa, ordu birlikleri arasında 
yapılacak bir futbol müsabakası dolayısıyla, ordu komutanlarıyla bazı kolordu komu-
tanlarını Akşehir’e davet ederek 28 Temmuz gecesini, onlarla genel taarruz hakkın-
da konuşarak ve gereken direktifleri vererek geçirdi. Mustafa Kemal Paşa, 20 Ağustos 

Musul’la irtibat kurmayı başarmıştı. Bunun üzerine, Musul’daki kürt liderlerden Şeyh Mahmud ile irtibat 
kuran Özdemir Bey’e, yeni bir harekata kadar elde ettiği mevzileri tutması emredilmişti.

726 Gürtoklusu Murat, Kurtuluş Savaşımızın Kapanmayan Cephesi Musul Özdemir Harekatı, Pozitif  
Yayınları, s.106

727 Altıner Avni, Her Yönüyle Atatürk, İstanbul 1961, s.173
728 Eroğlu Hamza, Türk İnkılap Tarihi, MEB Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, Birinci Baskı, İstanbul 

1982, s.252-257
729 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; III-8-F, D; 30, F; 71
730 Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk, İstanbul 1938, s.475
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1922’de Ankara’dan Akşehir’e gelerek, 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana 
taarruz emrini verdi. Çok gizli şekilde cereyan eden bu olayları, kamuoyundan sakla-
mak maksadıyla 21 Ağustos’ta Çankaya Köşkü’nde bir çay ziyafeti verileceği gazete ve 
ajanslarla kamuoyuna duyrulmuştu.731

5.16. BÜYÜK TAARRUZ ÖNCESİ PTT UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MUHABERE FAALİYETLERİ

Ankara-Konya muhaberatı Kayseri-Ulukışla üzeri dolaşık bir telden geçiyordu. Batı 
Cephesi Karargahı’nın Akşehir’e naklinden sonra bu tel muhaberatından görüşme te-
min edilemiyor ve telin dolaşık olması da bir engel teşkil ediyordu. Konya’nın doğrudan 
bir telgraf hattı ile Ankara’ya bağlanması artık şart olmuştu. Bunun için Haymana’dan 
Sarayönü’ne kadar 140 kilometrelik bir hattın inşasına karar verildi. İnşaat, Şubat 1922 
tarihinde Sarayönü’nden itibaren Fen Müfettişi Tevfik ve Haymana’dan itibaren Fen 
Müfettişi Sadi Beyler tarafından yapılmaya başlanıldı. Haymana taraflarındaki köylerin 
çoğunluğu, Sakarya Savaşı’nda düşman tarafından yakılıp yıkıldığından, inşaat heyeti 
kış şartlarında barınacak yer bulmakta zorlanıyordu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 
büyük bir çalışma örneği gösterilmiş ve bu hat 1,5 ayda tamamlanmıştır. Kısa zamanda 
inşa edilen bu hat ordu tarafından da takdirle karşılanmıştı. 

Adana, Mersin ve civarındaki yerleşim yerlerinde işgalin kalkmasından sonra bu illerin 
Ankara ile haberleşmesi de Konya üzerinden telgraf hatlarıyla sağlanmaya çalışılmış 
ancak bu hatların yetersizliği yüzünden Ankara’dan Sarayönü’ne kadar ayrı bir telgraf 
hattı çekilmiştir. Bu telgraf hattının döşenmesi işinin Ankara kısmını Fen Müfettişi 
Niyazi Bey, Konya kısmını ise Fen Müfettişi Ethem Bey gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Mebus Vehbi Bey, Sabri Bey ve Aksaray halkının desteğiyle, Konya’dan Aksaray’a 
kadar 160 kilometrelik bir telgraf hattı, inşa edilmiştir. Bu inşaatı Fen Müfettişi Ethem 
Ruhi Bey yapmıştır.

Ankara’nın gerektiğinde Kırşehir-Aksaray üzerinden, Konya ve Adana ile haberleş-
mesinin sağlanması için Kırşehir’den Koçhisar’a (Şereflikoçhisar) kadar 60 kilomet-
relik bir telgraf hattı döşenmiş ve bu hat döşemesi Fen Müfettişi Sadi Bey tarafından 
yapılmıştır. 732

18 Şubat 1922 tarihinde, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı’na, Harbiye Dairesi 
tarafından verilen rapor ilginç ve önemlidir. Rapor şu şekildedir; 

731 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.252-257
732 Tanrıkut Asaf, a.g.e., s. 675-677
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“Son yıl içinde toplam 9 adet sabit ve gezer telsiz telgraf kurulmuş, faal duruma getiril-
miş ayrıca Adana’da, Fransızlardan beş telsiz istasyonunun satın alınması kararlaştırıl-
mıştır. Birkaç güne kadar sonuçlanacağı düşünülmektedir. 

1500 telefon, 90 santral, 35 numaratör, 30 telgraf makinesi, 46 muvazzaf muhabere 
sandığı, 3000 km. kablo, 30 pırıldak, 2100 kazma, 26000 kürek, usta edevatı, yedek 
edevat verilmiş yeter derecede muhabereci yetiştirilmek üzere okul mahiyetinde bir 
telgraf depo taburu teşkil edilmiştir.”733

Batı Cephesi;  iki ordu (1’nci ve 2’nci Ordular), bir süvari kolordusu ve kolordu yetkili 
Kocaeli grubundan oluşuyordu. 18 piyade ve 5 süvari tümenine sahipti. Ayrıca, bir ağır 
topçu alayı, üç inşaat taburu, bir istihkam depo taburu, bir muhabere depo taburu, bir 
muhabere bölüğü, bir uçak bölüğü, bir telsiz istasyonu, bir karargah muhafız bölüğüyle 
bir süvari takımı ve 3 seyyar hastane mevcuttu.

Konya Menzil Müfettişliği, Milli Savunma Bakanlığı emrinde olmakla beraber Batı 
Cephesi yararına çalışıyordu.

733 Türk İstiklal Harbi, Cilt:VII, İdari Faaliyetler, (15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923), Genelkurmay Harp Tarihi 
Başkanlığı, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1975, s.376-378

1922 Yılında İtalya Cenova’da Bastırılan T.B.M.M. PTT Umum Müdürlüğü’nün İlk Bastırdığı Posta Pulları
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1’nci Ordu: Orduya bağlı bir muhabere bölüğü, bir telsiz istasyonu ve 1’nci Ordu 
Menzil Bölge Müfettişliği vardı.

2’nci Ordu: Bir muhabere bölüğü, bir telsiz istasyonu ve 2’nci Ordu Menzil Bölge 
Müfettişliği vardı.

Kocaeli Grubu: Bir muhabere bölüğü mevcuttu.

5’nci Süvari Kolordusu: Bir muhabere bölüğü ve bir telsiz istasyonu mevcuttu.

Bir piyade kolordusu;  üç piyade tümeninden oluşmakta olup, tümenlerde bir muha-
bere bölüğü ile bir telsiz mevcuttu. 

Bir piyade tümeni ise;  üç piyade alayından oluşmakta olup alaylarda bir muhabere 
takımı mevcuttu. 

5’nci Süvari Kolordusu’nun süvari tümenlerinde;  bir muhabere takımı mevcuttu.734

5.17. BÜYÜK TAARRUZ ÖNCESİ MUHABERE  
HAZIRLIKLARI

İstanbul ve civarındaki bölgelerden, Felah ve Milli Müdafaa Grupları tarafından kaçırı-
lan ve Anadolu’ya gönderilen muhabere araçları şunlardır; 

536 adet izolatör (fincan)
450 sandık izolatör (fincan)
2 sandık telsiz telgraf
9 bidon telsiz telgraf gereçleri
8 adet pırıldak
648 adet muhabere, elektrik ve uçak malzemesi
249 sandık muhabere, elektrik ve uçak malzemesi
386 adet telefon
2 adet santral
113 adet mikrofon
400 adet kuru pil
64 kangal sahra kablosu
22 demet bakır tel
7649 adet izolatör (fincan)735

734 Türk İstiklal Harbi, Cilt: II, Batı Cephesi, 6’ncı Kısım, 2’nci Kitap, Büyük Taarruz, Genelkurmay 
Basımevi, Ankara 1995, s.5-6

735 Türk İstiklal Harbi, VII. Cilt, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923), Genelkurmay Harp Tarihi 
Başkanlığı, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1975, s.399-403 
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5.18. BÜYÜK TAARRUZ

Yunan ordusunun yok edilerek denize dökülmesini amaçla yan bu harekata, 1’nci ve 
2’nci Ordularla, 5’nci Süvari Kolordusu ve ko lordu emrinde bulunan Kocaeli Grubu 
dahilinde toplam 18 piyade tümeni ile 5 süvari tümeni katılmıştır. 

Çeşitli sınıf ve birlikleri bünyesinde toplayan, oldukça büyük böyle bir taarruz gücü-
nün, başlamak üzere olan kesin sonuçlu bir harekatta, muhabere irtibatları kuşkusuz 
büyük bir önem taşıyordu. Bunun bilinci içinde olan cephe komutanlığı, o günün sı-
nırlı koşulları içinde haberleşme için bütün olanaklarını ortaya koyarak Büyük Taarruz 
öncesi, telefon ve telgraf bağlantılarını gerçekleştirmişti.

Ülkenin kaderiyle yakından ilgili olan bu ölüm kalım Savaşı’nda, hayati önem taşıyan 
muhabere irtibatlarının planlanmasında, başlıca iki nokta üzerinde durulmuştur: 

Bunlardan birincisi;  muhabere hatlarının bulunmadığı geniş arazi alan larında hızla 
ilerleyerek, bu ilerleme sırasında ordu ve kolorduların Batı Cephesi Karargahı ve geri 
hizmet birlikleriyle, memleket içindeki irtibatın temini ve bu irtibatın sürekliliğinin 
sağlanması zorunluluğuydu. İkincisi ise;  ileri yürüyüş sırasında kurulmuş olan muha-
bere şebekesini kademe kademe ilerletmek ve bunun için de ana hatların uzatılmasında 
gerekli görülen muhabere gereçlerinin (tel, fincan ve diğerleri gibi) tedarik ve ikmali 
sorunuydu.

Bu eksiklikler, tam olmasa da büyük ölçüde giderildi. Karşılaşılan yokluklardan doğan 
pek çok güçlükler arasında muhabere araç ve gereçlerinin tedarik sorunu da yer alıyor-
du. Bunlardan bir örnek vermek gerekirse, Batı Cephesi Karargahı ile 1’nci ve 2’nci 
Ordular’ın telsiz telgraf arabaları için topçeker hayvan ayrılamadığından, mandalarla 
çekilmesi kararlaştırılmıştı.

Bütün olumsuzluklara ve yokluklara rağmen Batı Cephesi Muhabere Bölüğü, planla-
nan Büyük Taarruz Harekatı doğrultularını göz önünde tutarak şu daimi hatları (çıplak 
hat) gerçekleştirdi.736

1 Ağustos 1922’de, Telsiz Telgraf Bölüğü tabur haline getirilmiş ve konuşlu bulunduğu 
Ertuğrul Kışlası’nda yer değiştirmişti. Taburdaki telsiz sayısı, 15 dağ ve sahra telsizine 
çıkarılmıştı.737 

736 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi (23 Nisan 1920- 29 
Ekim 1923) Cilt: IV, I. Kısım, Ankara Genelkurmay Basımevi, Ankara 1984, s.168-189

737 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, Cilt: III, 6’ncı Kısım, (1908-1920), Genelkurmay Askeri Tarih Stratejik 
Etüt Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1996, s.146-148
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Daha önceleri kurularak, Batı Cephesi emrine girmiş bulunan, cephe muhabere bölü-
ğü de, cephe gerisindeki muhabere şebekesini teslim almak suretiyle ordu ilerledikçe 
bölgedeki çıplak hatları toplayıp bunlarla ileriye doğru yeniden hat uzatmak ve diğer 
muhabere birliklerinin yaptıkları hatları onarmak göreviyle Akşehir’e gelmişti.

Diğer muhabere birlikleri de, taarruz öncesinde bağlı oldukları büyük karargahların 
komuta yerlerine gerekli hatları çekmişlerdi.

5.18.1. Büyük Taarruz, Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve  
Büyük Taarruz Öncesi  Muhabere İrtibatları:

Telgraf hatlarının çekilmesi için gerekli olan malzemelerin büyük bir kısmı, Konya 
askeri iş evlerinde yaptırılmıştır. Topçuların mevzi değiştirmelerinde hızla irtibatın 
kurulmasını sağlayan arka teskereleriyle738 piyadenin kullandığı el teskereleri, kablo 
bobinleri, kamyonlara bobin asma tertibatı, Konya iş evlerinde yapılan araç gereçler 
arasındaydı. Yapılamayan muhabere gereçleri ise, Batı Cephesi Komutanlığı’nca satın 
alınarak temin edilmeye çalışılmıştır. 

Muhabere malzeme kadrosu genişletilmiş ayrıca kolordularda kurslar açılarak muhabe-
re erleri yetiştirilmeye başlanmıştır.

Telefon hatları için ormanlık bölgelerden 3300 direk temin edilerek bunlardan 1500’ü 
Çay’da depolanmıştır. 1’nci Ordu’ya 1000, 2’nci Ordu’ya da 800 direk verilmiştir.

Adana ve Konya Telgraf Müdürlükleri’nden, 310 km çıplak tel alınarak, bu tellerden 
120 km.si 1’nci Ordu’ya, 75 km.si ise 2’nci Ordu’ya verilmiştir. Geriye kalan 115 km 
tel ise cephe emrinde bırakılmıştır.

Birliklerde, yeterli sayıda fincan, telefon pili bulunurken piyade alaylarında da 12’şer 
km ince kablo ve dört telefon vardı. İleride yapılması planlanan taarruz harekatı dikka-
te alınarak, cephe muhabere bölüğü tarafından aşağıdaki çıplak hatlar yapılmıştır; 

Çay’dan, Kocatepe’ye 90 km.lik iki telefon hattı 
Şuhut’tan, Kocatepe’ye 57 km.lik iki telefon, bir telgraf hattı 
Şuhut’tan, Sandıklı’ya 15 km.lik bir telefon hattı 

Önceleri oluşturulan, Konya’daki Cephe Muhabere Bölüğü, cephe gerisindeki muha-
bere şebekesini teslim alarak, ordu ilerledikçe Akşehir, Piribeyli, Ağzıaçık bölgelerinde-

738 Teskere; iki uzun tahta parçasına kumaş gerilerek yapılan sedye benzeri malzeme taşıma aracı; Soyaslan 
Hilmi, Askeri Terimler Sözlüğü, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul 1971, s.770
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ki çıplak hatları toplamak, bunlarla ileriye doğru yeniden hat uzatmak ve diğer muha-
bere birliklerinin yaptıkları hatları onarmak ve düzeltmek üzere Akşehir’e getirilmiştir. 
Diğer muhabere birlikleri de, taarruz öncesinde bağlı oldukları büyük karargahların 
komuta mevkilerine gereken hatları uzatıp bağlantıları sağlamışlardı.

Kolorduların muhabere bölükleri;  Avlakkaya’da (4’ncü Kolordu), Kömürtepe’de (1’nci 
Kolordu) ve Çukurca’da (5’nci Kolordu’su) açtıkları santrallerle kolordu muhabere ida-
re yerlerini tümenlere ve ağır topçu gruplarına bağlamışlardı.Ancak 5’nci Süvari Ko-
lordusu Çukurca’dan, Güdübez’e sadece bir telefon hattı uzatabilmiştir. Bu nedenle 
kolordu diğer tümenleriyle irtibatını atlı habercilerle sağlayacaktır.

Diğer yandan Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak;  İstanbul’da, 
Felah ve Müdafaa-i Milliye Grupları’nın istihbaratlarının Ankara’ya aktarılmasında 
kullandığı PR Gizli Telgraf Teşkilatı’na ait telgraf hattında sıkıntı yaşanmaması için 
bu hattın başka amaçlarla kullanılmasını yasaklamış ve PTT Genel Müdürlüğü ile söz 
konusu istihbarat gruplarına bu konu hakkında emir vermiştir.739 

25-26 Ağustos 1922 gecesi, tümenlerden, ileri hat taburlarına kadar telefon irtibatı 
kurulmuştur.

2’nci Ordu;  kolordulara, bağımsız tümenlere ve tümenlerce de ilerdeki alaylara uza-
tılan hatlarla telefon irtibatını sağlamıştır. Ordu ve kolordular arasında ayrıca telsiz 
irtibatıda yapılabiliyordu.

Muhabere irtibatlarında pırıldaklardan da faydalanmak istenilmişse de olumlu sonuç 
alınamamıştır.

18 Ağustos 1922 tarihinden harekat başlayıncaya kadar, yeni açılan telsiz istasyonları-
nın telsiz susmasına tabi tutulmaları emredilmiştir.740

Mustafa Kemal Paşa’nın, Kocatepe’ deki halini Yaveri Muzaffer Kılıç şöyle anlatmak-
tadır;  “26 Ağustos’ta, Kocatepe’de bizim topçu ateşimiz başladığı zaman, Mustafa Ke-
mal: “Yarabbi! Sen Türk Ordusu’nu muzaffer et... Türklüğün, Müslümanlığın, düşman 
ayakları altında, esaret zincirinde kalmasına müsaade etme!” dedi. O anda gözlerinden 
birkaç damla yaşın süzüldüğünü gördüm” der.741

739 TİTE, K; 43, G; 159, B; 159001
740 Türk İstiklal Harbi, Cilt: 2, Batı Cephesi, 6. Kısım, 2. Kitap, Büyük Taarruz, Genelkurmay Basımevi, 

Ankara 1995, s.309 
741 Armaner Neda, Atatürk ve Din 10-11-1971’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yapılan 

Konuşma Metni, s.2;  Atatürk, İstanbul 1970, Bin Temel Eser Dizisi, s.162-163
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5.19. BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL PAŞA, 
AFYON’DAN YAZIYOR

Başkomutan, 27 Ağustos 1922 günü cepheden Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na çektiği telgrafta;  “Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının müstesna 
kıymet ve kabiliyeti sebebiyle Yüksek Meclisi tebrik ederim. Komutanlarımızın sevk 
ve idarede düşman komuta heyetine üstünlüğü belirli bir surette görülmektedir.” 
demiştir.

Başkomutan İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Bey’e çektiği telgrafta da; 

“Askerlerimiz pek keyiflidir. Yorulmak bilmiyorlar. Bu gece Afyon’dayım, ahali şenlik 
yapıyor.” demiştir. 742 

28 Ağustos 1922 tarihinde Atatürk’ün, Afyonkarahisar’dan annesi Zübeyde Hanım’la, 
Fikriye Hanım’a çektiği telgrafta; 

“Buraya geldikten sonra düşmanı kovmak gerektiğinden taarruz ederek Allah’ın lüt-
fuyla attık. Afyonkarahisar’ı aldık. Bu nedenle daha birkaç gün buralarda kalmak lazım 
gelecektir. Siz müsterih olunuz! İnşallah duanız berekatıyla bütün memleketimizi düş-
mandan kurtarmak nasip olacaktır” denilmektedir. 743

5.19.1. Atatürk’ün Duası

31 Ağustos 1922 sabahı, savaş alanını gezen ve Kızıltaş Deresi’ndeki binlerce ölüyü 
gören, yaralıların iniltisini, bağrışlarını dinleyen Atatürk, ellerini açmış, şehidlerimize 
Fatiha okumuş ve:

“Yarab bana suç yazma, beni ölenlerin sorumlusu yapma. Yunanlılar yurduma girdi. 
Milletimin namusuna saldırdı. Türklüğü ve sana inanan, dua eden Müslümanlığı yok 
etmek istediler. Yurdumu kurtarmak için bu savaşı yaptırdım. Beni istilacı kumandan-
larla bir tutma! Türk Milleti’nin İstiklal Savaşı’ndan dökülen kanlardan dolayı beni 
affet” diye dua etmiştir.744

Büyük Taarruz sırasında da, Türk tarafının izlediği yollardan biri Yunan hatları gerisin-
deki haberleşmeyi engellemeye çalışmak olmuştur.745

742 Yılmaz Veli, Sakarya’dan Lozan’a Destanlaşan Sakarya ve Dumlupınar Meydan Muharebeleri, İstanbul 
2008, s.370

743 Kasapoğlu Abdurrahman, Atatürk’ün Kuran Kültürü, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2005, s.47;  
Kocatürk Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Kültür Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2007, s.292; 

744 Altıner Avni, Atatürk Yüzyılı Kronolojisi, Bakış Yayınevi, İstanbul 1981, s.4
745 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Sayı: 61, VesikaNo:1388, 1967 
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Mustafa Kemal Kocatepe’de (Türk Tarih Kurumu)

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül 1922’de, 
Türk Ordusu’nun kazandığı bu eşsiz başarıyı, Türk Mille-
tine bir tamimle bildirmiştir. Diğer taraftan “Ordular! İlk 
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” diyerek Türk Ordusu’na düş-
manı takip edip Anadolu’dan atması komutunu vermiştir.

Türk Ordusu;  9 Eylül 1922’de İzmir’i, 11 Eylül’de de 
Bursa’yı düşman işgalinden kurtarmış ve Akdeniz, askerle-
rimizin zafer nağmeleriyle dalgalanmıştır.746

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’dan 
İzmir’e giriş tarihi olan 9 Eylül’e kadar yapılan bütün askeri 
harekatlar hakkında telgraflarla, TBMM’ye bilgi vermiştir. 
Ayrıca, cephedeki komutanların terfi ve taltifleri de telg-
raflarla sunulmuş, yine kabulleri de telgraflar aracılığıyla 
yapılmıştır. Telgraflarda kullanılan, “harp telgrafı” ve “ma-
kine başında” ifadeleri dikkat çekicidir.747

Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal, savaşı idare ederken 
emirleri cephe ve ordu komutanlarına yazdırarak, onla-
ra imza ettirmiştir. Bir konuşmasında buna işaret ederek, 
“Belki birgün benim başkomutan olduğum da inkar edile-
bilir” demişti.748

Türk Ordusu, İzmir’e girdiği gün hayati derecede önem arz 
eden haberleşmenin sağlanması için Batı Cephesi Komuta-
nı İsmet Bey, Batı Cephesi Sahra Postalar Müfettişi Enver 
Bey’in, İzmir Posta ve Telgraf Başmüdürlüğü’ne tayin edil-
mesini istemiş,749 Başkumandan Gazi Mustafa Kemal’in 
de, Dahiliye Vekaleti’ne verdiği telgraf emriyle Enver Bey, 
İzmir Posta ve Telgraf Başmüdürlüğü’ne atanmıştır.750

Başkumandanlık Meydan Muharebesi, memleket içinde 
olduğu kadar dışarıda da büyük yankılar uyandırmış ve 
Türk tarihinin seyrini değiştiren sonuçlar vermiştir. 

746 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.252-257
747 Duran Tülay, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:4, Haziran 1985, 

s.14-19
748 Soyak Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul 2004, s.138
749 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; III-8-f, D; 30, F; 71 
750 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A; III-8-f, D; 30, F; 71-1 
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Mareşal Fevzi Çakmak

Büyük Türk Zaferi karşısında endişeye düşen ve o anda da İs-
tanbul ve Çanakkale Boğazları’nı işgal altında bulunduran İti-
laf Devletleri, harbi durdurmayı ve Türklerin isteklerini yerine 
getirmeyi kendi menfaatlerine uygun bulmuş ve İngiltere’nin 
harp tehdidi başarılı olamamıştır. Lord Kinross’un anlattığına 
göre;  İngiltere, ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Halk, Türkler-
le yeni bir savaştan korkmaktadır. Daily Mail “Bu yeni savaşı 
durdurun” diye başlıklar yayınlamaktadır.

İtilaf Devletleri, Türkiye’ye verdikleri bir nota ile kendi işgal-
leri altında bulunan tarafsız bölgeye girilmemesini, Edirne de 
dahil Meriç’e kadar Trakya’nın Türk Hükümeti’ne verileceğini 
vaad ederek, bu hususta görüşülmek üzere bir toplantı yapılma-
sını teklif ediyorlardı. Bu notaya, Gazi Mustafa Kemal Paşa 29 
Eylül’de cevap vererek, Meriç Nehri’ne kadar Trakya’nın der-
hal Türklere teslimi şartıyla, Mudanya’da askeri bir konferansın 
toplanmasını kabul ettiğini bildirdi. 

Anadolu’da, Yunan politikasını yürüten Lloyd George, poli-
tikası ile birlikte başarısızlığa uğramış ve istifa etmek zorun-
da kalmıştır. İngiltere’nin yeni başbakanı Bonar Law, yeni bir 
politika izlemeye başlamıştır. Böylece Lord Kinross’un deyi-
miyle, “Asi diye küçümsenen bir Türk, üç yıllık bir kavga so-
nunda, İngiltere Hükümeti’ni ve ünlü başbakanını devirmeyi 
başarmıştı. Romantik adam, gerçekçi adamın önünde silinip 
gitmiş, bir Türk bir Kelt’in sırtını yere getirmişti.”

Büyük savaşın kazanılmasından sonra, esir olmaktan kurtu-
lan Yunan askeri birlikleri kaçarken, Anadolu’yu yakıp yıkmış, 
masum insanları katletmişlerdir. Bu durum, geçmişin olup 
bittisini anlatmak için değil, tarihi sorumlulukların ortaya 
konulması bakımından zorunludur. General Charles Sherrill, 
“Bir Elçiden Gazi Mustafa Kemal” adlı eserinde, Paris’te bir 
ziyarette, Franklin-Boullion ve Mareşal Lyautey’den naklen bu 
olayları şöyle anlatmaktadır:

“Dumlupınar Savaşı’ndan sonra bozgun halinde kaçan Yu-
nanlıların, Eskişehir ve Afyon’dan İzmir’e kadar demiryolu 
boyunca, yalnız köyleri değil, ağaç ve ekinleri de nasıl merha-
metsizce yakıp ateşe verdiklerinin hikayesini bu Fransızların 
ağzından dinlemiştim. Franklin-Bouillon’un bu facia ile ilgili 
sözleri hala hatırımdadır.”751

751 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.252-257
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Türk Orduları, 1922’de Yunan ordularını Akdeniz’e dökünce, İngiltere parlamentosu 
büyük bir toplantı yaptı. Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası heyecanlı bir sahne ya-
şadı. Celse açılınca İşçi Partisi lideri Makdonald kürsüye gelerek; 

“Nereye Başvekil Lloyd George. Bize ne söz verdi, netice ne oldu. Hazineden büyük 
paralar alıp bizi boş yere masraflara soktu. Hani Boğazlar bizim olacak, Anadolu taksim 
olunacaktı? Heyhat, hiçbiri olmadı. Bunun hesabını bize versin!”

Dediği zaman, yavaş yavaş Lloyd George kürsüye geldi:

“Arkadaşlar! Asırlar pek nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o bü-
yük dahiyi, asrımızda Türk Milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne 
gelir?”

Diyerek kürsüden indi ve başvekaletten istifasını verdi.752

İkinci Ordu Kumandanı Şevki Bey, Büyük Taarruz’dan sonra Manisa-Akhisar-Soma-
Balıkesir arasında telefon ve telgraf hatları kurdurdu. Akhisar, Kırkağaç, Soma ve 
Balıkesir’de telgraf ve telefon merkezleri kuruldu. Ordunun İzmir ile düzenli ve güve-
nilir haberleşebilmesi için Manisa, Akhisar, Kırkağaç ve Soma merkezleri ilgili askeri 
birlikler tarafından teslim alınarak, hatların güvenliği sağlandı.753

Diğer taraftan Büyük Taarruz ve Takip Harekatı döneminde, Milli Müdafaa ve Felah 
adlı istihbarat grupları tarafından, Türk Ordusu’na sürekli muhabere malzemesi gön-
derilmekteydi. Bu malzemeler; 

Felah Grubu Tarafından Gönderilenler:
47 çuval telsiz telgraf malzemesi
M.M. Grubu Tarafından Gönderilenler:
25 adet telefon
10 adet telefon kablosu (kangal)
Felah Grubu’nca 18 Eylül 1922 tarihi ile 28 Şubat 1923 tarihi arasında gönderilenler:
44 adet telefon
3 adet santral
18 km. sahra kablosu
1 adet tezgah 754 

752 Eroğlu Hamza, a.g.e. s.127
753 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Haziran 1994, Yıl:43, Sayı:98, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1995, 

s.138
754 Türk İstiklal Harbi, VII. Cilt, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923), Genelkurmay Harp Tarihi 

Başkanlığı, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1975, s.500-503
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5.20. MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI

Galip gelen ve zafer kazanan ordunun, Trakya’yı da düşmandan kurtarması gerekmek-
tedir. Hedef Misak-ı Milli ile belirlenen toprakların kazanılmasıdır. Ordularımız İzmir 
ve Bursa’yı aldıktan sonra, Trakya’yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul 
ve Çanakkale istikametlerinde yürüyüşlerine devam ederek, İtilaf Devletleri’ni telaş-
landırmışlardır. Boğazlar’ın savunması için telaşlanan Lloyd George, müttefiklerinin 
yardımını istedi. Olumlu bir şekilde karşılanmayan bu istek, Lloyd George’un Türk 
düşmanlığı politikasının iflası ile sonuçlandı.

Bu sıralarda, İstanbul’da Fransız Fevkalade Komiseri olarak bulunan General Pele, Mus-
tafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere İzmir’e gelmiş ve tarafsız bölge olarak adlandırılan, 
Boğazlar bölgesine, ordularımızın girmemesini tavsiye etmiştir. Mustafa Kemal Paşa 
ise, böyle bir bölge tanımadığını ve Trakya’yı düşmandan tamamen kurtarmadıkça, 
ordularımızı durdurmanın mümkün olamayacağını ifade etmiştir. General Pele’nin, 
Franklin Bouillon’un görevli ve yetkili olarak Fransa dan harp gemisi ile hareketini 
bildiren telgrafını Mustafa Kemal Paşa’ya göndermesi üzerine, Mustafa Kemal Paşa, 
Franklin Bouillon’u İzmir’de kabul edeceğini bildirmiştir. Fransız, İngiliz ve İtalyan 
hükümetlerinin 23 Eylül 1922 tarihli ortak notaları, karşılıklı görüşmelere ışık tutmuş 
ve Edirne de dahil olmak üzere Meriç’e kadar Trakya’nın bize iadesi hakkındaki iste-
ğimizin dikkate alınacağı notada belirtilmiş ve böylece uyuşma sağlanmıştır. Mustafa 
Kemal Paşa’nın, İzmir’de Fransız Franklin Bouillon’la görüşmeleri, Mudanya Ateşkes 
Anlaşması’na giden yolu açmış ve herhangi bir silahlı çatışmaya gerek kalmadan sorun-
ların çözülmesine imkan tanımıştır.

3 Ekim 1922’de Mudanya’da toplanan konferansta Türk Hükümeti’ni, Batı Cephe-
si Komutanı İsmet Paşa, İngiltere’yi General Harrington, Fransa’yı General Charpy, 
İtalya’yı da General Mombelli temsil etmiştir. Çetin görüşmeler sonunda hazırlanan 
Mudanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim 1922’de imzalanmıştır. Yunanlılar Mudanya’daki 
konferansa katılma imkanını bulamadıklarından hazırlanan anlaşma metnini kabul 
ederek, üç gün sonra imzalamışlardır.

Mudanya Konferansı;  İsmet Paşa’nın Doğu Trakya’nın derhal Yunanlılar tarafından 
boşaltılması isteği ve bu isteğin, İtilaf Devletleri’nce kabul edilmemesi üzerine tehlikeye 
girmiştir. Ancak, Paris’te toplanan İtilaf Devletleri dışişleri bakanlarının, Türkiye’nin 
isteklerini kabul etmeleri ile birlikte, görüşmelere devam edilmiş ve sonuç elde edil-
miştir.

Ateşkes Anlaşması ile, Türkiye ve Yunanistan arasında silahlı çatışmaya son verilmiştir. 
Trakya, Meriç sınır olmak üzere Türkiye’de bırakılmıştır. Yunanlılar onbeş gün içinde 
Trakya’yı boşaltacaklardır. Yunanlılardan boşalan yerlere İtilaf Devletleri birlikleri gele-
cek ve onlarda en geç bir ay içerisinde, Trakya’yı Türklere teslim edeceklerdir. Türkler, 
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Trakya’da en çok sekiz bin jandarma kuvveti bulundurabilecektir. Türkler, ateşkes ant-
laşmasında öngörülen sınırlar içindeki İtilaf Devletleri’nin askeri birliklerinin bulun-
dukları bölgelere girmemeyi taahhüt etmektedir. Ateşkes antlaşması imzalandığı tarih-
ten üç gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Arnold Tynbee’ye göre, imzalanan mütareke (ateşkes anlaşması), Kemalistlerin baskısı 
altında, müttefiklerin teslim olmaları demekti.755

Lozan Barış Görüşmeleri’ne, başmurahhas olarak gönderilecek isim üzerine düşünülür-
ken Atatürk;  Kazım Karabekir Paşaya; 

“Sulh heyetimize seni baş murahhas olarak gönderemem. Çünkü sen kafanla hareket 
edersin. İsmet Paşa’yı göndereceğim, çünkü sözümden çıkmaz.”

Kazım Karabekir Paşa da şu cevabı verir; 

“Hakkımda teveccühlerinize teşekkür ederim. Zaten Gümrü ve Kars Konferansları’nda 
başmurahhas olarak tayinime karşı diplomat olmadığım için affımı rica etmiştim. Israr 
buyurduğunuz için kabul etmek zaruretinde kaldım. Avrupa diplomatlarına karşı yine 
de beni çıkarmanız Türkiye’nin biricik diplomatının bir ordu kumandanı olduğu man-
zarası arz edeceğinden milli menfaatlerimize uygun düşmezdi.”756 

16 Ekim 1922 tarihinde Bursa’ya gelen Mustafa Kemal Paşa’ya, Sadrazam Tevfik 
Paşa’nın bir telgraf çekerek;  yakında toplanacak olan barış konferansına İstanbul ve 
Ankara delegelerinin birlikte katılmalarının uygun olacağını bu amaçla önceden bir 
kişinin görüşmek üzere İstanbul’a gönderilmesi gerektiği yönündeki isteğini, Mustafa 
Kemal Paşa, “…Sulh konferansında Türk Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti Tarafından temsil olunur” sözleri ile reddetmiş ve böylece saltanatın 
kaldırılması süreci başlamıştır. 757

Mudanya Barış görüşmelerinden sonra 1 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Saltanat kaldırılmış758 ve 20 Kasım 1922 Lozan Konferansı başlamıştır.759

İngiliz başdelegesi Lord Curzon, konferansta Türk delegelerini her konuda köstekleye-
cek;  onlara güçlükler çıkaracak ve Ankara ile Türk kurulu arasında alınıp verilen gizli 
telgrafları engellemeye çalışacaktır. İngiliz İstihbarat Servisi, konferans süresince İstan-
bul ve Boğazlara egemen olan İtilaf Devletleri’ne ait deniz ve kara güçlerinden epeyce 
yararlanmıştır. İngiliz istihbarat servisinin, 23 Kasım’da, İngiliz askeri harekat şefine 

755 Eroğlu Hamza, a.g.e., s.257-266
756 Mumcu Uğur, Kazım Karabekir Anlatıyor, Tekin Yayınevi, 18. Basım, s.52
757 Yaman Ahmet Emin, Mudanya Bırakışması ve Yankıları, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk 

İnkılap Tarihi Enstitüsü, Kasım1996, Yıl:9, Cilt:5, Sayı:18, s.202-203
758 Kocatürk Utkan, “Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü” 2.Baskı, Ankara 2007, 

Atatürk Araştırma Merkezi, s.311-312
759 Kocatürk Utkan,a.g.e., s.314
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verilmek üzere, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği gizli telgrafta;  konferansla 
ilgili Türklerin sergilediği tutumun ve bunlardan çıkarılacak sonuçların ayrıca istihba-
rat raporlarının, günü gününe kendisine gönderilmesini emretmiş ve şunları eklemişti: 
“Lozan ile Ankara veya Ankara ile Moskova arasında neyin geçtiğini saptamak oldukça 
önemlidir ve bunun için üstün bir çaba harcanmalıdır.”760

5.21. LOZAN KONFERANSI (24 TEMMUZ 1923)

Mudanya Mütarekesi’nden sonra, kesin barış anlaşması görüşmelerine başlanılmış ve 
tarafsız bir ülkenin şehri olan Lozan, müzakerelerin yapılacağı yer olarak seçilmişti. 

Lozan’dan, Ankara’ya iki kanal üzerinden telgraf çekilebiliyordu. Biri, Ak deniz üzerin-
den doğuya, Asya’ya uzanan “Eastern” telgraf hattıydı;  diğeri ise karadan, Romanya 
üzeri Köstence şehrinden İstanbul’a gelen “Köstence hattı” idi. Birinci hat İngilizlerin, 
ikinci hat ise Fransızların denetimindeydi. Görüşmelere katılan heyetimiz, “Eastern” 
hattını kullanıyordu. Bir ara “Köstence” hattını kullanmayı düşünmüşler fakat daha 
sonra vazgeçmişlerdir. Lozan Konferansı’nın birinci döne minde yalnız “Eastern” hattı 
üzerinden haberleşilmiştir.

Lozan ile Ankara arasındaki telgraf haberleşmesi çok kolay olmamıştır. Sık sık gecik-
me ve aksamalar yaşanmış ve çoğu zaman telgraflar eksik, yanlış ve bozuk çıkmıştır. 
Yaşanan bu sıkıntılar, filan telgrafımız alındı mı, açıldı mı, anlaşıldı mı gibi yazıların 
yazılmasına sebep olmuştur. Zaman zaman bozuk çıkan, açılamayan ya da anlaşılama-
yan telgrafların tekrarlanması istenmiş ve aynı telgraf ikinci kez çekilmek zorunda 
kalmıştır. Bu nedenle fazladan emek ve para harcanmış ayrıca zaman kaybedilmiştir. 
Oysaki o kritik günlerde zaman çok önemliydi. Türk Hükümeti, 4 Ekim 1922 günlü 
nota ile barış konfe ransının İzmir’de toplanmasını istemişti ve gerekçe olarak haberleş-
menin daha kolay olacağını öne sürmüştü. Konferans İzmir’de toplanabilseydi bizim 
için haberleşme kolay olacak ve dolayısıyla belki barışa daha çabuk ulaşacaktık.. Lo zan 
Konferansı sırasında haberleşme konusunda yaşanan sıkıntıları görünce, konferan sın 
İzmir’de toplanması yolundaki teklifin anlamı daha iyi anlaşılmaktadır.

Lozan günlerinde yaşanan haberleşme zorluğu, Türk iç politikasını da etkilemiştir. Biraz 
da yaşanan bu zorluklar yüzünden Başbakan Rauf Bey ile İsmet Paşa’nın arası açılmıştır. 
Her ikisi de telgraflarına zamanında cevap alamadıklarından yakınmışlardır. İsmet Paşa, 
Hükümet’ten talimat bekler ken adeta kıvranır. Çünkü ertesi gün konferansta konuşmak 
durumundadır oysa Anka ra’dan ses seda çıkmamaktadır. Bu durum karşısında İsmet İnö-
nü, doğrudan Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf çeker. Rauf Bey ise gecikmenin kendisinden 
değil, İsmet Paşa dan kaynaklandığını düşünür. Oysa her iki taraf da art niyetten uzak, 
geceli gündüzlü çalışır. İyi çalışmayan sadece telgraf hatlarıdır.761

760 Sonyel Salahi R., Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Cilt: III, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2008, s.1817

761 Şimşir Bilal N., Lozan Telgrafları, Türk Diplomatik Belgelerinde Lozan Barış Konferansı, Cilt:I, 
Kasım1922-Şubat 1923, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1990, s.X-XVIII
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Lozan Konferansı görüşmelerinde İstiklal Savaşı’nın başlangı-
cından beri Telgraf Genel Müdürlüğü’nü yürüten ve aynı za-
manda PTT Genel Müdürlüğü Vekilliği yapan Fahri Sandor, 
müzakereler süresince özellikle gece 12’den sonra muhabere 
salonunu sürekli kontrol etmiş ve gelen telgrafların hızlı bir şe-
kilde Çankaya’da bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya ulaştı-
rılmasını sağlamıştır.762

İstanbul milli kuvvetler tarafından işgal edildikten sonra 
Tekirdağ’a giden Refet Paşa’nın karargahıyla da haberleşme ya-
pılabilmesi için bir sistem kurulmuş ve İstanbul memurların-
dan Rıfkı, Fehmi ve Nuri adlarındaki gençler buraya gönderi-
lerek Lozan Barış Antlaşması’na kadar burada görev yapmaları 
sağlanmıştır.

Bu gizli telgraf merkezinin, işgalin şiddetine ve sıkı takibata 
rağmen yakalanmadan üç sene boyunca İstanbul’da bulunan 
teşkilatlara ve orduya ait bütün haberleşmeleri Lozan Barış 
Antlaşması’na kadar sürdürmesi büyük bir olaydır.

Bu üstün çalışmaları nedeniyle kahraman telgrafçılarımıza birer 
İstiklal Madalyası verilmiştir.763 

Refet Paşa, Trakya’ya gidince Tekirdağ’da karargah kurmuştur. 
İhtiyaç üzerine bu karargah ayrı bir telle gizli merkeze bağlan-
mış ve burasıyla da sürekli muhabere yapılmaya başlanmıştır. 
Refet Paşa’nın Ankara’ya ve Ankara’nın Refet Paşa’ya olan mü-
him ve gizli telgrafları gizli merkez vasıtasıyla alınıp verilmeye 
başlanmış sadece önemsiz bazı telgraflar sansürün kaldırıldığı 
İstanbul Telgraf Merkezi aracılığıyla gönderilerek,muhaberenin 
bu yoldan sağlandığı kanaati uyandırılmak istenmiştir. 

İlave olunan bu işlerden dolayı gizli merkeze yeni telgrafçılar 
alma ihtiyacı doğmuştur. 9 Kasım 1922’de Rıfkı ve Fehmi Bey-
ler, 20 Kasım’da da Mehmet Nuri Bey, Trakya merkezlerinden 
alınarak gizli merkeze kaydırılmışlardır. Yeni gelen bu memur-
lara, merkezde Hulki, Halas ve Gayret takma adları verilmiştir.

Gizli merkez aylarca süren Lozan müzakereleri sırasında da hem 
Tekirdağ’daki karargahla hem de Ankara ile çalışmaya devam 
etmiştir.764 

762 Arserim Eyüp Sabri, Atatürk ve Telgrafçılar, PTT Bülteni, PTT Genel 
Müdürlüğü, Kasım 1960, Sayı:8, Ankara, s.4 

763 Pere İhsan, Hatıratlar
764 Besen Cevad, İstiklal Harbi Hatıraları, Ankara 1958

Fahri Sandor 

Eyüp Sabri (Arserim) Bey  
Lozan Görüşmelerinde Ankara  

Telgrafçılarından

PR Gizli Telgraf Teşkilatı’nda Çalışan 
Mehmet Nuri Dinç
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Lozan Müzakereleri 21 Kasım 1922’de başlamış ve bir ara kesintiye uğramasına rağmen 
sekiz ay süren hararetli tartışmalardan sonra 24 Temmuz 1923’te imzalanabilmiştir.765

08.10.1339
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
Erkan-ı Harbiye-İ Umumiye Riyaseti 
Şube: 2 Kısım:4
Adet 
362/9483
P.R. Merkezi Müessislerinden 
Hatif Mümtaz Bey’e

Felah grubuyla müştereken faaliyette bulunmuş ve pek mühim hizmetler ifa etmiş olan 
tesisattan biri de merkezinizdir. Düşman işgal ve idaresinin şiddet ve dehşetine rağmen 
İstanbul’u Anadolu’ya raptetmek ve düşmandan vesait ve usulü muhabereyi gizlemek 
hususundaki gayret ve fedakarlığınız şayanı takdirdir. Merkezinizin lağv ve seddi do-
layısıyla makinelerin müzeye konmasına muvafakat ve temenniyatınıza iştirak ederek 
merkezin bilimum memurlarına teşekkür eylerim. 766

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Müşir Fevzi

Lozan Barış Konferansı’nda, yalnızca Yunanistan’la harbe son veren bir barış antlaşması 
imzalanması söz konusu olmamış, aynı zamanda Birinci Dünya Harbi’nin galipleriyle 
de hukuki ve siyasi yönden uyuşmazlıkları çözümleme ve yüzyıllardan beri devam eden 
problemlere çözüm üretme durumuda gündeme gelmiştir. Ayrıca doğu meselesi, kon-
feransın ağırlık merkezini teşkil etmiştir.

Barış Konferansı, 20 Kasım 1922 günü saat 16.00’da Lozan şehrinin Mont Benon 
Gazinosu’nda toplanmıştır.

Tarafsız İsviçre Federal Devleti’nin Başkanı Münsieur Habb’ın konuşması ile açılan 
konferansta, Lord Curzon’dan sonra söz alan İsmet Paşa (İnönü), daha ilk andan itiba-
ren istiklal ve hakimiyet davasını önemle belirtmiş, “Çok ıstırap çektik, çok kan akıttık, 
bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz” diyerek sesini duyurmuştu.

20 Kasım 1922’de toplanan konferans, 4 Şubat’ta anlaşmazlıklar yüzünden kesintiye 
uğramıştır. 23 Nisan 1923’de ikinci kez toplanan konferans, 24 Temmuz 1923’de barış 
antlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmıştır.

Lozan Barışı, İstiklal Savaşı’na son veren ve onu milletlerarası ilişkiler dairesinde değer-
lendiren, önemli ve büyük bir eserdir. Eserin büyüklüğünü, Lozan Barış Antlaşması’nı, 

765 Besen Cevad, İstiklal Harbi Hatıraları, Ankara 1958
766 Besen Cevad, İstiklal Harbi Hatıraları, Ankara 1958, s.51
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Birinci Dünya Harbi’ne son veren diğer barış antlaşmaları ile mukayese ederek ve Lo-
zan Barış Antlaşması’nın kapsamını inceleyerek ortaya koymak mümkündür.

5.21.1. Lozan Barış Antlaşması ve Harp Sonrası Diğer Barış Antlaşmaları

Lozan Barış Antlaşması;  Birinci Dünya Harbi’ne son veren, İtilaf Devletleri ile 
Almanya’nın imzaladığı Versailles, İtilaf Devletleri ile Avusturya’nın imzaladığı Saint-
Germain, İtilaf Devletleri ile Bulgaristan’ın arasında yapılan Neuilly, İtilaf Devletleri ile 
Macaristan arasındaki Trianon ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti’nin murahhasları 
arasında imzalanan ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından reddedilen Sevr Ba-
rış Antlaşmaları’ndan şekil ve muhteva bakımından tamamen ayrılır.

a) Birinci Dünya Harbi’ne son veren barış antlaşmaları, harbin galipleri tarafından 
hazırlanmış ve mağlup devletlere zorla imzalattırılmıştır.

Lozan Barış Antlaşması ise devletlerin eşitliği prensibine saygı esasına göre hazırlanarak 
karşılıklı anlaşma ve uzlaşma yolu ile imzalanmıştır.

b) Birinci Dünya Harbi’ne son veren barış antlaşmalarının hepsinin başında Milletler 
Cemiyeti Anlaşmaları yer almıştır. 

Lozan Barış Antlaşması’nda, Milletler Cemiyeti Anlaşmaları yer almadığından, şekil 
bakımından diğer barış antlaşmalarından ayrılmıştır.

c) Harpten sonra imzalanan barış antlaşmalarında yer alan harp tazminatları, mağlup 
devletler için ağır bir mali yük getirmiştir.

Lozan Barış Antlaşması’nda, böyle ağır bir mali yüke yer verilmemiştir.

d) Harp sonrası imzalanan barış antlaşmalarında, mağlup devletler, savunma hakların-
dan ya tamamen mahrum bırakılmış ya da bu hakları geniş ölçüde sınırlandırılmıştır. 

Lozan’da genel anlamda istiklal ve hakimiyeti sınırlayacak bir hükme yer verilme-
miştir.

e) Harbe son veren barış antlaşmalarında, iktisadi ve ticari konularda sınırlayıcı hü-
kümler yer almaktadır. 

Lozan’da buna benzer hükümler mevcut değildir.

f ) Harp sonrası barış antlaşmalarında galip devletlerle mağlup devletler arasında harp-
ten önce imzalanan antlaşmalardan hangisinin yeniden yürürlüğe girmesi hususunda, 
galip devletlerin seçim hakkı, tercih hakkı vardır. 

Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türkiye, harpten önceki bütün anlaşmaların getirdiği 
müeyyidelerden kurtulmuştur.
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g) Özellikle çağımızda arz ettiği önem bakımından, Birinci Dünya Harbi sonucu imza-
lanan hiçbir barış antlaşmasının yaşamadığı, Lozan Barış Antlaşması’nın ise imzalanan 
anlaşmalar arasında hala geçerli olduğu, sağladığı hukuki ve siyasi düzenin devam ettiği 
dikkati çekmektedir.

Sevr Antlaşması hükümleri ile Osmanlı Devleti, üç küsür milyonluk birkaç vilayete 
mecbur ediliyor ve bu şartlar altında her yönden istiklal ve hakimiyetten mahrum bı-
rakılıyordu. Sevr, Osmanlı Devleti’nin bir devlet olarak yaşamasına ve devamına im-
kan bırakmıyor, Türkleri esarete mahkum ediyordu. Lozan Barış Antlaşması ise, Türk 
Milleti’ne hürriyetini vermekle beraber, uluslararası boyutta ona prestijli bir mevki ka-
zandırıyor istiklaline saygı gösterilen bir devlet haline getiriyordu.

5.21.2. Lozan Barış Antlaşması ve Kapsamı

Lozan, yeni Türk Devleti’ni tarih sahnesine çıkarmıştır. Milli Devletimiz’in bugünkü 
sınırlarını tanımış, çizmiş bağımsızlığını ve egemenliğini onaylamıştır. Türkiye’yi ba-
ğımsız uygar ülkeler arasına katmış, devletler hukuku bakımından da dış ilişkilerinin 
temelini atmıştır. Anadolu’da kurulan yeni devletimizin doğuş süreci Lozan’da tamam-
lanmıştır. Benzetmede yanlışlık olmazsa, denilebilir ki, Lozan Antlaşması, Türkiye 
Devleti’nin tapu senedi gibidir.

Dahası, Lozan sistemi bugün de yaşamaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Versail-
les, Saint- Germain, Trianon, Neuilly barış antlaşmalarıyla kurulmuş olan Avrupa barış 
düzeni, yirmi yıl sonra İkinci Dünya Savaşı’yla alt üst olup tarihe karıştığı halde, Lozan 
Barışı o büyük savaşa rağmen varlığını günümüze kadar sürdürebilmiştir. Lozan, bu-
gün de Türk dış politikasında önemli bir yer tutmaktadır.

Büyük Zafer’den, Lozan Konferansı’na varan hızlı gelişmeler, birkaç satırla şöyle topar-
lanabilir: 9 Eylül 1922’de Türk Orduları İzmir’e girdiler. Sonra, iki koldan Çanakkale’ye 
ve İstanbul’a doğru yürüyüşe geçtiler. 23 Eylül’de müttefik devletler, yani İngiltere, 
Fransa ve İtalya, Türk Hükümeti’ne ortak bir nota verdiler. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Hükümeti’ni, Venedik’te veya bir başka yerde toplanacak barış konferansına çağır-
dılar. Konferansa İngiltere, Fransa ve İtalya’dan başka Japonya, Romanya, Yugoslavya 
ve Yunanistan’ın da katılacağını bildirdiler. Türkiye, 4 Ekimde müttefiklere cevap verdi. 
Konferans yeri olarak İzmir’i önerdi. Boğazlar sorunu dolayısıyla Karadeniz’de kıyısı 
bulunan Rusya, Ukrayna ve Gürcistan Cumhuriyetleri’nin de konferansa çağrılmala-
rını istedi. Bu arada 11 Ekim’de Mudanya Mütarekesi imzalandı ve Yunan ordularının 
Meriç Nehri’ne kadar Doğu Trakya’yı boşaltmaları kararlaştırıldı. 27 Ekim’de mütte-
fikler, 4 Ekim günlü Türk notasına cevap verdiler ve TBMM Hükümeti’ni İsviçre’nin 
Lozan şehrinde toplanacak olan barış konferansına delege göndermeye çağırdılar. Kon-
feransın 13 Kasım 1922 günü açılacağını da duyurdular. Türkiye, çağrıyı kabul etti ve 
Lozan’a delegelerini göndermeye karar verdi. Yine 27 Ekim günü, Garp Cephesi Ko-
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mutanı İsmet Paşa, Dışişleri Bakanlığı’na seçildi. 3 Kasım’da TBMM, barış konferan-
sında Türkiye’yi temsil edecek delegeleri belirledi. İsmet Paşa başdelege (başmurahhas) 
seçilirken, Maliye Bakanı Hasan (Saka) Bey ikinci delege, Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur 
Bey’de üçüncü delege olarak seçilmiştir. Ertesi gün, yaklaşık kırk kişiden oluşan Türk 
delegasyonu Ankara’dan yola çıkmıştır.

İsmet Paşa, Lozan’a varınca sıkıcı bir durumla karşılaşmıştır. 13 Kasım’da toplanacağı 
bildirilen konferans, 20 Kasım’a ertelenmiş ve bu erteleme kendisine önceden bildiril-
memiştir. İsmet Paşa olayı şöyle anlatmaktadır:

“11 Kasım’da Lozan’a çıktık. İsviçre’ye gelir gelmez karşımıza çıkan ilk mesele İsviçre’yi 
tamamıyla boş bulmamızdır. Müttefiklerden hiç kimse, hiçbir heyet İsviçre’ye gelme-
mişti. Yal nız biz gelmiş bulunuyorduk... Ben İstanbul’da General Harington ile gö-
rüşmüştüm. O bana bir şey söylememişti. Gerek İstanbul’da, gerek İstanbul’dan ayrıl-
dıktan sonra yolda veya herhangi bir yerde bana konferansın bize söylendiği gibi ayın 
13’ünde toplanmayacağını, bir hafta teehhür edeceğini bil dirmemişlerdi. Bu durum-
dan çok sıkıldım. Gazetecileri topladım. Evvela bu boşluktan, kimsenin bulunma-
masından şikayet ettim. Bizi ayın 13’ü için buraya çağırdılar. Geldik, yoktular. Eee... 
Niçin yoksunuz? Bari onu söyleyin...

İsviçreli gazetecilerle yaptığım basın toplantısından sonra otelde, Sayın Fe rit Tek’i bek-
liyordum. Ferit Tek, o zaman bizim Paris’te temsilcimizdi. Kendi sinden havadis ala-
caktım. Bu esnada Lozan’daki Fransız Konsolosu benimle görüşmek üzere otele geldi. 
Fransız sefirinin bu akşam benimle görüşmek istedi ğini söyledi. O akşam Fransız sefiri 
ile görüştüm. Fransız Hükümeti beni Pa ris’e davet ediyordu. Konferans için henüz bir 
haftalık vakit vardı. Bu vakitten istifade ederek görüşmemizi ve bana Fransa’yı tanıma 
fırsatı vermek istiyorlardı. Daveti kabul ettim. Bu arada Ferit Bey de gelmişti. Onunla 
da görüştüm. He men ertesi gün Paris’e hareket ettim. Paris’te Başvekalet Dairesi’nde 
Mösyö Poincare ile buluştuk. Bütün merakım, sulh var mı yok mu, bunun üzerine bir 
teşhis koymaktı...”

İsmet Paşa, Paris’te Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı M. Poincare ile yaptığı görüş-
meleri telgrafla Ankara’ya rapor etmiştir. Daha önce Bulgar Başbakanı Stamboliyski ile 
trende yaptığı görüşmeyi de Hükümet’e tellemiştir. Yani konfe ransın açılışından on 
gün kadar önce Ankara’ya telgraflar çekilmeye başlanmıştır. 20 Kasım 1922 Pazartesi 
günü açılan konferans, 4 Şubat 1923’te kesilmiştir. İs met Paşa, 4 Şubat’tan Ankara’ya 
dönünceye kadar yolda Hükümet’le haberleşmeyi sürdürmüştür. Konferans kesildik-
ten sonra 10 gün daha telgraf trafiği devam etmiştir.

Lozan Konferansı, telgraflarla yürütülmüştür. Durum yalnız Türk Hükümeti açısın-
dan böyle değildir, konferansa katılan diğer devletler açısından da böyledir. İngiliz baş 
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delegesi Lord Curzon da Lozan’daki görüşmeleri Londra’ya hep telgrafla bildirmiştir. 
İsmet İnönü, Lozan’da telgrafla haberleştiklerini şöyle anlatı yor:

“Ankara ile telgrafla temas ederdik. Her gün muntazam rapor yazardım. Özel görüşme-
ler, resmi müzakereler, bunların hepsini bir harp raporu gibi her gün Ankara’ya bildir-
dim. Ben raporlarımı doğrudan başvekile gönderirdim. Başvekil ile muhabere ederdik. 
Sonraları aramızda karşılıklı şikayetler olduğu za man, Büyük Millet Meclisi Reisi’ne 
yazardım. Fakat özel muhabere vasıtam ol madığı için, onları da başvekile gönderirdim. 
Yalnız “Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi’ne Mahsustur” derdim. Başvekil de okur, 
sonra götürür, Büyük Millet Meclisi Reisi’ne verirdi. Mustafa Kemal Paşa da bana yaza-
cağı zaman, aynı şekilde hareket ederdi. Yani Başvekil’in kontrolü altındaydık”

O günlerde Başvekil veya Başbakan Hüseyin Rauf (Orbay) Bey’dir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Başkomutan ise Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk). İsmet 
Paşa, Dışişleri Bakanı ve Türkiye Baş delegesi olarak Lozan’da bulunuyordu. Telgraflar, 
Dışişleri Bakanlığı’na vekalet eden Başbakan Hüseyin Rauf Bey ile İsmet Paşa arasında 
gidip geliyordu. Atatürk ile İsmet Paşa ara sında geçen yazışmalar azdır. Az sayıdaki bu 
telgrafların altında da başka imzalar görülür. Dışişleri Bakanlığı’nın İstanbul temsilcisi 
Adnan (Adıvar) Bey, Türki ye’nin Paris temsilcisi Ferit (Tek) Bey gibi. 

Lozan günlerinde yazışmalar çok yoğun geçmiş telgraf telleri gece gündüz çalışmıştır. 
Kimi zaman karşılıklı günde 10-15 telgraf çekildiği olmuştur. Çekilen telgraflara 1’den 
başlayarak devam eden numaralar verilmiştir. Konfe ransın birinci döneminde böyle 
numaralandırılmış biçimde İsmet Paşa dan Ankara’ya 320 telgraf çekilmiştir. Başbakan 
Hüseyin Rauf Bey’in İsmet Paşa’ya gönderdiği telgrafların sayısı ise 388’e ulaşmıştır. 
Konferansın kesildiği günlerde sıra numa rası almadan veya başka numaralarla çekil-
miş olan telgraflar da vardır. Böylece üç aydan az bir zaman içinde Türk Hükümeti 
ile Lozan’daki Türk delegasyonu arasında karşılıklı çekilen telgrafların sayısı 750’ye 
yaklaşmıştır. 

Telgraflar, kitap şifresiyle kapatılıyor ve PTT kanalıyla çekili yordu. O dönemde şimdi-
ki gibi kripto makineleri, teleks, faks makineleri ve Ankara ile Lozan arasında doğru-
dan telsiz bağlantısı yoktu. Kitap şifresiyle telgraf kapatıp açmak, iğneyle kuyu kazmak 
kadar zor ve zaman alıcı bir işti. Bu bakımdan telgraflar ya kısa kısa, ya da bölüm bö-
lüm kapatılıp çekiliyor ve bu bölümler alındıktan sonra birleştiriliyordu. Birleştirilen 
telgraflarda eski sıra numaraları kalıyordu. Telgrafın doğru alınıp alınmadığını kontrol 
etmek için bu numaraların faydası oluyordu. Hangi telgrafın hangi bölümünün açıla-
madığı veya anlaşılamadığı kolayca kontrol edilebiliyordu. 

İsmet Paşa Lozan’a kısa bir talimatla gitmiştir. Bir Bakanlar Kurulu toplan tısında çar-
çabuk kaleme alınan talimatta şu maddeler yer alıyordu:
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1. Doğu sınırı:”Ermeni Yurdu” söz konusu olamaz, olursa görüşmeler kesi lir. 
2. Irak sınırı: Süleymaniye, Kerkük ve Musul livaları (valilikleri) istenecek, konferans-

ta başka bir durum ortaya çıkarsa Hükümet’ten talimat alınacak. 

3. Suriye sınırı: Bu sınırın düzeltilmesi için çalışılacak ve sınır şöyle olacaktır: Re’si İbn 
Hani’den başlayarak Harim, Müslimiye, Meskene daha sonra Fırat Yolu, Derizor, 
Çöl ve nihayet Musul vilayeti güney sınırına ulaşacak. 

4. Adalar: Duruma göre davranılacak, kıyılarımıza çok yakın olan adalar ülkemize 
katılacak, olmazsa Anka ra’dan sorulacak. 

5. Trakya sınırı: 1914 sınırının elde edilmesine çalışılacak. 

6. Batı Trakya: Misak-ı Milli hudutları dahilinde istenecek olup gerekirse halk oyla-
masına başvurulacaktır.

7. Boğazlar ve Gelibolu Yarımadası: Yabancı bir askeri kuvvet kabul edilemez, bu yüz-
den görüşmeleri kesmek gerekirse önceden Ankara’ya bilgi verilecek. 

8. Kapitülasyonlar: Kabul edilemez, görüşmeleri kesmek gerekirse kesilecek. 

9. Azınlık lar: Esas mübadeledir. 

10. Osmanlı borçları: Bizden ayrılan ülkelere paylaştırıla cak, Yunanistan’dan alınacak 
savaş tazminatı bedeline mahsup edilecek, olmazsa 20 yıl ertelenecek. Düyun-u 
Umumiye İdaresi kaldırılacak, zorluk çıkarırlarsa sorulacak. 

11. Ordu ve donanmaya sınırlama koyulması söz konusu olamaz. 

12. Yabancı kuruluşlar: Yasalarımıza uyacaklar.

13. Bizden ayrılan ülkeler için Mi sak-ı Milli’nin ilgili maddesi geçerlidir.

14. İslam cemaat ve vakıflarının hakları, eski anlaşmalara göre sağlanacaktır.

Altında tek tek bakanların imzaları bulunan bu talimat, Mi sak-ı Milli’nin biraz geniş-
letilmiş hali gibidir. Türkiye’nin milli hedeflerini kalın çiz gilerle belirler. İsmet Paşa, 
Lozan’da bu talimatı yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Talimat, Türkiye’nin milli 
sınırlarını çizmeyi, sonra da bu sınırlar içinde devletin tam bağımsızlığını sağlamayı 
amaçlar. İki noktada Türk Hükümeti savaşı göze alabilecek kadar kesin kararlıdır: Biri 
“Ermeni Yurdu”, diğeri kapitülasyonlar. Lozan’da, Türkiye’den “Ermeni Yurdu” talep 
edilirse, yani Ana dolu’dan toprak koparılmaya kalkışılırsa, görüşmeler derhal kesilecek-
tir. Anka ra’dan bu konuda talimat istemeye gerek bile yoktur. İsmet Paşa, bu konuda 
Hükümet’e danışmadan görüşmeleri kesmeye yetkilidir. Görüşmeleri kesmek, ye niden 
savaşı göze almak demektir. Kapitülasyonlar konusunda da gerekirse görüşmelerin ke-
silebileceği ve savaşın göze alınabileceği anlaşılıyor. 
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Ankara’da hazırlanmış olan talimatın, Lozan’da yetersiz kaldığı çabucak an laşılmıştır. 
İşin içine girince bin bir soru ortaya çıkmıştır. 25-30 satırlık bir genel talimat bu soru-
lara cevap veremezdi ve verememiştir. Daha da önemlisi, konferansta karşı devletlerle 
yüz yüze gelince, talimatta öngörülen bazı hedeflere ulaşmanın çok zor, hatta imkansız 
olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla İsmet Paşa, sık sık Ankara’ya danışarak, yeni yeni 
talimatlar is temek zorunda kalmış ve kendisine Ankara’dan ar ka arkaya talimat gönde-
rilmeye başlanmıştır. Her iki tarafta telgraflara yüklenmiş ve Ankara ile Lozan arasında 
yoğun bir telgraf trafiği sürüp gitmiştir. Çözüm bekleyen sorunlar, zaten çok önemli 
ve çok çetin sorunlardır. Bunlara bir de Türk Dele gasyonu’nun elindeki yazılı talimatın 
yetersizliği eklenince, yazışmalar iyice artmıştır. Öyle ki, Ankara’dan Lozan’a çekilen 
telgraflar, Lozan’dan Ankara’ya gönderilenleri geçmiştir.

Lozan yazışmalarının hacmini ve önemini arttıran bir diğer neden ise, diplo masinin 
ağırlık merkezinin o günlerde Lozan’a kaymasıdır. Çünkü özellikle konferansın ilk za-
manlarında, Avrupa diplomasisinin tecrübeli diplomatları oraya toplanmıştı. Dışişleri 
Bakanlıkları’nın kal burüstü elemanları oraya taşınmışlardı. Türk Dışişleri personelinin 
yarısı ora daydı. İsmet Paşa ile Lord Curzon, hem başdelege hem de Dışişleri Bakanı 
olarak Lozan’da bulunuyorlardı.

Türk Hükümeti’nin, dış ilişkilerinde bir geçiş dönemi yaşamakta olması da o dönemde 
Lozan’ı bir diplomasi merkezi olarak öne çıkarıyordu. Osmanlı İmpa ratorluğu yıkıl-
mış, onunla birlikte Osmanlı Hariciyesi de tarihe karışmıştı. 1 Kasım 1922 tarihinde 
saltanatın kaldırılmasıyla birlikte yurt dışındaki son Os manlı diplomatlarının görevleri 
sona ermiş ve maaşları kesilmişti. Yeni Türk Harici yesi ise henüz tam olarak kurula-
mamıştı. Avrupa’da, TBMM Hükümeti’nin sadece Moskova, Roma ve Paris’te tem-
silcilikleri vardı. Bir Fransız albayından başka Batı Avrupa devletlerinin de Ankara’da 
temsilcilikleri yoktu. Müttefik devletlerle diğer devletler, çabucak Ankara’ya bir şey 
duyurmak ve sorunlarını dile ge tirmek istedikleri zaman Lozan’da, İsmet Paşa’ya baş-
vuruyorlardı. İsmet Paşa da bu girişimleri telgrafla Ankara’ya bildiriyordu. 

Lozan’da, telgraf yardımıyla karşılıklı alınıp verilen belgelerin hemen hepsi özlüdür, 
anlamlıdır ve önemlidir. Kısacık telgraflarla çok şey anlatılmıştır. Bu nedenle hemen 
her telgraf büyük anlamlar yüklüdür. 

Lozan’da telgrafların çoğu geceleri kaleme alınmıştır. Gündüzleri, komisyonlar topla-
nıyor, müzakereler yapılıyor ayrıca konferans dışında da özel görüşmeler yapılıyordu. 
Akşamları ise bunlar Ankara’ya rapor ediliyordu. Akşam yemeğinden sonra Türk Dele-
gasyonu üyelerinden bazıları Lo zan Palas Oteli’nin lobisinde vakit geçirirken, bir kısmı 
Yahya Kemal’den hoş fıkralar ve şiirler dinliyor, bir kısmı da otelin yukarı katlarında 
ertesi gün devam edecek görüşmeler için çalışmaya devam ediyordu. İsmet Paşa da 
oteldeki odasına çekilip o günün telgraflarını kaleme alıyordu. Paşa’nın çalışmaları 
çoğu zaman gece yarılarına kadar sürer ve o günün raporları ertesi gün Ankara’ya çe-
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kilirdi. Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar çalıştıkları zamanlar oluyordu. 
Şifre görevlisi müsveddelerin altına “kapdım saat 2 evvelde” gibi notlar düşerdi. Tam 
gece yarısı kapatılan ve her iki günün tarihini taşıyan telgraflar da vardır. İngilizlerin 
Lozan belgelerinde, her telgrafın çekildiği ve alın dığı saatler ve dakikalar hiç şaşmadan 
kaydedilmiştir. Bizim telgraflarda ise “vürudu” diye alındığı gün bazen kaydedilmişse 
de alış saatleri ve dakikaları belli de ğildir.767

Lozan Barışı, sekiz ay süren çetin ve uzun bir müzakere sürecinden sonra, Lozan 
Üniversitesi’nin merasim salonunda imzalanmıştır. Lozan’da imzalanan belgeler, esas ba-
rış antlaşması, 16 adet sözleşme, protokol, beyanname ve nihai senetten oluşmaktadır. 
Lozan’da imzalanan bu belgelerle, sadece barış sağlanmamış, aynı zamanda Türk Hükü-
meti ile batı devletlerinin siyasi, hukuki, iktisadi ve sosyal ilişkileri yeni baştan düzenlen-
miştir. Başka bir deyimle Lozan, bir bütün olarak doğu ile batının hesaplaşmasıdır.

Lozan Barış Antlaşması’nın önsözünde, devletlerin istiklal ve hakimiyetine say-
gı duyulması esasına riayet edilmesine yer verilmiştir. Bu prensip;  Lozan’da Türk 
Hükümeti’nin, Birinci Dünya Savaşı galipleri ile eşit şartlar altında, siyasi bir mü-
cadele verdiğini gösteren bir hükümdür. Türk istiklal ve hakimiyetinin tanınması 
bakımından da önem taşır.

Lozan Barış Antlaşması, bir önsöz ve beş kısımdan oluşan 143 maddelik bir anlaşmadır. 
Birinci kısım siyasi hükümlere, ikinci kısım mali hükümlere, üçüncü kısım iktisadi 
hükümlere, dördüncü kısım ulaşım yolları ve sağlıkla ilgili meselelere, beşinci kısım ise 
çeşitli hükümlere ait olarak düzenlenmiştir.

5.22. LOZAN’DA POSTA, TELGRAF VE TELEFON  
TEŞKİLATI İLE İLGİLİ MADDELER

Lozan’da diğer konularla birlikte postalarla ilgili görüşmeler de yapılmıştır. Konu 
değişik tarihlerde ve seviyelerde ele alınmıştır. İlk görüşme üçüncü komisyonda 8 Aralık 
1922’de olmuştur. Daha önce çalışmalarına başlamış olan Ulaştırma ve Taşıma İşleri 
Alt Komisyonunun raporu başkan H. Fountain tarafından 7 Aralık tarihi ile Üçüncü 
Komisyona gönderilmişti. Türk tarafı adına İsmet Paşa; raporun 9. maddesinde yer alan 
ve Türkiye’nin Viyana’da 4 Temmuz 1891’de imzalanmış olan Dünya Posta Birliği’ne ait 
Sözleşmeler ve Antlaşmaları ve daha sonra Washington’da 15 Haziran 1897, Roma’da 
26 Mayıs 1906 ve Madrid’de 30 Kasım 1920’de imzalanan Posta Birliği’ne ait sözleşme 
ve antlaşmaları kabul ettiğini bildirmiştir. Ayrıca da aynı maddede yer almış bulunan 

767 Şimşir Bilal N., Lozan Telgrafları, Türk Diplomatik Belgelerinde Lozan Barış Konferansı, Cilt:I, 
Kasım1922-Şubat 1923, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1990, s.X-XVIII
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10-22 Temmuz 1875, Saint-Petersbourg’da imzalanmış olan Uluslararası Telgraf 
Sözleşmeleri ile 11 Haziran 1908’de Lizbon’da, Uluslararası Telgraf Konferansında 
kararlaştırılan yönetmelik ve tarifeleri kabul ettiğini bildirmiştir. Bu oturumda İsmet 
Paşa, raporun 12 ve 13. maddelerinde yer alan ve daha önce Osmanlı toprakları içinde 
bulunan veya bir ucu Osmanlı topraklarına bağlanan kablolarla ilgili hükümlerde bazı 
düzeltmelerin yapılmasını teklif etmiş ve bu teklif kabul edilmiştir. Postalarla ilgili 
olarak daha sonra İkinci Alt Komisyonun 26 Ocak 1923 cuma günkü oturumunda 
görüşmeler olmuştur. Bu oturuma İngiliz, Fransız ve İtalyan Temsilci Heyetlerince 
Türkiye ile öteki devletlerarasında çok taraflı bazı antlaşmaların yürürlüğe konulması 
ile ilgili maddeleri kapsayan bir tasarı sunulmuştur. Bunlar arasında “A” maddesinin 
8 ve 9. fıkraları postalara aittir. Bu oturumdaki Türk temsilcisi Mustafa Şeref Bey bu 
maddelere itiraz etmemiştir. Bunlar 30 Kasım 1920 tarihli Madrid’de imzalananları da 
içine almak üzere, Dünya Posta Birliği (UPU)’ne ilişkin sözleşmeler, 10-22 Temmuz 
1875 Saint-Petersborg’da imzalanan Uluslar Arası Telgraf Sözleşmeleri ve 11 Haziran 
1908’de Lizbon’da Uluslararası Telgraf Konferansında kararlaştırılan yönetmelikler ve 
tarifelerdir. Zaten bu konular üçüncü komisyonda daha öncede görüşülmüş ve Türk 
tarafınca kabul edilmiştir. 

Lozan’da postalarla ilgili olarak, Üçüncü Komite’nin 28 Nisan 1923 cumartesi günkü 
oturumunda tekrar görüşmeler olmuştur. Bu sırada Türk temsilcisi Hasan Bey, 
Türkiye’de artık yabancı postaların bulunmadığı açıkça belirten bir maddenin esas 
antlaşmaya konulmasını istemiştir. Türkiye’nin bu hususa çok önem verdiğini sözlerine 
eklemiştir. Konuyla ilgili olarak yalnızca İtalyan Temsilcisi M. Montagna söz almış 
ve böyle bir maddenin bulunabileceğini söylemiştir. Hasan Bey, konunun daha iyi 

1924 Yılında Lozan Barış Antlaşması Hatırasına Basılan PTT Posta Pulları
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açıklanabilmesi için uzmanlara gönderilmesini teklif etmiş, bunun üzerine müsvedde 
madde Yazı Komitesi’ne gönderilmiştir. Kısaca belirttiğimiz çeşitli kademelerdeki 
görüşmeler sonunda Lozan’da imzalanan esas antlaşma ile posta konusunda şu esaslar 
kabul edilmiştir.

Daha önce Osmanlı Devleti döneminde yapılmış olan Dünya Posta Birliği’ne ait 
sözleşmeler ve antlaşmalar ve 11 Haziran 1908 Lizbon’daki de dahil olmak üzere 
Uluslararası  Telgraf Konferanslarında kararlaştırılan yönetmelik ve tarifelerin geçerliliği 
kabul edilmiştir.768 

Lozan Antlaşmasının 110.maddesinde Romanya Köstence-İstanbul arasındaki telgraf 
kablosu için Romanya ve Türkiye aralarında anlaşacak uyuşmadıkları takdirde tahkim 
yoluyla bu sorun çözülecekti.

Antlaşmanın 111.maddesinde toprakları dışındaki kablo hatlarındaki haklarından 
vazgeçmekte 112.maddesi ile de Türkiye sınırları içerisindeki haklarını korumakta ve 
113.madde ile yabancı postahaneler tamamen kaldırılmaktaydı.769

5.23. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN BAŞLICA 

ÖNEMLİ MADDELERİ

5.23.1. Sınır Meselesi

Güney Sınırı:

20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanan, Ankara Antlaşması’yla güney sınırı kararlaştırıl-
mış ve Lozan’da bu sınır sadece teyid edilmiştir. 

Irak Sınırı:

Lozan Barış Antlaşması’nda Irak sınırı çözüme kavuşturulamamıştır. Antlaşmada, Türk 
topraklarının terk edilmesinden sonra bu uyuşmazlığın dokuz ay içerisinde dostane bir 
şekilde halledileceği beyan edilmişti. Ancak, bu üzücü anlaşmazlığın çözümü sonraları, 
barışı korumak ve İngiltere ile silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmemek için mevcut 
durumun muhafazası esasıyla halledilebildi.

768 Yazıcı Nesimi, Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Postalar ve Atatürk Türkiye’sinde Postacılık, 
A.İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Yayınları, 1981, s.151-157 

769 Bilsel, Mehmet Cemil, Lozan, İstanbul 1933, s.626-627
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Batı Sınırı:

Yunanlılarla batı sınırı, Misak-ı Milliye uygun olarak, Mudanya Mütarekesi’nde ön-
görüldüğü gibi Meriç nehri sınır olmak üzere düzenlenmiştir. Karaağaç ve havalisi de 
Yunanlılardan alınarak harp tamiratı karşılığı Türkiye’ye bırakılmıştır. Ege Denizi’nde, 
Bozcaada ve İmroz Türklere bırakılmıştır. Ayrıca Yunanlılara bırakılan Anadolu kıyısı-
na yakın adalar da, askersiz hale getirilmiştir.

5.23.2. Azınlıklar

Birinci Dünya Savaşı’na son veren barış antlaşmalarında azınlıkların himayesine ait hü-
kümler mevcuttur. Lozan Barış Antlaşması’nın bu konuyla ilgili hükümleri incelendi-
ğinde azınlıkların özel imtiyazlara sahip olmadıkları görülür. Türk tebaasından sayılan 
gayrimüslimlerin kanun ve hukuk önündeki eşitliği söz konusu olmuştur.

Lozan Barış Antlaşması’nın 42. maddesi ile gayrimüslim azınlıklar yararına olarak ka-
bul edilen şahsi haklar ile aile hakları, Medeni Kanunumuz’un yürürlüğe girmesi ile 
önemini yitirmiştir. Böylece patrikhanelerin dünya işlerinde ve azınlıkların şahsi işlem-
lerinde hiç bir yetkileri kalmamıştır.

5.23.3. Kapitülasyonlar

Kapitülasyonlar;  adli, mali ve idari sahada ecnebilere tanınan imtiyaz ve dokunul-
mazlıklardır. Barış Antlaşması’nın 28. maddesiyle kapitülasyonlar, bütün neticeleriyle 
birlikte iptal edilmiş ve Türk Hükümeti, asırlardan beri çekilen bir sorundan tamamen 
kurtulmuştur.

5.23.4. Harp Tamiratı

Lozan Barış Antlaşması’nda, Yunanistan harp kanun ve adetlerine uymadığı için kendi-
sine sorumluluk yükleniyor, Yunan ordu ve idaresinin Anadolu’yu haksız işgalleri sıra-
sında yaptıkları eylemlerden doğan hasarın telafi edilmesi isteniyordu. Türk Hükümeti, 
Yunanistan’ın harbin devamından ve bunun neticelerinden doğan mali durumunu dikkate 
alarak, harp tamiratı hususundaki her türlü taleplerinden, Karaağaç ve havalisinin bize bı-
rakılması şartı ile vazgeçiyordu. Tamirat meselesi, Lozan Konferansı’nın ikinci döneminde 
Türk Hükümeti’yle Yunanistan arasında güç çözümlenebilen bir problem olmuştur.

5.23.5. Borçlar Meselesi

Sene tertipleri üzerinden borcun taksimi yerine, sermaye üzerinden borç taksimi yön-
temi kullanılarak esas borç toplamı bir hayli azaltılmıştır. Diğer taraftan bu borçlar, 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılan devletlere de gelirlerle orantılı olarak paylaştı-
rılmıştır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun Almanya, Avusturya, Macaristan ve 
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Bulgaristan’a olan borçları bu devletlerle de yapılan antlaşmalarla Birinci Dünya Savaşı 
galiplerine devredilmiştir.

Osmanlı genel borçları konusunda yaşanan, çetin tartışmalardan biri de ödeyeceğimiz 
borçların hangi para birimi ile ödeneceği konusunda kendini göstermiştir. Karşı taraf 
bunu altın veya sterlin olarak talep ederken biz Türk parası veya Fransız frangı olarak 
ödemeyi teklif ettik. Aradaki fark muazzam meblağlara varmasına rağmen, bu konuda-
ki görüşümüz de kabul edilmiştir. 

5.23.6. Lozan’da İmzalanan Diğer Önemli Antlaşmalar ve Hükümleri

1-Lozan Boğazlar Sözleşmesi

Lozan’da imzalanan önemli belgelerden biri de, Türk Boğazları’nın statüsü ile ilgili söz-
leşmedir. Boğazlar sorunu, Lozan Barış Antlaşması’nın 23 maddesinde genel olarak yer 
almış, barış antlaşmasına ek olarak imzalanan Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile bu durum 
ayrıca ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Boğazlar’dan serbest geçişi, Boğazlar Komisyonu’nun kurulmasını, Boğazların ve ci-
varının askersiz ve silahsız hale getirilmesini hedefleyen ve Milletler Cemiyeti’nin de 
garantisini sağlayan hükümleri ihtiva eden bu sözleşme, 1936’da Montreux Boğazlar 
Sözleşmesi ile değiştirilmiş ve milli hakimiyeti sınırlayıcı hükümler kaldırılarak milli 
menfaatlerimize uygun hale getirilmiştir.

2- Türk ve Rum Ahalinin Değiştirilmesine Dair Sözleşme ve Protokol

Lozan’da çözümlenen bir diğer önemli sorun’da İstanbul’da yaşayan Rumlarla, Batı 
Trakya’da yaşayan Türkler hariç, Türkiye’deki bütün Rumlarla Yunanistan’daki bütün 
Türklerin değiştirileceğini öngören sözleşmenin, barış antlaşmasına ek olarak imzalan-
mış olmasıdır. 

5.24. CUMHURİYET’İN İLANI

Lozan da barış görüşmeleri sürecini Ankara’dan yöneten Mustafa Kemal Paşa bir yandan 
da dış dünyaya karşı Türk Milleti’nin birliğini göstermek amacıyla yeni Meclis’in 
seçimleri ile ilgilenmekte ve muhalif kadroyu seçimlerde tasfiye etmek niyetindeydi. 
Seçimlerde iki grup mevcut olup, İnkılabçı ve Mustafa Kemal’i destekleyen 1. Grup ve 
Mustafa Kemal’in muhaliflerden oluşan 2. Grup vardı. Seçim öncesinde İstihbaratçı 
subay Hüsameddin (Ertürk) Bey’i İstanbul’a göndermek istemiş fakat Türk Ordusu 
içerisindeki Komünist teşkilatlanmaya karşı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Ankara’da 
kalmasını istemiştir. Bu süreçte Hüsameddin Bey Ankara’da kalmış ve İstanbul’u takiple 
görevlendirilmiştir.
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Gazi Mustafa Kemal Paşa işgal altındaki İstanbul’daki seçimleri 1.Grup  lehine 
çevirmek için Posta ve Telgraf Genel Müdürü Sabri Toprak Bey’e: Hüsameddin Bey’in,  
Ankara Telgrafhanesi’nden istediği saatte serbestçe İstanbul’daki Gizli PR Telgraf 
Teşkilatı ile görüşebileceğini ve gerekli tedbirlerin alınmasını emretmiştir. Bu seçim 
sürecinde Hüsameddin Bey gizli telgraf hattı vasıtasıyla İstanbul’dan gelen istihbaratları 
anında Mustafa Kemal’e aktarmış, gerekli tedbirleri almış ve Cumhuriyet’in ilanında 
İstanbul’dan gelen bu istihbaratlar sayesinde yeni Meclis Müdafai Hukukçulardan 
oluşmuştur770 ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Mustafa Kemal olmasaydı Milli Mücadele yine olurdu. Nitekim, yer yer direnme ha-
reketleri daha önce başlamıştı. Ancak, Mustafa Kemal’siz Milli Mücadele’nin sonucu, 
Anadolu’da Tevaif-i Mülük devrinin yeniden canlanması yani bazı küçük beyliklerin 
tekrar kurulması olurdu. Rauf Bey’in (Orbay) bu konu hakkındaki düşünceleri şu şe-
kildeydi:

“Mustafa Kemal Paşa mücadeleye atılmasaydı, bu memleket kurtulamazdı. Anadolu’nun 
tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda ve güneyde başlayan bir yurtsever düşüncenin 
mahsulü olan zayıf milli mukavemet hareketleri, Mustafa Kemal Paşa tarafından birleşti-
rilmeseydi her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi. Birbirine en zıt fikirler dahi, bu büyük 
insanın nurlu dehasının kudreti ile birleşir. Onun kanalıyla bir anlaşmaya varılırdı.

Mustafa Kemal Paşa, bu büyük itidal ve iradesi ile Birinci Büyük Millet Meclisi’nin 
zaman zaman taşmaya meyyal heyecanına istikamet verebilmiştir. Ondan bir başkası 
bu Meclis karşısında, nihayet meclisi kapatmak, yeniden seçim yaptırmak gibi bir yola 
başvurmaktan kendini alamazdı ve böyle bir hareket, belki de Milli Mücadele’nin ölü-
mü olurdu.”771

770 Tansu Samih Nafiz, Hüsamettin Ertürk Anlatıyor  “İki Devrin Perde Arkası”, İstanbul  1957, s. 526-530
771 Öztürk İbrahim Sadi, Mondros, Sevr, Lozan Antlaşmaları, Ankara Ticaret Odası, Ankara 2004, s.243-
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6. BÖLÜM

KAHRAMANLARIMIZ 
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Kahramanlarını yaşatmayan bir millet,  
yok olmaya mahkumdur.

İstiklal Madalyası

Mecidi Nişanı 2. Derece Mecidi Nişanı 4. Derece
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6.1. GİZLİ PR TELGRAF TEŞKİLATI

1920 Kasım ayı sonlarında kurulan Gizli PR Telgraf Teşkilatı savaşın bitimine kadar 
sürekli İngiliz istihbaratınca araştırılmış her türlü para ödülü ve rüşvete  rağmen ortaya 
çıkartılamamıştır. Bu nedenle İngiliz istihbaratı şüphelendiği PR Telgraf Teşkilatı üye-
lerini sorguya almasına ve işkence yapmasına rağmen konuşturamamıştır.

İstiklal Savaşı boyunca İstanbul’dan toplanan her türlü istihbaratı canları pahasına 
Ankara’ya aktaran teşkilat Lozan görüşmelerinde de şifreli telgrafları sürekli Lozan’a 
çekmiş ve Lozan’dan gelen telgrafları Ankara’ya aktarmıştır. Özellikle Cumhuriyetin 
ilanında büyük hizmetleri vardır. TBMM Milletvekilliği seçimlerinde  işgal altındaki 
İstanbul’da seçimleri Müdafaa-i Hukukçular Grubunun lehine çevirmek için  toplanan 
istihbarat bilgilerini Ankara’daki  İstihbaratçı Yarbay Hüsamettin Bey’e bildirmişler ve 
Mustafa Kemal Paşa bu bilgilere göre gerekli tertibatı alarak Müdafaa-i Hukukçular 
Grubunun seçimden başarılı çıkmasını sağlamıştır.

6.2. KURUCULAR

•	 İhsan (PERE) Bey: Gizli PR Telgraf Teşkilatının kurucusu olup, 1922 yılına kadar 
Teşkilatın müdürlüğünü yapmış ve 1922 yılında Ankara’ya geçmiştir. 

•	 Hacı Mümtaz (TEKMEN) Bey:  İstanbul Sirkeci PTT Merkezinin alt bodrum 
katına ve daha sonra  İhsan (PERE) Bey’in Süleymaniye’deki evine gizli telgraf 
hattını çeken telgraf hat bakım çavuşudur. Savaşın bitimine kadar da gizli telgraf 
örgütünün hatlarını sürekli muhabereye açık tutmuştur.

•	 Ahmet Cevad (BESEN) Bey: Gizli PR Telgraf Örgütünün ilk memuru olup, ma-
niple ile sabahlara kadar Ankara’ya Milli Müdafaa ve Felah Gruplarının gizli şifre-
lerini yazmıştır.
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6.3. İŞGAL ESNASINDA GİZLİ PR TELGRAF  
TEŞKİLATINDA BİZZAT GÖREV YAPANLAR

6.3.1. HER AN TEHLİKEDE VE DAİMİ HİZMET EDEN PR GİZLİ TELGRAF 
TEŞKİLATI MERKEZ ÜYELERİ

Merkezdeki Namı Hizmete Asıl İsmi
Vazifesi Müstearı Mübasereti  

Müdür                              Merkezin Kurucusu  İhsan  Bey (Kuruluşundan 1922 
   yılına kadar, 1922 yılında Ankara’ya  
   geçmiştir.)                          

Müdür Hatif Merkezin Kurucularından Mümtaz Bey (İhsan Bey’in görevi
   bırakmasından Cumhuriyetin
   ilanına kadar)

Memur Necati Merkezin Kurucularından Cevat Bey (Merkezin ilk memuru 
   olup bazen Mümtaz Bey’e  
   vekalet etmiştir. )                 

Memur Ümit 25 Kanunusani 1337 Edip Bey

Memur Nusret 2 Temmuz 1337 İsmet Bey

Memur Hulki 9 Teşrinisani 1338 Rıfkı Bey

Memur Halaskar 9 Teşrinisani 1338 Fehmi Bey

Memur Gayret 20 Teşrinisani 1338 Mehmet Nuri Bey

Müvezzi Velit 18 Ağustos 1337 Hamit Bey (İstanbul Çavuşu )

Müvezzi Mahmut 18 Ağustos 1337 Koca Mehmet Bey

6.3.2.  MUHTEMEL TEHLİKEDE VE LÜZUMUNDA HİZMET EDENLER

Teşkilattaki Namı           Göreve  Adı
Vazifesi Müstearı Başlama 

Üsküdar  2 Haziran 1337  Şükrü Bey  
Başçavuş    (Anadoluhisarı’ndan 
    Kandıraya kadar olan gizli   
    telgraf hattını çekmiştir.)

Anadoluhisarı           Halit 28 Haziran 1337  Cemal Bey 
Memuru    (Gizli Telgraf  Hattının muayene, tamir   
               ve bakım işlerini olağanüstü gayret ve  
    fedakarlıkla yerine getirmiştir. İngilizlerin  
    sürekli tahkikatlarına karşı Teşkilatın  
    sırlarını açığa vurmamıştır.) 
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Anadoluhisarı           Sadi 28 Haziran 1337  Mehmet Bey  
Memuru    (Gizli Telgraf  Hattının muayene,tamir ve 
    bakım işlerini olağanüstü gayret ve fede 
    karlıkla yerine getirmiştir. İngilizlerin  
    sürekli tahkikatlarına karşı Teşkilatın  
    sırlarını açığa vurmamıştır.)

Muavin                  Sıtkı Bey 
    (Anadoluhisarı Müdürü 
    olup, memurların PR Teşkilatına  
    yardım etmelerine önce muhalefet  
    etmiş daha sonra işin ciddiyetine  
    vararak memurlarına ve Teşkilata  
    gereken desteği vermiştir.)

Çavuş Süleyman 5 Haziran 1337  Yaşar Bey
    (İngilizlerce Jandarmalara  
    ait zannedilen gizli telgraf hattımızı  
    gece müsait saatlerde gizlice tele
    fonla muayene ederek arızasınıda
    gizlice ve zorluklar içerisinde İngi
    liz devriyelerine rağmen tamir ve 
    bakımlarını yapmıştır.)

Çavuş Süleyman 5 Haziran 1337  Remzi Bey
    (İngilizlerce Jandarmalara  
    ait zannedilen gizli telgraf hattımızı  
    gece müsait saatlerde gizlice tele
    fonla muayene ederek arızasınıda
    gizlice ve zorluklar içerisinde İngi
    liz devriyelerine rağmen tamir ve 
    bakımlarını yapmıştır.)

Çavuş İsmail 5 Haziran 1337  Ali Osman Bey    
    (İngilizlerce Jandarmalara  
    ait zannedilen gizli telgraf hattımızı  
    gece müsait saatlerde gizlice tele
    fonla muayene ederek arızasınıda
    gizlice ve zorluklar içerisinde İngi
    liz devriyelerine rağmen tamir ve 
    bakımlarını yapmıştır.)

Çavuş İsmail 5 Haziran 1337  İsmail Bey
    (İngilizlerce Jandarmalara  
    ait zannedilen gizli telgraf hattımızı  
    gece müsait saatlerde gizlice tele
    fonla muayene ederek arızasınıda
    gizlice ve zorluklar içerisinde İngi
    liz devriyelerine rağmen tamir ve 
    bakımlarını yapmıştır.)
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Teşkilatın kurulduğu ilk zamanlarda İstanbul Muhabere Salonu’nun altındaki gizli 
merkezden Adapazarı ile muhabere sürekli yapılıyordu. Bu nedenle Şükrü, Cemal, Sıt-
kı, Mehmet, Yaşar, Remzi, Ali Osman ve İsmail Beylerin hizmetine gerek duyulmu-
yordu. Kocaeli’nin Yunanlılar tarafından işgali ve İngilizlerin gizli telgraf teşkilatından 
haberleri olmaları üzerine yukarıdaki hatbakım çavuş ve memurları telgraf hatlarını 
muhabereye açık tutmuşlardır.

6.3.3. Tehlikede Olmadan  Fakat Olağanüstü Hizmet Eden Kahramanlarımız

İstanbul Santral Memurları: Agah, Sadi, Raşit, Kenan ve Başmüdüriyet Dosya Me-
muru Hüseyin Bu kişiler PR Merkezine çok önemli hizmet vermişlerdir. Umum istih-
barat gruplarıyla PR Teşkilatı arasındaki haberleşmeyi Hamit Bey sağlamıştır. Santral 
aynı zamanda PR’nin buluşma yeriydi. PR’yi bulmak için veyahut PR’ye verilecek bil-
giler santrale verilir ve buradan alınırdı. Fevkalade önemli ve gizli şifre alışverişleri ve 
telefon görüşmeleri buradan yapılmıştır.

Beyoğlu Çavuşu Hikmet ise İstanbuldan hisara kadar olan telgraf hatlarının güzerga-
hında ayrı gizli bir hat inşaa etmiş ve sürekli bu hattın bakımını yapmıştır..

6.3.4. İstihbarat Gruplarının Postalarının PR Merkezi Tarafından 
Yürütülmesindeki Görevli Kahramanlarımız.

Seyyar Hacı Tevfik : Getirdiği posta İngilizler tarafından zabt ve karargaha sevkedildiği 
halde PR postasını kaçırmağa muvaffak olmuş ve sürekli İngilizler tarafından Divan-ı 
Harbe verilmekle tehdit edilmiş buna rağmen postaları hiçbir zaman teslim  etmemiştir; 
İngilizler tarafından son gözaltına alınışında şöyle bir teklifle karşılaşmıştır. “Senin Kuvayi 
Milliye’ye ait gizli postayı kaçırdığını biliyoruz fakat inkar ediyorsun. Seni tahkik ettik: 
Lakin bu postayı sana vereni, bir de postahanenin zemin katında bir çavuş tarafından 
Anadolu ile yapılan muhabereyi ve bu muhabere yerini bize göstermen ve gizli telgraf 
hattının haberleşmesinin kesilmesi halinde sana 200 İngiliz Lirası verelim” teklifi ile 
karşılaşmış ancak hainlik yapmayarak hayatı pahasına bu durumu Hacı Mümtaz Bey’e 
bildirerek Gizli PR Telgraf Teşkilatı’nı büyük bir tehlikeden kurtarmıştır.

Seyyar Posta Müvezzilerinden İhsan, Rıfkı, Muhittin,  Ahmet,  Fahri ve Tahir 
Beylerin’de Gizli Posta ve Muhabere malzemesi sevkinde çok büyük hizmetleri 
mevcuttur.
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6.3.5.  Anadolu ile Olan Muamelatı Sairede Mevzii Teshilatı Görülenler:

Levazım Görevlilerinden Hamdi Bey, Levazım Kaleminde Şeref Bey ve Anbar Memu-
ru Hasan Bey Anadoluya muhabere malzemesi sevkinde büyük emekleri vardır

Sicil Memuru Hacı Hilmi: Ankara’nın sorduğu memur sicillerini geciktirmeden hızlı 
bir şekilde cevaplandırmıştır.

Başkatip Hüseyin Hüsnü: Ankara’ya telgrafçı ve postacı memur sevkinde büyük hiz-
metleri mevcuttur.

6.3.6. Gizli PR Telgraf Teşkilatı’nın İhtiyat Memurları.

İhtiyat memurları PR Gizli Telgraf Teşkilatı’nın ortaya çıkarılması halinde yeniden 
Gizli Telgraf Merkezi kurarak Ankara ile olan gizli muhabereye devam edeceklerdi.

•	 İstanbul Merkez Kalemi Başkatibi Hakkı Bey

•	 İstanbul Muhabere Memurlarından Rauf, Rıza ve Şemsettin Beyler

•	 İstanbul Telgraf Başçavuşu Hikmet Bey: Teşkilatın ortaya çıkarılması halinde yeni-
den gizli Telgraf Merkezi tesis edecekti.

İstanbul Başmemuru Hilmi Bey: Ankara’ya telgrafçı ve postacı sevkinde çok büyük 
hizmetleri vardır.772

6.4. 1. DÜNYA HARBİ’NDE KAHRAMANLAR

1. Dünya Savaşı yıllarında Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti’nin en üst düzey yöneti-
cilerden, Merkez Müdürlerine, Telgrafçılarından Müvezzilerine kadar bütün personeli 
büyük fedekarlıklar göstererek, telgrafçısından müvezzisine tüm personel görev yerleri-
ni asla terk etmemiş ve görevlerini canları pahasına yerine getirmiştir. 

Bu nedenle çok sayıda Posta ve Telgraf Nezareti telgrafçısından müvezzisine hat bakım 
çavuşundan Posta ve Telgraf Müdürlerine kadar çok sayıdaki teşkilat mensubuna Me-
cidi Nişanı, Liyakat Madalyası, Donanma Beratı ve Madalyaları İdare’nin çeşitli men-
suplarına da Avusturya tarafından Merit Nişanı, François Joseph Nişanı ve Almanya ta-
rafından  Aigle Rouge Nişanı, Couranne de Prus Nişanı verilmiştir. Binlerce madalyalı 
Kahraman Posta ve Telgraf mensuplarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

772 Hacı Mümtaz Tekmen Bey’in, 3 Teşrinisani 1339 daki hazırlamış olduğu Gizli PR Telgraf  Teşkilatı 
Listesi, İhsan Pere ve Ahmet Cevat Besen’in Hatıratlarından Faydalanılarak Hazırlanılmıştır.
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•	 Fuad Bey, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Telgraf Umuru Müdürü, Osmani 
Nişanı773 

•	 Rana Bey, Posta Umuru Müdürü, Osmanlı Nişanı774

•	 Asıf Bey, Memuriyet Müdürü, Mecidi Nişanı775

•	 Tevfik Bey, İstanbul Posta Başmüdürü, Mecidi Nişanı 776

•	 Hasan Bey, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Heyet-i Fenniye Müdürü, Aigle 
Kouge Nişanı (Almanya) 777

•	 Ali Rıza Bey, Posta Umuru Müdürü, Couranne de Prus Nişanı (Almanya) 778

•	 Nesimi Bey, Heyet-i Fenniye Sermüfettişi, Couranne de Prus Nişanı (Almanya)779

•	 İbrahim Bey, Konya Vilayeti Posta ve Telgraf Müdürü, Couranne de Prus Nişanı 
(Almanya) 780

•	 Mehmet Abdülcelal Bey, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Muamelat Müfettişi, 
Osmani Nişanı781

•	 İrfan Bey, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Heyet-i Teftişiye Müdür-i Umumisi, 
Mecidi Nişanı782

•	 Mustafa Fuad Bey, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Telgraf Umuru Müdürü, 
François Joseph Nişanı (Avusturya) 783

•	 Mustafa Talat Bey, Sirkeci İstasyonu Posta Memuru, Taçlı Altın Merit Nişanı (Avus-
turya) 784

•	 Nazmi Bey, Zonguldak Telgraf ve Posta Memuru, Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı 
(Zonguldak Bombardımanı 1333) 785

773  B.O.A.İ. DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No: 33, 27/S/1336 (Hicri) 
774  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 63, Gömlek No: 35, 20/N/1336 (Hicri) 
775  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 63, Gömlek No: 35, 20/N/1336 (Hicri) 
776  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 63, Gömlek No: 35, 20/N/1336 (Hicri) 
777  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 72, Gömlek No: 76, 16/L/1336 (Hicri) 
778  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 72, Gömlek No: 76, 16/L/1336 (Hicri) 
779  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 72, Gömlek No: 76, 16/L/1336 (Hicri) 
780  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 72, Gömlek No: 76, 16/L/1336 (Hicri) 
781  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 63, Gömlek No: 34, 19/Za/1336 (Hicri) 
782  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 63, Gömlek No: 32, 15/Z/1336 (Hicri) 
783  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 72, Gömlek No: 91, 7/M/1337 (Hicri) 
784  B.O.A. İ.DUİT, Dosya No: 72, Gömlek No: 91, 7/M/1337 (Hicri) 
785  B.O.A. İTAL. Dosya No: 498, Gömlek No: 1333/M-024 14/M/1333 (Hicri) 
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•	 Nuri Bey, Zonguldak Telgraf ve Posta memuru Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı 
(Zonguldak Bombardımanı 1333) 786

•	 Hüseyin Azmi Bey, Trabzon Posta ve Telgraf Başmüdürü, Dördüncü rütbeden Os-
manlı Nişanı787

•	 Fazıl Efendi, Trabzon Posta ve Telgraf Başmüdüriyeti Muhasebecisi Mecidi Nişa-
nı788

•	 Tahir Efendi Trabzon Posta ve Telgraf Tahrirat Başkatibi Mecidi Nişanı789

•	 Mehmet Efendi, Musul Posta ve Telgraf Müdürü, Mecidi Nişanı790

•	 Fevzi Bey, Mersin Telgraf ve Posta Merkezi Müdür Vekili İftihar Madalyası (1335 
Mersin’in Bombardımanı) 

•	 Kemal Bey, Mersin Muhasebe Memuru, Mecidi Nişanı (1335 Mersin‘in Bombar-
dımanı) 791

•	 Derviş Bey, Mersin Muhabere Memuru, Mecidi Nişanı (1335 Mersin‘in Bombar-
dımanı) 792

•	 Remzi Bey, Efendi Muhabere Memuru, Mecidi Nişanı (1335 Mersin‘in Bombar-
dımanı) 793

•	 Hüseyin Haşim Bey, Posta ve Telgraf ve Telefon Nazırı, Birinci Rütbeden Mecidi 
Nişanı794 

•	 Muhiddin Bey, Zonguldak Ereğli Telgraf ve Posta Müdürü, Dördüncü Rütbeden 
Osmani Nişanı (1333 Ereğli Bombardımanı) 795

•	 Kemal Bey, Zonguldak Ereğli muhabere memuru dördüncü rütbeden Osmani Ni-
şanı (1333 Ereğli Bombardımanı) 796

786  B.O.A. İTAL. Dosya No: 498, Gömlek No: 1333/M-024 14/M/1333 (Hicri) 
787  B.O.A.İ.TAL., Dosya No: 498, Gömlek No: 1333/M-021, 06/M/1333 (Hicri) 
788  B.O.A.İ.DUİT, Dosya No:63, Gömlek No: 45, 24/S/1336 (Hicri) 
789  B.O.A.İ.DUİT, Dosya No:63, Gömlek No: 45, 24/S/1336 (Hicri) 
790  B.O.A. İ..DUİT, Dosya No: 63 , Gömlek 473, 20/R/1335 (Hicri) 
791  B.O.A.İ..DUİT, Dosya No: 63, Gömlek No: 41, 21/S/1335 (hicri) 
792  B.O.A.İ..DUİT, Dosya No: 63, Gömlek No: 41, 21/S/1335 (hicri) 
793  B.O.A.İ..DUİT, Dosya No: 63, Gömlek No: 41, 21/S/1335 (hicri) 
794  B.O.A., MV, Dosya No: 258, Gömlek No: 41, 09/Z/1335 (Hicri) ; B.O.A. İ..DUİT, Dosya No: 7, Gömlek No: 73, 

18/Z/1335 (Hicri) 
795  B.O.A. İ..TAL., Dosya No: 500, Gömlek No: 1333/C-003, 05/1333 (Hicri) 
796  B.O.A. İ..TAL., Dosya No: 500, Gömlek No: 1333/C-003, 05/1333 (Hicri) 
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•	 Ermiş Bey, Zonguldak Ereğli muhabere memuru, dördüncü rütbeden Osmani Ni-
şanı (1333 Ereğli Bombardımanı) 797

•	 Arif Bey, Zonguldak Ereğli muhabere memuru, dördüncü rütbeden Osmani Nişa-
nı (1333 Ereğli Bombardımanı) 798

•	 Sırrı Bey, Zonguldak Ereğli Muhabere Memuru, Dördüncü Rütbeden Osmani Ni-
şanı (1333 Ereğli Bombardımanı) 799

•	 Adil Bey, Dun Posta ve Telgraf Merkezi Müdürü, (Dun’un Bombardımanı 1334 
hicri) Mecidi Nişanı800

•	 Tevfik Bey, Beyrut Posta ve Telgraf Başmüdürü, Dördüncü Ordu Komutanlığı; 
Mecidi Nişanı801

•	 Fehmi Bey, Samsun Posta ve Telgraf Müdürü, Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişa-
nı802

•	 Hikmet Bey, Ahlat Posta ve Telgraf Müdürü, Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişa-
nı803 

•	 Şükrü Bey, Kandıra Posta Telgraf Müdürü, Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişanı 804

•	 Naili Bey, Zonguldak Posta Telgraf Müdürü, Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişa-
nı805

•	 Şehabettin Bey, Posta ve Telgraf Nezareti Kalem-i Mahsus, Donanma Madalyası806

•	 Selahattin Bey, Levazım Kalemi Katibi, Donanma Madalyası 807

•	 Mehmet Abdülcelal Bey, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Muamelat Müfettişi, 
Osmani Nişanı808

•	 Ali Safvet Bey, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Muamelat Müfettişi, Osmani 
Nişanı809

797  B.O.A. İ..TAL., Dosya No: 500, Gömlek No: 1333/C-003, 05/1333 (Hicri) 
798  B.O.A. İ..TAL., Dosya No: 500, Gömlek No: 1333/C-003, 05/1333 (Hicri) 
799  B.O.A. İ..TAL., Dosya No: 500, Gömlek No: 1333/C-003, 05/1333 (Hicri) 
800  B.O.A.İ..DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No: 40, 05/L/1334 (Hicri) 
801  B.O.A.İ. DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No: 39, 02/N/1334 (Hicri) 
802  B.O.A. İ.TAL., Dosya No: 503, Gömlek No: 1333/N-036, 29/N/1333 (Hicri) 
803  B.O.A. İ.TAL., Dosya No: 502, Gömlek No: 1333/Ş-003, 07/Ş/1333 (Hicri) 
804  B.O.A. İ.TAL., Dosya No: 502, Gömlek No: 1333/B-042 28/B/1333 (Hicri ) 
805  B.O.A. İ.TAL., Dosya No: 502, Gömlek No: 1333/B-042 28/B/1333 (Hicri ) 
806  B.O.A. İ.TAL., Dosya No: 500, Gömlek No: 1333/CA-031, 12/CA/1333 (Hicri) 
807  B.O.A. İ.TAL., Dosya No: 500,Gömlek No: 1333/CA-031, 12/CA/1333 (Hicri) 
808  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No: 34, 19/Za/1336 (Hicri) 
809  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No: 34, 19/Za/1336 (Hicri) 
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•	 Mehmet Efendi (Musul posta ve Telgraf Müdürü) Seferberlik (1335 Hicri) Mecidi 
Nişanı810

•	 Vehbi Efendi, İstanbul Telgraf Merkezi Memuru, Mecidi Nişanı811

•	 Mehmet Efendi, Hadımköy Telgraf Merkezi Memuru, Mecidi Nişanı812

•	 Ali oğlu Mehmet Bey, Eskişehir telgraf memuru, Tahlisiye Madalyası813

•	 Osman Bey, Ereğli, Telgraf Müdürü (Ereğli Limanı Bombardımanı 1335 hicri) 
Mecidi Nişanı814

•	 Kemal Bey, Efendi, Muhabere Memuru (Ereğli Limanı Bombardımanı 1335 hicri) 
Mecidi Nişanı815

•	 Halis Bey, Muhabere Memuru (Ereğli Limanı Bombardımanı 1335 hicri) Mecidi 
Nişanı816

•	 Haydar Bey, Muhabere Memuru (Ereğli Limanı Bombardımanı 1335 hicri) Meci-
di Nişanı817

•	 Mehmet Efendi (Musul Posta ve Telgraf Müdürü) ; Seferberlik (1335 hicri) ; Me-
cidi Nişanı818

•	 İrfan Bey, Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Heyet-i Teftişiye Müdür-i Umumisi, 
Mecidi Nişanı819

•	 Emin Bey, Trabzon Başmüdürlüğü Veznedarı, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 
1335 Samsun Bombardımanı) 

•	 Şerif Bey , Samsun Ser Müvezzi, Liyakat Madalyası, (Hicri 1335 Samsun Bombar-
dımanı) 

•	 Cafer Bey, Samsun Müvezzi, Liyakat Madalyası, (Hicri 1335 Samsun Bombardı-
manı) 

810  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No:43, 20/R/1335 (Hicri) 
811  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No: 38, 24/Ş/1334 (Hicri) 
812  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No: 38, 24/Ş/1334 (Hicri) 
813  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 66, Gömlek No: 75, 22/S/1335 (hicri) 
814  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No:42, 22/S/1335 (Hicri) 
815  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No:42, 22/S/1335 (Hicri) 
816  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No:42, 22/S/1335 (Hicri) 
817  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No:42, 22/S/1335 (Hicri) 
818  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No: 43, 20/R/1335
819  B.O.A.İ..DUİT., Dosya No: 63, Gömlek No: 32, 15/Z/1336 
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•	 Abdullah Bey, Samsun Müvezzi, Liyakat Madalyası, (Hicri 1335 Samsun Bombar-
dımanı) 

•	 Ahmet Bey, Samsun Telgraf Müvezzi, Liyakat Madalyası, (Hicri 1335 Samsun 
Bombardımanı) 

•	 Ömer Bey, Trabzon Posta Müvezzi, Liyakat Madalyası, (Hicri 1335 Samsun Bom-
bardımanı) 

•	 Halil Bey, Samsun Telgraf Çavuşu, Liyakat Madalyası, (Hicri 1335 Samsun Bom-
bardımanı) 

•	 Ahmet Bey, Trabzon Telgraf Çavuşu, Liyakat Madalyası, (Hicri 1335 Samsun 
Bombardımanı) 

•	 Yusuf Bey, Trabzon Telgraf Çavuşu, Liyakat Madalyası, (Hicri 1335 Samsun Bom-
bardımanı) 

•	 Cevat Bey, Samsun Telgraf Müdürü, 4. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Necati Bey, Samsun Telgraf Müdür Muavini, 4.Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 
1335 Samsun Bombardımanı) 

•	 Mahmut Bey, Samsun Muhabere Başmemuru, 4. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 
1335 Samsun Bombardımanı) 

•	 Avni Bey, Samsun Muhabere Memuru, 4. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Ali Rıza Bey, Samsun Muhabere Memuru, 4.Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 
1335 Samsun Bombardımanı) 

•	 Mustafa Bey, Samsun Muhabere Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 
1335 Samsun Bombardımanı) 

•	 Hüsamettin Bey, Samsun Muhabere Memuru, 5.Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 
1335 Samsun Bombardımanı) 

•	 Salim Bey, Samsun Muhabere Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Hilmi Bey, Samsun Muhabere Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 
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•	 Tahsin Bey, Samsun Mühimme Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 
1335 Samsun Bombardımanı) 

•	 Asım Bey, Trabzon Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 Samsun 
Bombardımanı) 

•	 Mehmet Ali Bey, Trabzon Koli Memur Refiki, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 
1335 Samsun Bombardımanı) 

•	 Yusuf Bey, Trabzon Koli Memuru Refiki, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Ethem Bey, Trabzon Koli Memuru Refiki, 5.Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Tevfik Fikret Bey, İstanbul Muhabere Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hic-
ri 1335 Samsun Bombardımanı) 

•	 Necati Bey, İstanbul Muhabere Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Sabri Bey, Samsun Muvakkat Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Osman Bey, Samsun Memur Mulazımı, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Bilal Bey, Samsun Memur Mulazımı, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Hilmi Bey, Samsun Koli Memuru, 4. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 Sam-
sun Bombardımanı) 

•	 Süleyman Bey, Havale Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 Samsun 
Bombardımanı) 

•	 Baki Bey, Samsun İttihad Koli Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 
Samsun Bombardımanı) 

•	 Abdi Bey, Rize Memuru, 5. Dereceden Mecidi Nişanı, (Hicri 1335 Samsun Bom-
bardımanı) 820

820  B.O.A. İ.DUİT., Dosya No :63, Gömlek No : 44-45 
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CEPHEDEN 
MEKTUPLAR
7. BÖLÜM



360 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT



361İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

KINALI HASAN

Çanakkale köylerinden her gün yüzlerce genç savaşa katılmak üzere birliklerde toplanmak-
tadır. Acemi askerlerin eğitim ve teçhizatı tamamlandıktan sonra cepheye gönderilmekte-
dir. Yüzbaşı Sırrı Bey, ikindi vakti yeni gelen erleri teftiş ederken, içlerinden bir tanesinin 
saçının bir tarafının kınalanmış olduğunu görür ve takılır: 

“Hiç erkek kınalanır mı?”

Mehmetçik:

“Buraya gelmeden evvel, anam kınalamıştı komutanım” der ve sebebini bilmediğini ilave 
eder. Komutanın isteği üzerine anasına yazdığı mektupta; “Niye benim saçımı kınaladın?” 
diye sorar. Gelen cevabi mektupta ise şunlar yazılıdır:

Ey gözümün nuru Hasan’ım,

Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadın-
dan, babandan aşağı kalamazsın… Ben, senin anan isem, beni ve seni Allah yarattı, vatan 
büyüttü. Allah, bu vatan için seni besledi. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor…

Sen bu ailenin seçilmiş kurbanısın…

Hasan’ım, söyle zabit efendiye… Bizim köyde kurbanlık ayrılan koyunlar kınalanır… Ben 
de seni evlatlarımın arasından vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım…

Allahın hükmüyle, Allah, seni İsmail Peygamber’in yolundan ayırmasın. Seni melekler şim-
diden rahmetle anacaklardır. 

Gözlerinden öperim. / Annen Hatice

Kınalı Hasan, bu güzel vatana adanmış bir adaktı. Cephede savaşır savaşır. Sonra yaralanır, 
geriye alırlar… Cephenin hemen gerisinde, Kocadere Köyü’ndeki sargı yerine getirilir. Fa-
kat Kınalı Hasan tedavi göremeden ruhunu teslim etmiştir. 

Diğer şehit olanlarla birlikte, Hasan’ın da kimlik tespitinden sonra, köyün mezarlığına gö-
meceklerdi. Bu işlerle görevli Zabit Namzedi Mehmet Efendi, Kınalı Hasan’ın üzerini ara-
dı, anasının mektubu ile tamamlanmamış bir şiir karalaması buldu.

“Anam yakmış kınayı adak diye,
Bende vatan için kurban doğmuşum. 
Anamdan Allah’a son bir hediye, 
Kumandanım ben İsmail doğmuşum…”

Onu doğuran ana içtenliğin, sevginin, inancın ta kendisiydi… Hasan bebek iken;  pembe 
dudaklarıyla Hatice ananın sütünü emiyor;  insanlığı, vatan sevgisini, büyüklerine itaat 
hazinesinden gürül gürül akan, o beyaz hülasa da Allah ve vatan aşkıyla olgunlaşıyordu…

Çanakkale Savaşları’ndaki Türk insanını kahramanlıktaki ölümsüzlüğü işte bu sırlı men-
kıbenin içindedir. Devirler değişecek, insanlar değişecek, fakat o ölümsüz kahramanlıklar 
zamana bakmadan yaşayacaktır.821 

821 Cepheden Mektuplar, Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1999, s. 64-65
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TEĞMEN MEHMET DURSUN’UN HARP HATIRALARINI  
ANLATAN  MEKTUBU (ÇANAKKALE 1915)

45’nci Alay’ın 8’nci Bölük 2’nci Takım Komutanı idim. 17 Nisan 1915’de alayımız-
la Akbaş Limanı’na çıkmıştık. 18 Nisan’ı Maydos civarındaki zeytinlikte geçirdik. 
2 Nisan’da bütün tümen Soğanlı Dere’de toplandı. O gün saat 07.00’de, Tümen 
Komutanı Miralay Şükrü Bey, Alay komutanları ile Tabur komutanlarını yanına 
çağırarak gerekli emirleri verdi. Tabur komutanımız İsmail Hakkı Bey de bize iki 
günden beri yapılan ateşlerden düşmanın kuvveti kırılmış olduğu cihetle bu gece 
düşmana taarruz edilerek hakkın desteğiyle denize döküleceğini, alaylar yan yana, 
taburlar bölük kuvvetleri ile derin kol nizamında hareket edeceğini, mümkün ol-
duğu kadar toplu bir vaziyette silahlar doldurulmamış ve çantalar çıkarılmış olduğu 
halde gidileceğini, emir verildiği zaman süngü takılarak ilerideki avcı hattı ile birleşip 
düşmana hücum edeceğimizi tebliğ etti. Askerleri bu emir gereği hazırlayarak, saat 
09.00’da ileri hareket ettik. Ufak bir mertek gerisine geldiğimiz zaman kurşun ve 
şarapnel taneleri mevcudiyetini hissettirmeye başlamıştı. Düşman Çertik Tepesi’ni 
oldukça şiddetli bir topçu ateşi altına almıştı. “Yere yat” emri verildi. O aralık ta-
bur komutanı gelerek, süngü takıp ilerideki avcı hattı ile birleştikten sonra hücum 
edeceğimizi söyledi. 1’nci takım öne çıktı. Ben 2’nci takımla onu takip ediyordum. 
Her sıçrayışta bir çok düşman maktulleri çiğneyerek cephemizde iki mevzi siper at-
ladık. Nihayet son defa askerlere mevzi aldırdığım zaman cinsini tayin edemediğim 
bir topçu mermisi kolumun aşağı kısmına isabet ederek ağır surette beni yaraladı. 
Takım’ı çavuşuma teslim ettim. İki asil kalpli asker beni kolları arasında sargı ma-
halline götürdü. Soğanlı Dere’de kanın durdurulması için kolum sarıldıktan sonra 
hemen Kilitbahir Hastanesi’ne gönderildim. Gözümü açtığım vakit kendimi yatakta
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kolsuz olarak buldum. Vatan için bu hale geldiğimi düşünerek teselli oldum. Oradan 
İstanbul’a gönderildim. Üsküdar’daki Zeynep Kamil Hastanesi’nde, Moda ve Vitali 
Köşkü Subay Rehabilitasyon Merkezinde itina ve şefkatle tedavi edildim.Vücudumda 
eski kuvveti hissettiğim zaman boş durmamayı vicdanım emretti. Bir hizmete tayini-
mi istedim. Genelkurmay Başkanlığı Yaverliği refakatine tayin olundum. Şimdi orada 
bulunuyorum. Yüce Türk Milletim ve mukaddes vatanım için feda olan koluma acı-
mıyorum. 822

15’nci Tümen 45’nci Alay 2’nci Tabur 8’nci Bölük
Teğmen Mehmet Dursun

822 ATASE, BDH, Klasör No: 80, Dosya No: 407, Fihrist No: 2-33
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BİR BÖLÜK KOMUTANI’NIN MEKTUBU  
(ÇANAKKALE-1915)
Kerevizdere’de taburun önünde düşmanın ilerleyerek yapmış olduğu büyük bir ileri 
siper, hazır kıt’a olarak bulunan taburun sinirlerine dokunuyordu. Tümen komutanı 
bile, “2’nci taburun önünde düşman bu cesareti göstersin… tuhaf şey” diyordu. Bu 
siperi yıkmak, perişan etmek gerekirdi! Fakat bu da büyük fedakarlığa bağlı idi. Yüzbaşı 
durumdan etkilenmiş idi. Tabur komutanı ile görüşerek, biz bu siperi yıkarız, fakat en 
sevgili askerimden birkaç tanesini feda etmek lazım, diyordu. Yüzbaşının bu sözlerini 
dinleyen mütevazı bir asker olan Ömer oğlu Nasuh ilerleyerek, “Ben bu siperi yıkarım. 
Sen bana istediğim arkadaşlarımı ver, yüzbaşım!...” Tabur komutanı muvafakat göster-
di. Yüzbaşı da lazım gelen talimatı verdi. 

Gece pek karanlıktı. Nöbetçilerimiz ve düşman tarafından atılan silahların kesik sesleri, 
siperleri saran zifiri karanlığı yırtmak için haykırıyorlar gibi idi. Nasuh Onbaşı;  Meh-
met oğlu Mustafa, İbrahim oğlu Hüseyin ve Mehmet oğlu Abdurrahman’dan oluşan 
küçük ordusunun başında düşman siperine doğru karanlıklar içinde süzülüp gitti.

On beş dakika sonra, düşman siperinde 4-5 el bombasının sesleri duyuldu. Sonra 
boğuşma başladı. Bu habersiz hücumdan telaş eden düşman, etrafa şaşkın kurşunlar, 
maksatsız top ve havan mermisi fırlatıyordu. Top ve havan mermilerinin açtığı çukur-
lardan, keskin bayıltıcı ölü kokuları geliyordu. Herkes Nasuh Onbaşı ile arkadaşlarını 
bekliyordu. Nihayet, 7’nci bölük mıntıkasından haber geldi. Nasuh Onbaşı vazifesini 
yerine getirerek sipere dönmüş idi. Fakat yalnız idi. Mustafa, Hüseyin ve Abdurrahman 
yok idi. Bunlar da vazifelerini yerine getirmişler, fakat bu uğurda kurban olmuşlardı. 
Yüzbaşı;  “Arkadaşlar bu hepimiz için bir şereftir” diyordu. Düşman siperinin perişan 
edilmiş olduğunu sabahleyin derhal fark eden Tümen Komutanı, Taburu tebrik ediyor 
ve Nasuh Onbaşı’nın göğsüne kendi eliyle “Osmanlı Yıldızı” nişanı takıyordu.

Nasuh Onbaşı, mert ve asil bir eda ile yalnız vazifesini yaptığını söylüyordu. Nasuh 
Onbaşı bu olaydan dört gün sonra da (29 Temmuz 1915) askerliğin en şerefli bir rüt-
besi olan “şehitlik rütbesini” kazandı.823

Allah Rahmet Eylesin!
                                  55’nci Alay 5’nci Bölükten
Eskişehir’in Ilıca Köyü’nden                    İnegöl Kazasının Muzal Köyü’nden
Ekderis Oğullarından                                     Resul Oğullarından
Ömer oğlu Nasuh                              Mehmet Eminoğlu Mustafa 
       1306                                                                1304

Ankara Kalecik Kaza’sının                                Eskişehir’in Ilıca Köyü’nden 
Dalyasan Köyü’nden                                    Mehmet oğlu Abdurrahman
İbrahim oğlu Hüseyin 1302                                             1299

823 ATASE, BDH, Klasör No: 80, Dosya No: 407, Fihrist 2-3
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83’NCÜ ALAY 1’NCİ TABUR KOMUTANI BİNBAŞI İBRAHİM ETHEM 
BEY’İN KAFKAS CEPHESİ’NDEKİ HARP HATIRALARINI ANLATAN  
MEKTUBU (1915)

24 Kasım 1915 tarihinde Rusların sınırlarımıza tecavüz ettiği hakkında verilen emir 
üzerine, Hasankale istikametine hareket edilmiş ve o gece mensup bulunduğum 83’ncü 
Alayın 1’nci Taburu, Erzurum’la Hasankale arasındaki köprü üzerindeki mevkinin yani 
Uzun Ahmet Tabyası’nın doğusunda emniyet tertibatı alınarak geceyi geçirmiş ve gün 
doğmadan önce Hasankale istikametinde ileri yürüyüşe devam etmiştik. Hasankale’ye 
varışımızda alınan emir üzerine bir müddet daha takipte bulunduktan sonra, o gece, 
yani 25-26 gecesini tabura, Miyadin’in güneyinde 600 metreden itibaren, güneye doğru 
ileri karakol tertibatı aldırarak, önümde bulunan kuvvetin istirahatini temin etmiştim. 
Kasım’ın 26’ncı günü sabahleyin mensup olduğumuz 28’nci Tümen, Kandığı Köyü ci-
varında bulunan tepeleri işgal etmek üzere ilerleyen düşmandan daha önce söz konusu 
tepeleri tutmak üzere cebri yürüyüş yapıyordu. Allah’a çok şükür, mükemmel bir şekilde 
tepeciğe ulaştık ve düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Tabura diz çöktürdükten sonra 
düşman istikametine doğru ilerledim. O esnada düşman tarafından üzerimize oldukça 
sık şarapnel atılıyordu. Aynı zamanda Köprüköy istikametinden bulunduğumuz mahale 
doğru birçok insan perişan bir halde yaklaşmakta idi. En önde bulunan ihtiyar bir kadın:

“Allah belasını versin kafir Moskof ’un!... Ne ırz koydu ne de namus! Her tür-
lü rezaleti yaptı ve bizleri köyümüzü terke mecbur etti” diyor ve ağlıyordu.

Kadını yanıma çağırdım ve mensup olduğum taburu göstererek: “İntikamınızın alın-
masını ister misin?” diye sordum. Evet! Demesi üzerine askerin yanından geçerken 
aynı sözleri tekrar etmesini tembih ederek, kadını tabura yaklaştırdım. O esnada in-
filak eden bir şarapnel 2’nci Bölük Teğmeni Hayri Efendi’yi şehit etmiş, yanımda 
bulunan iki neferi de yaralamıştı. Tabur askerlerine, kadını beklemelerini ihtar et-
tim ve “Nihayetinde;  işte bizim öz kardeş ve annelerimizden hiç farkı olmayan bu 
kadınların ve şu şehit olan subayın ve yaralı arkadaşlarınızın intikamını almak üzere 
ben yemin ediyorum, siz de yemin edeceksiniz” dedim ve askerlere yemin ettirdim.

O geceyi 26-27 gecesini de tepeciğin güneyinde emniyet tertibatı olarak geçirdik. İki 
gün sonra ayın 29’unda Velibaba sırtlarında iken Köprüköy-Çobandede Tepesi’nde 
savunma vaziyeti almış olan düşmana karşı gerektiğinde taarruza geçmek üzere mu-
harebe düzeninde bulunuyorduk. 2’nci, 3’ncü ve 4’ncü Bölükler bir hat üzerinde açıl-
mışlar, 1’nci Bölük ise ihtiyat teşkil ediyordu. Verdiğim (29/8/1915) emirde;  şayet 
karşı ki sırtlara doğru ilerlemek gerekirse, ateş üstünlüğü ile ele geçirilmesi için avcı 
hatlarının sık bulunması ve oldukça çabuk ateş ettirilmesi lazımdır. Müteakiben söz 
konusu tepeye doğru, yani 1905 rakımlı tepeye doğru ileri harekete başlanılmış ve 
ateş hattına girilir girilmez, 3’ncü Bölük Komutanı Yüzbaşı Sabri Efendi karnından 
yaralanarak, 6 saat sonra vefat etmiştir. Emrinde olan, ihtiyatta iken ateş hattında bu-
lunan üç bölüğün ilerlemekte iken birden bire durduklarını görünce yanlarına koş-
tum. Durma nedenlerini sordum. Önlerinde nehir olduğundan, geçmek hususunda 
tereddüt ettiklerini anlayarak, paça sıvamak ve pantolon çıkarmak gibi hallere meydan 
vermeden yürümelerini emir ve tembih ile askeri nehirden geçirdim. O esnada topçular 
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seçtikleri mevzilerden 1905 Rakımlı Tepeyi gayet güzel dövdükleri için düşman kaçmış ve 
üzerimize mermisi gelmez olmuş idi. Köprüköy önüne, yani 1905 Rakımlı Tepe’nin etekleri-
ne ulaşan bölüklere yetiştiğim zaman, hepsini toplanmış bir halde bulduğumdan, daha önce 
toplanmış olan 4’ncü bölükle, zaten toplanmış bulunan ve ihtiyat teşkil eden 1’nci bölüğe 
tepeyi göstererek, söz konusu tepeye sevk ettim. Önde 4’ncü Bölük hareket ediyordu. Tepeler 
biri ötekisine hakim olmak üzere testere yüzü gibi fevkalade çıkıntılı olduğundan ileri yürü-
yüş esnasında daima karşımıza hakim bir tepe çıkıyor ve söz konusu tepeyi de işgal etmek 
mecburiyeti hasıl olduğundan daima yukarıya doğru tırmanmak mecburiyeti hasıl oluyordu. 
Nihayet ortalığı iyice gece karanlığının bastırması üzerine en yüksek tepeye ulaşmadan önceki 
tepe üzerinde 1’nci ve 4’ncü Bölüklerle mevkilerine yerleşmiş ve derhal vaziyetimiz hakkında 
alay komutanına bir rapor göndermiş ve söz konusu raporda cümlemizin sırılsıklam bir halde 
olduğumuzdan, ihtiyatta bulunan 2’nci Taburla değişmemiz rica edilmiş ve takriben bir saat 
sonra aşağıda yani köy istikametinde 1’nci Tabur: “karakol paydos, gel!” borusu çalmış ise de 
yerimize diğer bir kıt’a gelmediğinden tabii olarak mevkimiz terk edilmemiş idi. Aynı şekilde 
bir saat sonra aşağıda kalmış olan 2’nci Bölük ile onu takip eden bölük komutanı şehit olan 
3’ncü Bölük, tabura katılmış ve geç kaldığından dolayı söz konusu bölüklerde münasip bir 
mevziye tayin edilmiş idi. O sırada karşımızdaki tepeden kumanda ile çeşitli defalar Ruslar ta-
rafından üzerimize yaylım ateş açılmış ise de karanlıkta takribi olarak yapılan top atışlarından 
tabura hiçbir zarar gelmemiş ve gece yarısından önce baskın yapmak üzere üzerimize gelen 
düşman şiddetli ateşle toprağa serilmişti. Bir müddet sonra bir Rus neferinin bizim nöbetçilere 
“Arkadaşlar ben müslümanım, beni kabul edin” diye Türkçe olarak feryat etmesi üzerine söz 
konusu şahıs usulca içeri alınmış ve isminin Mehmet Sadık olduğunu ifade etmiştir. Kendi-
sinin, düşman hakkında yaptığı açıklamalarda;  “karşı ki tepenin silah ve mühimmat bakı-
mından güçlendirilmiş olduğunu ve kuvvetimizin ancak 20-30 kişilik bir “ileri karakol müf-
rezesi” olduğunun tahmin edildiğini ve düşmanın 60 kişilik bir kuvvetle uzmanların perişan 
edildiklerini beyan etmiş ve söz konusu şahıs raporu ile birlikte üst karargaha gönderilmişti.

Yapılan baskından sonra gerimizdeki tepeye asker geldiği hissedildi. Derhal bir devriye ile bun-
ların Bağdat Fırkası’na mensup bir bölük olduğu haberi alındı. Rusların, bu arada üzerimize 
yaylım ateş etmeleri ve ardından baskın yapma planları dikkatimizi çekmekte olduğundan 
subaylar sırasıyla devriye geziyordu. Hiçbir askerin uyumasına meydan verilmedi. Gün doğ-
madan önce bendeniz ihtiyacımı gidermek için biraz aşağıya indim. Devriye nöbetinin, 2’nci 
Bölük Yüzbaşısı Süleyman Nuri Efendi’de olduğunu kendisine hatırlatarak, adı geçeni devriye 
nöbetine göndermiştim. Tam ihtiyacımı gidermek için çömeldiğim bir sırada taburun şiddetli 
bir ateş açtığını işittim. Hemen yukarıya fırladım ve Rusların süngüleriyle erler arasına girmiş 
olduklarını gördüm. Yanımda bulunan birkaç askere, bunları göstererek derhal onları imha et-
tirdim. Aynı zamanda bir kısım erlerin geriye dönerek kaçmağa teşebbüs ettiklerini hissetmem 
üzerine;  “Tepecik Köyü’nde o zavallı kadınların halini görmediniz mi? Ettiğiniz yemini ne çabuk 
unuttunuz?” diye tehdit ederek bunları geriye çevirdim ise de yine bir kısım erler mekanizmala-
rına çamur dolduğundan bahisle tüfeklerinin işlemediğini beyan ettiler ise de, onları da süngü 
taktırarak ateş hattına gönderdim. Dolayısıyla bir müddet sonra içimize girmiş olan Rusların 
tamamen imha edildikleri görülmüştü. Düşman tarafından top atışlarının kesintiye uğradığını 
hissetmem üzerine, bendeniz de ateş kes! Emrini vermiştim ki o esnada ateş hattından bir asker 
yanıma gelerek;  “Aman efendim! Ateş kestirmekle iyi etmediniz. Hele şuraya gelin de Rusların 
halini görün” demesi üzerine askerin gösterdiği tarafa gidip Rusları yirmi adım karşımızda ha-
kim tepenin bize bakan sol yamacında, harp nizamında toplanmakla meşgul olduklarını gör-
mem üzerine tamamen üzerlerine yaylım ateş ettirdim. Bunlardan tarafımızdan görülen kısmı 
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tamamen yere serildi. Tarafımızdan görülmeyen kısmı da firar etmekteler iken;  “Allahını 
seven karşıki tepeye” dedim. Askerler derhal karşıdaki tepeye koştular. Bir akşam önce, 
3’ncü Bölüğün geç gelmesi sebebiyle söz konusu bölük Üsteğmeni Remzi Efendi, tara-
fımdan tenkit edilmiş ve Üsteğmen de;  İnşallah, hatamı tamir ederim efendim, bunu ace-
miliğime veriniz” demişti. Söz konusu tepeye hücüm emrini verdiğim zaman, hücümun 
başında akşam azarladığım Üsteğmen, 3’ncü Bölük Komutanı Remzi Efendi bulunuyor-
du. “Adı geçen 05.11.1914’de Alakilise ilerisinde düşman mevzilerine hücum esnasında 
birçok kahramanlıklarından sonra o dahi merhum ve muhterem Yüzbaşı gibi karnından 
yaralanarak şehit olmuştur.” 3’ncü ve 4’ncü bölükleri mevzilerinden aşağıya alıp ve onları 
bölük halinde tertip ve tanzim ettirdikten sonra mevziye gönderdim. Bu mevzide bulunan 
1’nci ve 2’nci bölükleri aşağıya alıp, onların tanzimiyle meşgul iken sırtımı bir elin okşa-
dığını hissettim. Dönüp arkama baktığım zaman, Tümen Komutanı Albay Ethem Bey’i 
gördüm. Tümen Komutanı;  “Berhudar ol Ethem Efendi, ben Rusların birisinin yüzlerini 
görmek istiyordum. Sen binlercesinin leşlerini bize çiğnettirdin” sözleriyle bendenize taltif 
buyuruyorlardı. O esnada gerimizde bulunan Bağdat Tümeni’ne mensup bölük de gelmiş-
ti. Bendeniz de gece karanlığında göremediğim düşman ölülerini görmek için komutan 
beyden müsaade istedim. Bölüklerden onbaşı ve çavuşlardan ve usta neferlerden oluşan 
bir heyetle geri döndüm. İlk önce 2’nci Bölük Komutanı Süleyman Nuri Efendi ile 4’ncü 
Bölük Komutanı Üsteğmen Ethem Efendi şehitlik mertebesine ulaşmışlardı. 2’nci Bölük 
Teğmeni Süleyman Efendi bacağından yaralanmış ve geriye götürülmüştü. Bunlardan başka 
3 küçük subay ve 22 nefer şehit;  6 küçük subay, 77 nefer de yaralanmışlar.  Bu muhterem 
şehitlerimizin ruhlarına birer fatiha okuduk. Moskofların karşısında bizi şefkatine nail eden 
Cenab-ı Hakk’a hamd-ü senalar ederek, güzel birer sigara içmek için kıt’amızın başına dön-
dük. Geriye kalan 4 subaydan, 1’nci ve 4’üncü Bölük Zabit Vekili Nihat Efendi olup, bölük 
komutanının şehadetinden sonra Sarıkamış’ta şehit oluncaya kadar söz konusu bölüğün ko-
mutanlığında kalmıştı. Ondan sonraki harplerde fedakarlık ve cesaretle hakikaten kendini 
göstermişti. Söz konusu tepenin Ruslardan geri alınması için o gece meydana gelen şiddetli 
muharebelerde ölen Rusların miktarını 532’ye kadar sayabildiğini, alayımızın müftüsü olup 
daha sonra Erzurum’da tifüs’den vefat eden Hüseyin Avni Efendi ifade etmişti. 1905 rakımlı 
tepenin geri alınmasına dair olan doğru bilgilerin yukarıda arz ve elimde bulunan belgelerin 
suretleri de ekte takdim kılındı. Efendim.

Bu suretle tabur tek vücut olarak kuşatmada bulunan tepeleri aşarak aşağıya doğru düşmanı 
takip etmekte idi. En aşağıdaki tepeye ulaştığımızda karmakarışık olarak duran tabura mevzii 
aldırdığım sırada 1’nci Bölük Üsteğmen’i Ahat Efendi sonradan 2’nci Bölük Teğmeni Vahan 
Efendi tabura iltihak ettiler. Vahan Efendi 5.11.1914 harbinde yaralanmış olup ve tedavisi 
için geriye gönderilmiş idi. Ahat Efendi ise 17 veya daha sonrası Kasım 1914 tarihinde genel 
olarak taburla birlikte Sarıkamış’ta esir düşmüş idi. 824 14 Aralık 1916  

Sabık 83’ncü Alay 1’nci Tabur Komutanı
Beşiktaş Askerlik Şubesi Başkanı,  

Binbaşı İbrahim Ethem 

824 ATASE, BDH, Klasör No: 1486, Dosya No: 17, Fihrist: 1-31/1-32
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MİLLİ AJANS VE TANİN GAZETESİ MUHABİRİNİN ÇANAKKALE’DEKİ  
İZLENİMLERİNİ ANLATAN MEKTUBU (1916)

Gelibolu Yarımadası’nın Anafartalar mıntıkasından İngilizler mutlak bir hezimet kazancıyla firar 
ettikten sonra;  aylarca kanlar ve ölümler altında kalan bu harp sahnesinde pek çok merak uyan-
dıran sahneler kaldı. Bu terkedilmiş cephedeki görüntüleri;  İngiliz siperlerine, ve hazırlıklarına, 
yaşam tarzlarına ve özellikle elde edilen ganimetlere ait bilgileri yerinde görmek maksadıyla ya-
rımadaya geldim.

İngilizlerin terk ettikleri bu 16 km’lik Anafartalar cephesini, Arıburnu mıntıkasını, sahilin son 
bulduğu kıyılara kadar dolaşarak her tarafını ayrı ayrı görüp incelemek en büyük aceleyle ancak 
iki haftada mümkün olabileceğinden, bölgelere ayırarak her gün bir tarafı gezmeye karar ver-
dim.

Pazar günü sert bir kuzey rüzgarının esintisine rağmen pek kanlı bomba muharebelerinin mey-
dana geldiği ve İngilizlerin en önemli nokta ve savunma hatlarından birini teşkil etmiş olan 
Kayacık Ağıl Sırtı’na gittim. Bizim cephemize yaklaştığımız zaman insan boyundan epeyce yük-
sek gizli yollardan sağa sola saparak rehberimle bir hayli yürüdük. Yollarda tesadüf ettiğimiz bir 
çok koyun kervanlarına geçit vermek için bir çok defalar durmak zorunda kaldık. Nihayet ileri 
mevzilerimize ulaştık. Bomba infilaklarından, mayın gürültülerinden, obüs gürüldemelerinden 
her saniye facia yaşamaktan kurtulan saha, şimdi üzerinde çürüyen ölülerin sessizliğiyle bekleni-
yordu. İntizamlı halini muhafaza eden siperlerimiz üzerinden atlaya atlaya iki tarafın siperlerinin 
ortak çatışma bölgesine yetiştik. Ağır adımlarla yürümeye başladık. Gözlerim olanca kuvvetiyle 
her şeyi görmeye uğraşıyordu. Burada iki tarafın siperlerinin arasındaki mesafe 20 metreden 
başlayarak 2-3 metreye kadar birbirine yakın idi. Bizim siperlerin 2-3 metre yakınında düşma-
nın fırlattığı el bombalarının düşenleri pek çoktu. Bu izlere düşman siperleri yakınlarında çok 
tesadüf olunmasına nazaran tarafımızdan atılan bombaların daima düşman siperleri içine düştü-
ğü İngilizlerin el bombalarını fırlatmakta kudret maharetleri az olduğu anlaşılıyor. Siperde pek 
ziyade merak ve itinaları malum olan İngilizler, her halde bomba atmakta Türk’ün pazu ve bilek 
kuvvetine de rekabet edememişti. Her iki tarafın siperleri yakınında patlatılan mayınların açtığı 
pek büyük çukurlara da sık tesadüf ediliyordu. Bu ateş sahasının ve siperlerimizin çoğunluğun-
da koyu paslı sarı, yeşilimsi (kimyasal gazlar) geniş lekelere tesadüf olunuyor. Bunlar düşmanın 
attığı boğucu gazlı mermilerden meydana gelmiştir. Siper hatlarında gözümle görebildiğim uzun 
sürede hep aynı lekeler var bu boğucu gazlar ihtimal ki havanın cereyanından ziyade lekesinden 
pek çok insan boğulmamış ise de her halde kusarak bayıldıkları olmuştur. İngilizleri medeni 
harpten uzaklaştıran bu kimyasal gazı kullanmaları belki yaradılış tabiiyetlerinden belki de aciz-
lik neticesidir. İngiliz siperlerinde bu gaz lekelerine hiç tesadüf edilmemesi, bizim medeni bir 
harp yaptığımızı ispat eder. Siperlerimizin sağında, solunda, ortasında, içinde düşmanın deniz ve 
kara toplarının 38 cm’likden en küçük çaplarına kadar yağdırdığı mermilerin açtığı sayısız kü-
çük büyük çukurlar… İngiliz siperleri üzerinde de mermilerimizin oyduğu binlerce çukurlar…

İngiliz siperlerinin içerisine girdik. Düşman, siperlerini arazinin engellerine ve şek-
line uygun olarak tesis etmiş. Grup grup açtıkları siperlerde kazma ve kürekten zi-
yade kum torbalarından istifade edilmiş. Bu yüzbinlerce kum torbaları siper tesi-
sinde büyük bir hız ve kolaylık temin eder. Siperlerin içerisinde toprak kenarlarının 
geometrik düzgünlüğünden, kullandıkları kazma ve küreklerin keskin oldukları anlaşılıyor. Birer
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metre koltuk siperleriyle ileriye doğru çıkıntılı teşkil eden siper cepheleri birer manga alacak kadar 
uzun. Siperlerdeki derinlik bir İngiliz boyundan epey büyük. Ateş edileceği vakit askerin, yarısının 
dayanak mevziine yetişmesi için siper ateş cephesinin kaidesinde birer set mevcut. Ateş ederken yas-
landıkları duvarda el uzanacak mesafede sıra ile oyulmuş, tahminen yüzelli fişek konulabilecek bü-
yüklükte oyuk raflar var. Cephe duvarının mukabil duvar kaidesine yakın ihtiyat cephanesi kısmında, 
duruma mahsus dikdörtgen ve genişçe oyuklar, bunun üzerinde de konserve kutuları, yiyecek kapları 
koymak için yine uzun oyuklar bulunuyor. Ara siperleri köşelerinde 8-9 kişinin sığacağı inler açılmış 
ki, bunlar topçu ateşine karşı korunacak yerler olacak. Gizli yollar ancak bir adam geçebilecek geniş-
liktedir. Her neferin ateş esnasında başını emniyet altında bulundurmak için kum torbaları arasına 
mazgallı çelik levhalar geçirmişler. Bazı mevzilerin önlerinde tel örgü engeli mevcut. İngilizlerin siper 
tertibatında her halde epeyce mükemmellik görülüyor. Siperleri içerisinden bizim siperler istikame-
tinde patlatılmış ve henüz oyulmağa başlanarak terk edilmiş birçok mayın ağızlarına tesadüf olunuyor. 
Bu toprak kütlelerinin içinde çöküntüye mani olmak için biri diğerine sıkışıp irtibat edecek tarzda 
hazırlanmış kalınca ve bir metre uzunluğunda tahtalar kullanmışlar. Bu kütlelerden bazıları bizim 
siper hatlarına doğru gidip siperlerimize birkaç metre mesafede küçük bir delikte son buluyor. Bir kişi 
serbest hareket edecek genişlikte olan bu deliğin içinden siperlerimiz içine bomba atarlarmış, İngilizler 
işte bu suretle siper hatlarından hedeflerine ulaştıramadıkları bombaları siperlerimiz içerisine düşür-
mek çaresini bulmuşlar. Nihayet, aceleyle bırakıp kaçtıkları bu siperleri, özetle mükemmel ve yeni 
yöntemle alet ve araç istihkamıyla ne yapabilmesi mümkünse pek büyük gayret ve faaliyetle yapmışlar. 
Nihayet acele ve telaşla bırakıp kaçtıkları bu siperler maksatlarının ayakları altında ezilmiştir. Gerek 
siperlerin içinde ve gerek ateş hattına doğru fırlatılmış milyonlarca et, sebze, süt, reçel muhtelif boyut-
larda yuvarlak dikdörtgen, kare, renkli, renksiz boş teneke kutuları herhalde işini bilen bir bezirganın 
tamahını çeker. Her adımda fırlamış, süngülere, parçalanmış tüfeklere, elbise parçalarına, çürümüş 
kunduralara, kanlara bulanmış miğferlere, mataralara tesadüf ediyorduk. Sonra insanın tüylerinin 
diplerini donduran feci ve pek feci sahneler…Çürümüş el, kol, bacak parçaları, etleri düşmüş İngiliz 
kafaları, kurumuş kunduralar içinden uzanan bacak etleri, kan lekeleri, gömülmeye vakit bulamadık-
ları naaşlar. Üzerlerine pek az toprak attıkları cesetlerin yağan yağmurların tesiriyle kolları bacakları 
meydana çıkmış zavallı ve zavallı İngilizler…Bir taraftan amele kollarımız bu cesetleri gömmekle diğer 
taraftan nakliye kollarımız tahribat kuvvetlerinin çıkardıkları yığın yığın ganimetleri taşımakla meşgul 
idiler. Meydanda bırakılan eşyadan, yiyeceklerden başka birçok yerde gömülmüş cephane, bomba 
sandıklarına, malzemeye, konservelere tesadüf ediliyor. 

Biz bu Kayacık Ağılı Sırtı’nı dolaşırken Arıburnu istikametinden düşmanın iki direkli, iki bacalı bir 
kruvazörü Anafartalar sahili açıklarına doğru gitti. Uzun müddet durarak, bir terk edilmiş sahayı 
gözetledi. İhtimal ki açıklardan, Anafartalar’da yatan binlerce İngiliz ölülerini kutsuyordu. İhtimal 
ki, götüremedikleri şeylere hiç olmazsa uzaklardan son bir defa olsun bakıyorlardı.

Akşam oldu. Bu günün dolaşmasına biz de son vermeye mecbur olduk. Geldiğimiz yola döndük. 
Siperlerimiz üzerinden atlaya atlaya geçtik. Yetiştiğimiz bir meydanda, ayaklarına geçirdikleri yeni 
İngiliz kunduralarının verdiği neşeyle dolaşan askerlere güzel İngiliz çadırlarının kurulmasını talim 
eden bölüklere tesadüf ettik.

Bu büyük çadırlar biri diğerine bizim çadırlar gibi bağlanırsa da, bunlarda düğme ve ilik yerine 
yalnız delikler var. Bu delikler birbirinin üzerine getirilerek bağlanıyor. Dönüşte de yollarda yine 
pek çok ganimet taşıyan mekkare kollarına rast geldik. Terk edilmiş mıntıkalar, artık sıra ile her gün 
dolaşılacaktır. 825 

Milli Ajans ve Tanin Gazetesi Muhabir  
Cemil Hakkı

825 ATASE, BDH, Klasör No: 542, Dosya No: 2114, Fihrist: 1-90/1-91
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SÜLEYMAN NAZİF TARAFINDAN GALİÇYA’DAKİ ASKERLERİMİZE  
YAZILAN MEKTUP (1917)

Aziz Vatandaşlarım ve Aziz Kardeşlerim,

Sizi aile yuvasından, sevdiklerinizden masum adetlerinizden bu kadar uzaklarda, senelerin ve muha-
rebelerin verdiği yorgunluklarla bezgin bir halde görenler, nasıl ve niçin geldiğinizi bilmezlerse önü-
nüzde kuru bir kederlenme şeklinde şefkat göstererek geçip giderler. Fakat geliş maksadınızı ve cihat 
maksadınızı bilmeyenlerin huzurunuzda hissettikleri hal, incelik değil, bir himmet değil, takdirdir, 
mukaddesdir. Ebedi şükran ve minnettir. Biz sizi iki seneden beri titrek yürek, ıslak gözlerle uzaklardan 
izliyorduk. Bugün bizzat selamlamakla iftihar ediyoruz.

Siz buraya yalnız Avusturya-Macaristan’ın toprağını değil, Osmanlı Tarihini kendi büyük tarihinizi 
savunmak için geldiniz. Taahhüt ve vazifenizi, asırları hayran bırakacak bir fedakarlık ve kahramanlıkla 
yerine getirdiniz. “İnsan için en aziz olan, candır” derler. Doğrudur. Lekesiz, her manasıyla büyük bü-
yük babanızın ufuk ilhamından kopan, pek şiddetli ve soğuk rüzgara karşı yiğitlikle, kararsız bir şekilde 
himaye ederek, Avrupa’nın ortasından bütün aleme ilan ve ispat ettiniz ki, atalarımızın hayatlarından 
meydana gelen tarihiniz, sizin ölüme hor ve hakir gören bakışlarınız, kendi şahsi hayatlarınızdan daha 
aziz imiş, var olunuz. Kulaklarımızı ezan sesleri gibi sık sık taltif eden Kosova, Varna, Çaldıran, Plevne, 
Çanakkale, Galiçya ve emsali isimler, artık bizim Milli Tarihimiz’in özünden çıkarak, -Vatanperverliği 
sosyal faziletin en yükseği sayılır- medeni milletlerin olaylarına iftiharla intikal etmiştir. Bugün siz, ey 
aziz vatandaş ve kardeşlerim, siz yalnız bizim topluluğun değil, uzak, yakın her kavmin tüm insanlığın 
aydınlatılmasında, iftiharı ve timsalisiniz. Ölen ve kalan arkadaşlarınızla birlikte geçen sene üstünde 
harikalar gösterdiğiniz Galiçya toprakları, bilirsiniz ki;  atalarımızın kanlarıyla yoğrulmuştur. Siz bura-
da ailenizden uzak, fakat atalarınıza yakınsınız. Galiçya sizin vatanınız değil, fakat tarihinizdi. Yetimlik, 
bizim gibi fani insanlara babadan intikal eden bir felakettir ki, az zaman içinde rüştünü ispat ettiğin 
zaman, yok olur. Lakin toprağını, tarihini, milletini kaybedenler, ebedi yetimlerdir. Galiçya’daki atala-
rımız asırlardan beri oralardadır ve tarih idiler. Siz onlardan miras aldığınız mukaddesatı, onlardan bir 
kısmının kemiklerini hazmetmiş ve içine alan topraklar üstünde, ırk ve dinimizin en imansız düşmanı 
olan Moskof Çarı’na karşı müdafaa etmekle, atalarımızın yüreğini tırmalayan kimsesizliğini ortadan 
kaldırdınız ve teselli ettiniz. Anadolu’nun Arabistan’ın masum kalbi, yalnız şimdi değil, her zaman 
sizin için çarpacaktır. Buna emin olunuz. Ocak başında çocuklarının beşiklerini sallayan validelerin 
ninelerine, sizin müşterek isimleriniz olan Galiçya kelimesi karışacak, okullarda Galiçya arslanlarının 
menkıbeleri okutturulacak, sizin olağanüstü kahramanlıklarınız vatanımızın dağlarına, derelerine, şar-
kılara yansıyacak, gelecek çocuklar ve gençler sizi temsil eden hikayelerden ibret ve ders alacaktır. Ak 
sakallı ak yüzlü insanlar hayatlarını Allah’a emanet ve son nefeslerini verirken, yatağı etrafındaki evlat 
ve torunlarına:

-Babalarımızın bir kısmı atalarının emanetlerini bize aynen yetiştirmek için Galiçya’nın uzak ve soğuk 
cehennemlerinde, verdikleri mücadelenin en tahammülsüzlüğünü seçtiler. Onlara olan borcumuzu 
hiçbir vakit unutmayınız. Gerekirse evlat ve torunlarınıza tereddütsüz anlatınız, diyerek sizi ve sizinle 
beraber bütün bir tarihi yaşatacaklardır.

Siz Hazreti Muhammed’in diniyle, Sultan Osman’ın devletini en tehlikeli bir zamanda göğsünüzle 
müdafaa ettiniz ve kurtardınız.

Allah hepinizden razı olsun!...ve Allah hepinizden razıdır!...826

Süleyman Nazif

826 Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi
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ADİLE FUAT’IN SAVAŞ SIRASINDA YARALANARAK HASTANEDE YATAN  
DEDESİNE GÖNDERDİĞİ KART

Bebek: 15 Temmuz 1332 (1916)
Sevgili Dedeciğim,

Dün 21 Haziran tarihli mektubunuzu aldık, hastalandığınıza çok canımız sıkıldı. Ya-
ranın kapandığına ve artık iyileştiğinize de çok memnun olduk. Ne çare ara sıra insan 
hasta da oluyor. İnşallah şimdiye kadar bütün bütün iyi olup doktor Fahri Bey’in hedi-
yesi çiroz salatasını yemişsinizdir. Babam da Elhamdülillah iyi oldu, annem de afiyet-
tedir, gözlerinizden öperler, ben de ellerinizden öperim. Cümlemiz bayramınızı tebrik 
ederiz. Baki Cenab-ı Hak’tan afiyette olmanızı dua ederiz. Ablam ve Fitnat ellerinizden 
öperler, bayramınızı tebrik ederler. 827

Adile Fuat
ZARFIN ÖN TARAFI:
Bebek’te Millet Bahçesi
Karşısında 250 numarada
ZARFIN ARKA TARAFI:
8 Ağustos 1332 (1916)
Eşref Bey
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyyeti
Suveyş Heyet-i İmdadiyesi,
Memurlarından: Kudüs Şerif
Postahanesi vasıtasıyla
Türkçedir. KUDÜS ŞERİF

827 Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi
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KOÇHİSAR’IN ÇIKIN AĞIL KÖYÜ’NDEN MUSTAFA’NIN, ASKER OĞLUNA 
YAZDIĞI MEKTUP (1918)

Sevgili Oğlum,

Her hafta mektubunuzu alıyorum. Sıhhat ve afiyette olmanız haberi, cümlemizi sevinç 
içinde bırakıyor. Burada cümlemiz afiyette, bizim, sizin hasretinizden başka bir düşünce-
miz yoktur. Kardeşin Süleyman, Abdil ve kız kardeşlerin ellerinden, ben ve validen göz-
lerinden öperiz. Komşular da mahsus selam ederler. Bu seneki mahsulümüzden zahire, 
üzüm, bostan idaremize kafi gelecek derecededir. Cenab-ı Hak ağız tadıyla yedirmek nasip 
etsin. Gerçi geçen seneki ile bu sene ki mahsulatta çok fark varsa da bizim hasılatımız baş-
kalarına nispetle iyidir. Size harçlık olmak üzere altı lira nakit para gönderilmiştir. Elinize 
geçtiğinde tabi ki bilgi verirsiniz. Arkadaşlarınıza selam ile hatırlarını sorar;  başarılar diler, 
Allah’a emanet olunuz. Evladım. 828

12 Eylül 1918  / Koçhisar’ın Çıkın Ağıl Köyü’nden
Pederiniz Mustafa

828 Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi
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DURİYE HANIM’IN HİNT ÇİNİ-TATMİYO (BURMA) ESİR KAMPINDA BU-
LUNAN EŞİ YÜZBAŞI YUSUF ZİYA EFENDİ’YE YAZDIĞI MEKTUP (1920)

Muhterem Eşim, Efendim,

7 Mart 1920 tarihli mektubunuz ile Kızılay Cemiyeti Komisyonu vasıtasıyla kasaba 
kaymakamlığından sormaktasınız. Bundan onbeş, yirmi gün önce birkaç defa takip 
ettirmiştiniz. Kaymakam beyefendinin vasıtasıyla bir tane postahaneye teslimen sıhhat 
ve afiyet haberimizi işarette bulunmuş idik. Maalesef almadığınızı evraktan hissedi-
yorum. Bu defa mektubumu yazarak, Kaymakam beyin vasıtasıyla tarafınıza takdim 
ediyorum.

Artık sıhhat ve afiyette bulunduğumuzu, göndermiş olduğumuz mektuplar ulaşınca, 
kalbinizin rahatlamış olacağına eminim. İhtimal ki, önce gönderdiğim mektupları al-
dığınız zaman, tabii olarak sevinçlere boğulacaksınız. Bu sevincinize çaresiz ve kimsesiz 
olan eşiniz de iştirak ediyor. 15 Ocak tarihli göndermiş olduğunuz sevimli mektubu-
nuzla büyük bir müjde gönderdiğinize teşekkür ederim. Pek yakın bir zamanda hare-
ketinizi, İstanbul’a dönüşünüzü telgraf ile bildireceğinizi artık merak değil, daima se-
vinmem için tavsiye ediyorsunuz, emin olunuz. Bu sevinçli haberiniz, bu aciz eşinizi o 
derece ihya eder ki, kalemim ile tarif edemem. Bana yeni hayat bahşetti. Artık Cenab-ı 
Zülcelal hazretlerinden gece gündüz tekrar karşılaşmamız için duacıyım. Sevincimden 
ne yazacağımı bir türlü hissedemiyorum. Bizim için kat’iyen merak etmeyiniz. Ailece 
sıhhatteyiz. Bizim bir kederimiz var ise, yalnız sizin hasret ve özleminizden başka bir 
üzüntümüz yoktur. Kayınpederim Cemal Efendi yanımdadır.

Büyükler gözlerinden, küçükler ellerinizden öperler. Müsaadenizle mektubuma son 
vermeyi arzu ederken, Cenab-ı Hakk’ın Birliği’ne emanet eder, yakın zamanda gelme-
nizi beklerim, muhterem efendim. 829

Sizi daima surette düşünen eşiniz.
Duriye /  Manisa-Turgutlu Hacı Muharrem Mahallesinden

829 Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi
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ISPARTALI HELVACIZADE MEHMET MUHSİN EFENDİ’NİN 
İSTANBUL’DAKİ YETKİLİLERE YAZDIĞI MEKTUP (1918)

İSTANBUL KIZILAY CEMİYETİ BAŞKANLIĞI’NA

9 Aralık 1918 / İstanbul
Efendim,

Nablus’ta 4’ncü Ordu, 24’ncü Tümen, 143’ncü Alay, 1’nci Tabur’da Jandarma Üsteğ-
men, küçük kardeşim Ispartalı Helvacı Zade Osman Nuri Efendi’den en son alınan 
8 Eylül 1918 tarihli mektubundan başka ne bir mektup, ne de hayatına dair bir bilgi 
alamadık. Bütün gün ihtiyar peder ve validemiz merak ve ıstırap içindedirler. Lütfen 
adı geçen kardeşim Osman Nuri Efendi hakkında gerekli makamlardan, gerekli incele-
melerin yapılması için ve neticesinden tarafımıza bilgi verilmesini yüce makamınızdan 
özellikle yardım ve merhametiniz ile istirham ederim. Bu konu ile ilgili gerekli masraf-
ların çıkması halinde gönderilmek üzere emirlerinizi rica ederiz.

Adı geçenden en son Şeria ve Salt’dan haber ve mektup alınmıştı. Şam’ın düşme-
sinden sonra artık bir haber ve bilgi alınamadığı gibi o vakitten beri hiçbir sonuç 
alınamamıştır.

Bu konuda önce Allah’a, sonra yüce makamınızdan gelecek sonuçlardan başka bekleye-
cek ümidimiz kalmamıştır. Gözümüz yolda kalmıştır. Lütfen alınacak cevabın hızlı bir 
şekilde bildirilmesini tekrar tekrar istirham ederiz. Efendim hazretleri. 830

ISPARTALI HELVACIZADE
Mehmet Muhsin Efendi

830 Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi
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ANKARALI MUSTAFA OĞLU BAHADDİN’İN İSTANBUL’DAKİ YETKİLİLE-
RE YAZDIĞI MEKTUP (1921)

İSTANBUL OSMANLI KIZILAY CEMİYETİ BAŞKANLIĞI’NA

Efendim,

Babam, umumi harbin başlangıcında silah altına alınmış, 1918 senesinde Edirne’nin 
Karaağaç’ından ve Gelibolu’dan mektubu geliyor iken, 1919 senesinde Musul’dan bir 
adet sağlık belgesi gelmiştir. 15/8/1920 tarihinde Mısır’dan terhis edilen askerler ile 
elden gelen bir mektupla, Hindistan’da Belary Kasabası’nda esir olduğu anlaşıldı. O 
mektuptan beri hayatta olup olmadığına dair bir bilgi alınamamıştır. Komutanların 
emri ile yapılan araştırma sonucunda hayatına dair bir bilgi alınmasını önemle rica ve 
istirham eylerim, efendim hazretleri. 831

11/12/1921
Ankara’nın Yenice Mahallesinden
Dede Oğullarından 
Mustafa oğlu Bahaddin
1316 Doğumlu
ADRES:
Hindistan’da Belary Kasabası’nda 
20’nci Tümenin 75’nci Alayının
2 ve 3’ncü Taburlarında, 1’nci Bölüğü’nde
1’nci Takımında, 6’ncı Mangası’nda
Ankara’lı Babam dede oğlu Mustafa
Doğum Tarihi:1296

831 Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi
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RUSYA’DA ESİR OLAN PASİNLİ ALİ OĞLU SABRİ’NİN İSTANBUL’DAKİ 
YETKİLİLERE YAZDIĞI MEKTUP

Efendim,

Altı senelik esaretimde, memleketten hiçbir bilgi alamadığımdan dolayı zat-ı alilerinize 
müracaatta mecbur oldum.

Bendeniz Pasinler’in Akviran Köyü’nden Molla Ali Oğlu Sabri’yim. Peder ve validem-
den ve hiçbir akrabamdan bilgim yoktur. Lütfen mahallinden akraba ve yakınlarımın 
hayatta olup olmadıklarının incelemesi ve tarafıma doğru bir bilgi verilmesini son de-
rece istirham ederim. Erzurum Vilayetinin Narman Kasabası’nın Hamas Köyü’nde 
Hacı Osman Efendi Zade Süvari Yüzbaşılarından Zühtü Efendi dahi dayımdır. Adı 
geçenin künyesi personel işlerinden sorulduğu takdirde o vasıta ile de ailem hakkında 
bir bilgi elde edilebilir.

Gereğinin yapılmasına vesile olmanızı lütuf ve kerem sahipliğinizden istirham eyler. Bu 
vesile ile de hürmetlerimi takdim eylerim efendim. 832

20 Haziran 1920
22’nci Topçu Alay, 6’ncı
Cephane Kolu Erlerinden 
Pasinli Ali oğlu Sabri
ADRES:
Rusya Viladivistok Esir Kampından
Pasinli Molla Ali oğlu Sabri

832 Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi 
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FRANSA DA ESİR OLAN HALİL PAŞA TARAFINDAN  
DAYISI ŞABAN AĞA’YA YAZILAN MEKTUP (1916)

Merhametli Dayım, Şaban Ağa,

Öncelikle mahsus selam eder, hatırlarını günü gününe sual ederim. Bu taraftan 
benden sual olunur ise, sağlığım ve afiyetim yerinde olup, dayım Şaban Ağa’nın da 
sağlığı ve afiyeti yerinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. O tarafta oğlum 
Ağa’ya, kızım Kadın’a ve ailesi tarafına dahi çok mahsus selam ederim. Eniştem 
Veli Ağa’ya ve ailesi tarafına, eniştem Hasan Ağa ve ailesi tarafına ve diğer eniştem 
Hüseyin Ağa ve ailesine dahi selam ederim. Koca validem Kadın’a, kardeşim Ali 
Ağa’ya, diğer Halil Ağa ve kız kardeşim Hanım Kadın’a fazlasıyla mahsus selam 
edip, keyiflerini sual ederim. Amcam Çil Ağa’ya ailesi tarafına selam ederim. Da-
yım oğlu Mustafa Ağa’ya ve ailesi taraflarına selam ederim. Diğer dayım oğlu Ali 
Ağa’ya ve ailesi tarafına selam ederim. Velhasıl o tarafta bulunan hısım akrabaların 
cümlesine okuyan ve bekleyenlerin cümlesine tek tek mahsus selam ederim. 833

4 Aralık 1916
Halil Paşa Tarafından
ADRES:
Fransa da Havar Vilayetinde
Bezye Kasabasında Pinyan Köyünde
Osmanlı Esir Kampından
2156 Nolu Alaşehir Çavuşlar Köyünden
Paşa Halil Ağa

833 Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi
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MURAT AĞA TARAFINDAN HİNDİSTAN’IN BURMA EYALETİNDE  
OSMANLI ESİR KAMPINDA BULUNAN OĞLU KADİR EFENDİ’YE YAZI-
LAN MEKTUP (1920)

Ciğer Köşem,

Bu kere göndermiş olduğunuz 25 Şubat 1920 tarihli o sevimli mektubunuz beni ihya 
etti. Ne derecede mutlu olduğumu tarif etmek imkan dışındadır. Beni de düşündüren 
bir şey varsa bu kadar mektup gönderdiğim halde ancak iki mektubumu aldığını be-
yan ediyorsun. Halbuki, bir mektubuna üç mektup cevap yazıyorum. Yine ulaşmıyor. 
Emin olunuz elimden gelen her şeyi size sarf etmek için çalışıyorum. Fakat ne çare uzak 
olduğu için mektup bile gitmediği anlaşılıyor. Mümkün olsa size değil para göndermek 
kendim bile gelirdim. Fakat imkan dışındadır. Hamd olsun kardeşiniz Ahmet Efendi 
geleli altı ay kadar oldu. Kendisi dahi ayrıca bir çok mektuplar gönderdi. Bilginiz olsun. 
Bizim için asla merak etme. Cümlemiz sıhhatte olduğumuz gibi rahatımız iyidir. Yalnız 
bir keder ve endişemiz varsa o da sizsiniz. Hemen çabucak yakın zamanda görüşmek 
nasip ve kolay eylesin Amin, Amin. Mahsus selam eder, hatırını sorarım. Valideniz ha-
nım dahi selam ederek beş vakit dua etmektedir. Kardeşiniz Ahmet Nuri Efendi, Hasan 
Efendi selam ile ellerinden öper. Yine aileniz hanım, kız kardeşiniz Hanım mahsus se-
lamlar ederler. Bu taraftan diğer komşular selam ederler, talep etmiş olduğunuz parayı 
göndermek için vasıta arıyoruz. Şayet olursa merak etme göndeririz. Karşılığını acele 
beklerim, oğlum. 834 

17 Nisan 1920  /  Pederiniz - Murat 

834  Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi
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YUNANİSTAN’DA ESİR TÜRK SUBAYI, TEĞMEN ZAHİT OSMAN   
TARAFINDAN ENİŞTESİ BİNBAŞI MUHİTTİN BEY’E YAZILAN MEKTUP 
(1921)

21 Nisan 1921
Muhterem Enişteciğim,

Bundan 4-5 gün önce valide ve pederimden ayrı ayrı aldığım kartlarda adresiniz 
bildirilmiş, bendeniz de hemen karşılığını takdim ve arz ettim. Edirne’deki acı olan 
esarete müteakip, Atina’ya ve oradan Korfu (Kerkira) Adası’na sevk edildik. Korfu 
Adası tamamıyla Arnavutluk sahili karşısındadır. Hemen kayık ile doğrudan doğ-
ruya yarım saatte, vapur ise Arnavutluk iskelesi olan Ayasırande’ye, Korfu’dan üç 
çeyrek saatte ulaşmaktadır ki, Ayasırande kısmen kuzeye düşer. Bu adaya geldiğim 
tarihten itibaren, ilk esaretim olduğu için son derece sıkıldım. Nihayet firara teşeb-
büs ettik. Birinci, ikinci, üçüncü teşebbüslerimde başarısız kaldım. Çünkü geceleri 
Korfu açıklarında bulunan balıkçı kayıkları en son teşebbüsümde muvaffak olurken, 
bizi yakaladılar. Nihayet Yunan Nezareti’nin emriyle ben ve diğer teşebbüs eden iki 
arkadaşımı da Lefkat Adası’na attılar. Edirne’deki tüm eczacı ve doktorlar burada-
dırlar . Hep beraber bulunuyoruz. Sizin doktor Tahsin Bey buradadır. Mahsus se-
lamı vardır. Şimdilik sıhhati yerindedir. Sizin eski 73’ncü Alay arkadaşlarından ve 
314’lülerden Süreyya Bey çok çok selam eder. Takım Subayından Murat Efendi se-
lam ederler. Lefkat’ta kale içinde bulunuyoruz. Haftada iki defa izin vardır. Şehre 30 
dakika mesafededir. Rahatımız mükemmeldir. Henüz daha tercihimiz hakkında bir 
şey yoktur. Allah sonumuzu hayır eylesin. Burada bazen arkadaşlarımız Preveze’deki 
Müslüman kızlarıyla evleniyorlar. Son olarak hürmetlerimi arz eylerim. Büyük va-
lidem hemşireme saygılarımı arz eder, ellerinden öperim. Muammer’in gözlerinden 
öperim. Cevabınızı beklemekteyim, enişteciğim. 835

ADRESİM: Yunanistan’da Lefkat Adasında
Esir Teğmen Zahit Osman

835  Milli Savunma Bakanlığı, Arşiv Müzesi
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23’NCÜ PİYADE ALAY KOMUTANI KAYMAKAM RECAİ BEY’İN ASKERİ  
HAYATI VE KAHRAMANLIĞI (1915)

23’NCÜ PİYADE ALAY KOMUTANI KAYMAKAM RECAİ BEY İSTANBUL

1 Temmuz 1916 sabahı bir Moskof şarapneli ile kutsal sancağına ve pek sevdiği alayına 
ebediyen veda etti.

Merhum, 1890 Mayısı’nda Mekteb-i Harbiye’den Piyade Teğmen olarak mezun oldu. 
Bir müddet askeri liselerde öğretmenlik yapmış, daha sonra Redif kıt’alarına memur 
edilerek, meşrutiyetin ilanına kadar İstanbul’a dönmesine kat’iyen müsaade edilme-
miştir.

1897 Yunan Harbi’ne o zaman Tıbbıye-i Askeriye Lisesinde Coğrafya Öğretmen Yar-
dımcısı olduğu halde kendi arzusuyla iştirak etmiştir. Geçen Balkan Muharebesi’nde 
Meşrutiyet’ten sonra komutasına verilen 8’nci Nişancı Taburuyla Vize ve Çatalca Mu-
harebelerinde bulunmuş, bu sırada bir şarapnel parçasıyla belinden yaralanmışsa da 
tedavisini vazife başında yaptırarak, gösterilen lüzuma rağmen hastaneye yatmamıştır. 
Şu anki savaşta Çanakkale’de sol meme üzerinden ağırca yaralanmış ve Gülhane Has-
tanesinde iki ay tedaviden sonra verilen hava değişimini reddederek, hemen vazifesi 
başına koşmuştu. Çanakkale Harekatı’nın bitiminden sonra Kafkas Cephesi’ne memur 
edilerek, sağ kol muharebelerinde alayının başında pek fedakar bir şekilde çarpışarak 
şahadet rütbesine ulaşmıştır.

Merhum henüz 43 yaşında olup, çok güzel konuşma bilen ve aynı zamanda kalem sahi-
bi bir asker idi. Özellikle edebiyat ve tarihe vakıf olup, kendisini tanıyanlarca selim bir 
insan olarak, konuşmasını bilen bir hoca ve itibarlı bir komutan idi.836

836 ATASE, BDH, Arşiv Klasör No: 2203, Dosya No: 29, Fihrist: No: 2-6
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GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN DUMLUPINAR BAŞKOMUTANLIK 
MEYDAN MUHAREBESİ’NDEN SONRA TÜRK MİLLETİNE YAYINLADIĞI 
BEYANNAME (1922)

BÜYÜK VE ASİL TÜRK MİLLETİ

Garp Cephesi’nde 26 Ağustos 1922’den beri başlayan taarruz harekatımız 
Afyonkarahisar-Altuntaş-Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde 
beş gün, beş gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları’nın şecaati, şid-
deti, süratli bir şekilde tatbik ederek kurtuluşa vesile oldu. Zalim ve mağrur düşman 
ordusunun tamamı akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi. Teşkilat ve teçhizatı 
gibi an’aneleri ve muzafferiyatı ve ismi muayyen olarak milletimizin şuurundan takdim 
ediyorum.En büyük komutanından, en genç neferine kadar ordularımızda hakim olan 
fikir, milletin gösterdiği vazife uğrunda şehit olmaktır. Bunu muharebe meydanlarında 
yakından müşahede ederek büyük milletime haber veriyorum. Milletimizin seniyye-
sindeki kudret ve mefkureyi üçbuçuk sene evvel arkadaşlık çalışmasıyla ifade etmekten 
başlayarak müşkilat içinde devam eden mücadelemizin sonucu tezahür ediyor, milletin 
reyi ve iradesine istinat eden her işin neticesi millet için hayır ve saadet olduğu sabittir. 
Milletimizin istikbali emindir. Ve söz verilmiş zaferleri ordumuzun yerine getirmesi 
muhakkaktır. 837

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan  

Mustafa Kemal 

837 ATASE, İSH, Arşiv Klasör No: 2019, Dosya No: 71, Fihrist No: 4
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Devlet-i Osmaniye
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti
Telgrafnâme
Mahreci: Diyarbakır
Numara: 8393
Tarih: 23 Haziran sene [13]35
Dahiliye Nezareti’ne
18 Mayıs sene [13]35 şifreye. Numara iki. Üçüncü Ordu Müfettişi Musta-
fa Kemal Paşa dan alınan 20 Haziran [13]35 şifre berây-ı ma’lûmât aynen 
zîre derc edilmiştir.
Fî 22 Haziran sene [13]35 
Diyarbakır Vali Vekili
Mustafa

Numara iki. Posta ve Telgraf Müdür-i Umumisi’nin telgrafhanelere 
Müdâfa’a-i Hukûk-ı Milliye Hey’etleri tarafından verilecek telgrafların 
keşîde kılınmaması hakkında emir verdiğini istihbâr etdim. Bu ta’mîm 
sadâ-yı millîyi boğmak [ve] vatanın parçalanmasına karşı milletin birleş-
mesine mâni olmak gâyesine ma’tûf bir teşebbüs-i câniyâne ve hâ’inâneden 
başka bir şey değildir. Derhal Müdâfa’a –i Hukûk-ı Milliye Cemiyetleri’nin 
delâletiyle halk mitingler akd ederek bu hâli hükümet nezdinde şiddet-
le protesto etmelidir. Telgrafhâneleri serî’an işgal ederek bu emrin geri 
alındığına dâir cevâb alıncaya kadar İstanbul muhâberât-ı resmiyesini 
kat’ eylemek lazımdır. Bu husûsda Müdâfa‘a-i Hukûk-ı Milliye Cemi-
yeti Riyâseti’ne ma‘lûmat-ı serî‘a i‘tâsıyla teşebbüsât –ı memdûhalarına 
müzâheret-i vataniyede bulunması lüzûmunu zât-ı âlî-i vatan-perverîlerine 
ehemmiyet ve müsta‘celiyetle arzeylerim. Zerre kadar vicdânı olan bir telg-
raf me’mûrunun bunu yapmayacağını bedîhîdir. Şâyed yapmağa tasaddî 
eden olursa derhâl Dîvân-ı Harb’e tevdî‘ini umûm kolordu kumandan-
lıklarına emr ü teblîg eyledim, efendim. Bu şifrenin târih-i vusûlünü rica 
eylerim.821

821 BOA, BEO. SYS, 34-64/V_4
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İstanbul
16 Mart 1920
Sadaret’e

Ekselansları,

Fransa, İngiltere ve İtalya yüksek komiserleri, 16 Mart saat 10:00’dan itiba-
ren İstanbul şehrinin Müttefik Kuvvetleri’nin askeri işgali altında olacağını 
zât-ı âlînizin bilgisine sunmak için Müttefik Yüksek Konseyi tarafından 
görevlendirilmişlerdir. 

Zât-ı âlîniz, ekte, bu husûsta yüksek komiserler tarafından alınan karar 
metnini bulacaktır.

Ayrıca, Osmanlı Hükümeti’nden birçok yerde ve özellikle Tarsus’ta mey-
dana gelen olaylar ve aşırı davranışlardan sorumlu olduğu şüphe edilmeyen 
Mustafa Kemal Paşa ve sözde Milliyetçi Hareket’in diğer yöneticilerini der-
hal kınamasını ısrarla talep etmekle yükümlüyüz.

Benzer olayların ve aşırı davranışların tekrarlanması halinde, Türkiye ile 
tasarlanan barış şartlarının daha sertleşeceğini ve evvelce verilen tavizlerin 
geri alınacağını Osmanlı Hükûmeti’nin bilgisine arzetmek zorundayız.

İstanbul’da Müttefik askerî işgalinin, barış antlaşması şartları kabul edilip 
yürürlüğe konuluncaya kadar devam edeceğini ilâve etmekle görevlendiril-
miş bulunuyoruz.

Saygılarımızın kabulünü rica ederiz.822

M. Defrance S. J. Robeck Maissa

822 BOA, HR.SYS, 2606/10-14
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Aded: 6/1475
Telgraf/Makine başında
Ankara
12/9/[13]38
Saat:17.35
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reîsi
Başkumandan Müşîr Gazî Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne

Türklüğe hâs, geniş ve yümnlü görüşünüz ve dâhiyâne kumandanız tahtında Türk ve 
İslam târîhine yeni ve mu‘azzam bir şeref ilâve ederek yeni bir baht ve devir açan ve 
milletlerin hür ve müstakil yaşamasını kendisine şi‘âr telakkî eyleyen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Orduları’nın yıldırım süratiyle Anadolu’muzun düşmandan tahlîsini 
te’min eden yüksek ve kat‘i zaferini zât-ı devletlerinin muhterem şahıslarında sürûr u 
fahr ile tebrîk etmekle mübahi ve bahtiyârız. Cenâb-ı Hak kahraman Millî Orduları-
mızı tevfîkât-ı sübhâniyesine dâima mazhar buyursun.823

 Türkiye Büyük  Şer’iye Vekîli  Müdâfa‘a-i Milliye  Adliye Vekili
 Millet Meclisi İcrâ  Abdullah Azmi  Vekili  Celaleddin Arif
 Vekilleri Hey’eti   Kazım Paşa 
 Reisi
 Hüseyin Rauf

 Dahiliye Vekâleti 
 Vekili Hariciye Vekili  Maliye Vekili  Ma‘arif Vekili
 (İmza) Yusuf Kemal  Hasan Fehmi  İsmail Safa

   Sıhhıye ve Mu”aâvenet-i
 Nâfi‘a Vekîli İktisat Vekili İctimâ’iye Vekâleti
 Fevzi Bey  Mahmud Esad Vekili
   Fuad

823 B.C.A, 030.10.1.1.3/1
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Hariciye Nezaret-i Celilesi Canib-i Samisi’ne
Ma’ruz Cariyanemdir.

Mahdûmum Cemal Efendi, Çanakkale’den esir-i harb olarak Mısır’da el-Kahire’de Mî’âdî 
Üserâthânesi’nde bulunuyor imiş. Kendisine harçlık olarak yüz yirmi kuruluş mukabilin-
de bir İngiliz lirası gönderiyorum. Meblağ-ı mezbûrun gönderilmesini istid’â ve istirhâm 
eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr efendimin hazretlerinindir. 824

Fî 1 Eylül Sene (1) 331/(14 Eylül 1915)
Rumelihisarı’nda kale içinde
19 numaralı hanede sakine
Servet bint-i Süleyman

824 BOA, HR.SYS, 2194/35
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16 Aralık 1915 tarihli Gazzete’de Hollanda’da yayınlanan “Türk Centilmenliği” maka-
lesi:
İngiliz Subayının Düşmanı Methi

Türkler centilmence muharebe ediyorlar. Bu Gelibolu ve Çanakkale muharebeleri hakkın-
da bir şeyler bilen her İngiliz subayının ve askerinin müşahade etdiği şeydir. United Press’in 
Yakındoğu muhabiri Mr. Shepherd şöyle yazıyor: 

Bir İngiliz subayı diyor ki: “Bir gün farkında olmayarak bataryalarımızdan birini bir has-
tanenin çok yakınına yerleştirmiştik. Bunu ilk fark eden Türkler oldu ve bize helyoğraf ile 
şu sinyali verdiler:

“Bataryalarınızı oradan çekmezseniz, hastanenin yakınlarına ateş açmak durumunda ka-
lacağız”

Diğer bir subay ise diyor ki: Bir gün onların enteresan bir şey yaptıklarını gördüm. Ölüleri 
gömmek için yapılan bir ateşkes esnasında Türkler bize helyograf ile şu Fransızca mesajı 
gönderdiler:

“Bütün Askerlere saygılar! Bütün siyasîlere ise mahcubiyet yakışır!”

Bir defasında da bir Türk mermisi bizim bir sıhhiye subayının bacağına isabet etmişti. 
Subay, Türk ve İngiliz siperlerinin önünde yere yıkılmıştı. Türkler hemen bize onu kena-
ra çıkarmamız için fırsat tanıdılar ve akabinde bize helyograf ile mesaj gönderip “Kendi 
taraflarındaki ahmaklardan birinin yanlışlıkla bir asker yerine bir sağlık görevlisini hedef 
aldığını” söyleyerek özür dilediler.825

825 Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 
2005, s.211
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Hariciye Nâzırı devletli Halil Beyefendi hazretlerine

Devletli efendim hazretleri

Osmanlı Ordusu’nun boğazlarda ibrâz ettiği bî-misil şecâat ve kahramanlığa zamîmeten 
en küçük vekâyî’de bile izhâr edegeldiği me’ser-i insaniyet, medeniyet ve merdânegîye 
karşı beyân-ı iştiyâk ve takdirden men’-i nefs edemeyen İngiliz zâbitanının bazı ifadât-ı 
mühimmesini hâvî Amerika gazetecilerinden Mösyö William G.Shepherd tarafından 
yazılıp Hollanda’da münteşir Neuve Rotterdamsche Courant gazetesinin 15 Kânûn-ı Evvel 
sene [1]915 tarihli nüshasında aynen ve Gazette de Hollandauda “The Gentlemanly Turk” 
sernâmesi tahtında meâlen derc ve nakledilen makale-i mahsusa câlib-i nazar-ı dikkat 
görülmüş olmakla tercümesi üç nüsha olarak takdim-i huzur-ı Sâmîleri kılınmışdır. Ol 
bâbda emr u fermân  hazret-i men lehü’l-emrindir.826 

Fî 18 Kânûn-ı Evvel sene 1915/  [8 Aralık 1915]

        Lahey Sefiri
             İmza

826 BOA, HR.SYS, 2416/37
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Harbiye Nezâreti
Muâmelât-ı Zâtiye Müdüriyeti
2/5804
Mâ‘rûz-ı çâker-i Kemîneleridir ki

On Altıncı Kolordu Kumandanı Miralay Mustafa Kemal Bey’in hidemât-ı hasenesine 
binâen tebdîlen üçüncü rütbeden Osmanî Nişan-ı Âlîsiyle ve Irak Grubu Kumandanı Mi-
ralay Halil Bey’in muharebâtdaki yararlığına binâen Muharebe Gümüş Liyakat ve İmtiyaz 
Madalyalarıyla taltiflerinin icrâsına dair nüshateyn irâde-i seniyye lâyihası leffen takdim 
kılınmış olmakla iktizâzının îfâsıyla neticesinin emir ve inbâ buyurulması bâbında emr u 
fermân hazret-i veliyyül’l- emrindir. 

Fî 24 Rebîülevvel sene [1] 334 ve fî 17 Kânûn-ı Sânî sene [1] 331/[30 Ocak 1916]
Başkumandan Vekili
Ve Harbiye Nazırı
Enver

Harbiye Nezâreti
Muâmelât-ı Zâtiye Müdüriyeti
2405
İrâde-i Seniyye

On Altıncı Kolordu Kumandanı Miralay Mustafa Kemal Bey’in hidemât-ı hasenesine 
binâen tebdilen üçüncü rütbeden Osmanî Nişân-ı Âlîsiyle ve Irak Grubu Kumandanı Mi-
ralay Halil Bey’in muharebâtdaki yararlığına binâen muharebe Gümüş Liyakat ve İmtiyaz 
Madalyalarıyla taltifleri icra kılınmıştır.
İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına Harbiye nâzırı memurdur. 827

Fî 26 Rebîülevvel sene 1334- Fî Kânûn-ı Sânî sene 1331/ [1 Şubat 1916] 

Başkumandan Vekili ve      Sadrazam
Harbiye Nazırı    Mehmet Said    Mehmed Reşad 
Enver

827 BOA, İ. TAL, 1334, Ra/39
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SEVK EDİLEN ERMENİLERİN YOLLARDA KORUNMALARI VE BUNLARA 
SALDIRANLARIN CEZALANDIRILMALARI

Ermenilerin şevkleri esnasında yollarda muhafaza edilmeleri, firar eden lerle bunlara sal-
dıranların cezalandırılmaları ve sevk için eski yolun kullanılması hususlarında Erzurum 
vilayetine 

Şifre telgraf
14 Haziran 1915
Bab-ı Ali
Dahiliye Nezareti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususi: 25
Erzurum Vilayeti’ne

C. 30 Mayıs sene 1331. İhraç olunan Ermenilerin yollarda muhafaza-i hayatlarına imkan 
nisbetinde çalışılması ve esnayı sevkde firara tasaddi eden lerle, muhafazalarına memur 
olanlara karşı taarruzda bulunacakların te’dîbi tabiîdir. Fakat buna hiçbir zaman ahali ka-
rışdırılmayacak ve beynelanasır mukateieyi intac edecek ve aynı zamanda harice karşı da 
pek çirkin görüne cek vekâyi’ tahaddüsüne kat’iyyen meydan ve imkan bırakılmayacakdır. 
Bi nâenaleyh çıkarılan Ermenilerin diğer yolun pek uzun olmasına mebni kema fi’s-sabık 
eski tarikdan sevklerine devam olunması ve ancak güzergahlarında bulunan aşayir ile köy-
lülerin taarruzuna karşı her türlü esbab ve vesaitin istikmaliyle müdafaası ve katl ve gasba 
cüret edeceklerin şiddetle tedibi lazım dır. Keyfiyet Diyarbakır, Mamuretülaziz, Bitlis’e de 
yazılmışdır.828

Fi Haziran sene [1]331
Nazır Talat

828 B.O.A., DH. ŞFR, 54/10
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POSTALARA YAPILAN ERMENİ TAARRUZLARININ ÖNLENMESİ

Postalara yapılan Ermeni taarruzlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının Si-
vas

Vilayeti’ne bildirildiği
30 Mayıs 1916
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Umumi: 47365
Şube: 2 
Şifre
Sivas Vilayeti’ne

Ünye ve Niksar arası postası Ermeni çetesinin taarruzuna uğrayarak muhafızlardan biri-
nin şehid ve diğerinin hayat ve mematı meçhul olduğu ve posta çantasının müte’arrızlar 
elinde kaldığı ve eyyam-ı ahirede o havali pos talarına taarruz edilmekde bulunduğu Posta 
Nezareti’nden bildiriliyor. Taarruzatın men’i ve postalara lüzumu mikdar muhafız jandar-
ma [terfikiyle] teehhurdan vikayesi esbabının istikmali ve inbası. Keyfiyet evvelce Canik 
Mutasarrıflığı’na yazılmışdır.829

Fî 17 Mayıs sene [1]332 
Nazır Talat 

829 B.O.A., DH. ŞFR, 64/163
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ÜNYE-TERME ARASINDAKİ TELGRAF HATTININ ERMENİ ÇETELERİ TARA-
FINDAN KESİLDİĞİ

Ünye-Terme arası ile Akçay’dan başlayarak Karasu kordonuna kadar olan mahallerde Er-
meni çeteleri tarafından kesilen telgraf hatlarının onarılması

18 Kasım 1917
Osmanlı Ordu-yu Hümayunu
Başkumandanlığı Vekaleti
Şube: 8
Numara: 468
Telgraf
Şifre 
18/9/UJ333
Samsun Mevki Kumandanlığı ‘na

Ünye ile Terme miyanesi telgraf hattının Ünye Telgraf Merkezi’ne iki saat mesafede 
Akçay’dan başlıyarak Karasu kordonuna kadar üç mahalde se kiz direk arasında telleri ke-
silerek hatlara mümted üç telden ellişer altmışar metre kadar tel alınıp götürüldüğü ve üç 
direğin de balta ile kesildiği ve bu hal de Akçay’da Karasu altındaki ormanlarda muhtefi 
olup sahile inerek düş man gemilerine râkib olan Ermeni çeteleri tarafından vuku’a geti-
rildiği, ıslâ hına gönderilen telgraf çavuşu lâzım olan ameleyi tedarikde müşkilâta uğra dığı 
gibi kuvve-i zabıta tarafından dahi muavenet gösterilmediği, binaenaleyh bundan dolayı 
arızanın ıslahı imtidad eylediği Posta Telgraf Nezaret-i Celilesi’nden işar kılınmaktadır. Bu 
gibi fevkalade bir hâl vuku’unda muhaberat-ı telgrafıyenin sekteden vikayesini te’minen 
kuvve-i zabıta ve cihel-i askeriye ce lazımu’1-ifa muavenetin hiçbir suretle dirîğ olunmama-
sı lüzumunun icab edenlere tebliği ve inbâsı mütemennâdır.830

(Mühür) Muhabere ve Muvasala Kıtaatı Müfettiş-i Umumiliği 

830 B.O.A., DH. ŞFR, 79-A/139
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Devlet-i Osmaniye
Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdüriyet-i Umumiyesi
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti ve Kalemi
Umumi: 197717
Hususi: 57

Dahiliye Nezareti-i Celilesi’ne
Mahrem

Devletli efendim hazretleri
Telgraf muamelatının bugünkü şekil ve vaziyetiyle suret-i tedvirini hulasaten ira’e eden 
varaka leffen takdim-i pişgah-ı samileri kılınmışdır. Mezkur varakanın tedkikinden de an-
laşılacağı vechile muhaberatın ihtiyac-ı hakiki ile mütenasib bir suretde tevsi-i muamelata 
buraca mevzu’ takayyüdatın ref ’iyle kabil olabileceğinden bu cihetin te’minine ma’tuf es-
bab ve vesaitin istikmali bilhassa arz ve istirham olunur. Ol babda emr u ferman hazret-i 
men lehül-emrindir.
Fi 7 Şaban Sene [1]338 ve fi 28 Nisan sene [1]336 / [28 Nisan 1920]

Posta ve Telgraf ve Telefon
Müdür-i Umumisi

(İmza)
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Devlet-i Osmaniye
Posta ve Telgraf ve Telefon
Müdüriyet-i Umumiyesi
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti ve Kalemi

1-16 Mart 1336 tarihinden beri işgal-i askerî altında bulunan mer kezler İstanbul, Be-
yoğlu, Üsküdar, Kadıköy ve Rumelihisarı olup bunlardan Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy ve 
Rumelihisarı merkezlerinde telgraf muhabe resi büsbütün mu’attal bulunmaktadır.

2-İstanbul Muhabere Odası sabahlan saat onda açılarak ba’de’z-zuhr saat dörtde kapan-
makta olduğundan muhabere günde altı saate münhasır kalmışdır.

3-Muhaberenin başında bir İngiliz telgrafçısı ile Mümeyyiz Leon Efendi kontrol vazifesini 
ifa etmekde olup iki muhabere memurumuz bilfi’l muhabere ile ve bir komitatör memu-
rumuz pul vermek ve telleri muayene etmekle meşgul bulunur.

4-Geçen muhabereyi zabtetmek üzere İngilizler yalnız üç mürekkebli ve şeridli kontrol 
makinesi vaz’ etmiş olduklarından muhabere edilecek merkezlerin daha çok olduğuna 
göre bu makinelerin ekseriya çalışdığı za manlar diğer merkezlerle muhabere etmek kabil 
olamamakdadır. Diğer tarafdan muhabere saatleri de mahdûd olduğu için telgrafhâmeler 
kısmen ertesi güne kalarak te’ehhur etmektedir.

5-Mukabil ve muhabir merkezler atebe-i seniyyeye ve makamat-ı resmiyeye resmi ve hu-
susi telgraf çekmek istiyorlar. Bunları almak kabil olamıyor. Esasen İngilizce ve Fransızca 
lisanlarını bilen ve isti’mâl eden ashâb-ı mesâlih pek mahdûd olduğundan ahalinin telgraf-
la muhabere ihti yacı tatmin edilemiyor.

6-Akşamları muhabere odası pek erken yani saat dörtde kapandığı için hükümet-i merke-
ziyenin taşralara aid mühim telgrafnameleri ertesi güne kalmaktadır.

7-Hükûmet-i merkeziyenin resmî telgrafnâmeleri doğrudan doğruya telgrafhanece kabul 
edilemediğinden bunlardan yalnız pek mühim olanlar İngiliz kumandanı tarafından vize 
edildikden sonra tevdi ve mahallerine keşide edilmekdedir.

8-El-haletü hazihi İstanbul hududu haricinde Gebze, İzmit, Yalova, Karamürsel, Adapa-
zarı, Sapanca, Bahçecik, Hendek, Akyazı, Düzce, Bolu, Gerede, Çerkeş, Safranbolu, Mu-
durnu ve Göynük merkezleriyle muhabere mümkün bulunmaktadır. Ancak bunlardan 
Gebze, İzmit, Yalova, Karamür sel, Adapazarı ve Bolu merkezleriyle üç ecnebi lisanıyla 
telgraf teati edilmekde ise de diğer merkezlerde bu lisanlarla muhabere edebilecek me mur 
olmadığı için telgraf teati edilememekdedir.831

[28 Nisan 1920] 

Nisan 1920

831 B.O.A. HR. SYS, 2608/7-44
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ERMENAK KÖYÜ

Atatürk, Batı Cephesi Karargahı olan Akşehir’de bulunuyordu. Civar köyleri gezmek iste-
diğini söyleyerek yalnız yaverleri ile Ali Çavuş’u yanına aldı. Bir müddet dolaştıktan sonra 
ileride bulunan Ermenak Köyü’nü gördüler.

Hava birden bire bozmuş ve yağmur serpelemeye başlamıştı. Gezintiyi kısa kesip Ermenak 
köyüne dönülmesini istedi. Onlar da köyün yoluna girdi. Köyün karşı tarafından terk 
edilmiş bir bina hissini veren iki katlı ahşap bir konak görünüyordu. Bu defa otomobilin 
o tarafa sapmasını istedi. Böylece konağın önüne gelindi. Otomobil konağın önünde dur-
duğu halde binada hiç hareket görülmüyordu. İçerisinde insan olmadığını düşündüler.

Atatürk konağın merdivenlerini, konağa hiç yabancı değilmiş gibi rahatlıkla çıktı. Kapıyı 
vurup içeri girdi. Kapısı açık odalardan birine yaklaştı. Yaverler ve Ali Çavuş, Atatürk’ün 
hemen arkasında merakla etrafa bakınıyorlardı. Koca odada, bir yaşlı, bir genç kadın yere 
oturmuş, aralarına koyduğu beşiği sallıyorlardı. 

Kırık pencere camlarının yerine bezler ve mukavvalar koymuşlardı. Hemen hemen hiç 
eşya yok gibiydi. Yerde eski bir kilimle raflarda eski birkaç tencere görülüyordu. Kadınların 
elbiseleri yama içinde, yüzleri solgundu. Şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Her gün çete ve eşkı-
yaların baskınlarına uğramaktan yüzlerinde kanıksamış bir ifade vardı. Yaşama ve ölmenin 
onlarca bir farkı yoktu sanki.

Atatürk’ün üzerinde Erzurum’dan beri çıkarmadığı sivil avcı elbisesi vardı. Atatürk kadın-
lara, “Merhaba bacılar!... Nasılsınız?” diyerek hatırlarını sordu. Kadınlar biraz şaşırdılar. 
Kapanmak istedilerse de bu kadar efendi kıyafet ve içlerinde subay da bulunan insanların 
kendilerine zararı dokunmayacağını anladıklarından rahatladılar. 

Yaşlı kadın “Sağ ol oğlum, iyiyiz işte. Gördüğün gibiyiz” dedi.

Atatürk, “Sizin kimseniz yok mu? Yalnız mısınız? Diye sordu.

Yaşlı kadın, “Türemeyesice bir Mustafa Kemal çıktı. Oğlumuzu elimizden alıp asker etti. 
Başka kimsemiz yok” dedi. 

Atatürk, “kimmiş bu Mustafa Kemal, biliyor musun bacım?” deyince kadın, “Ne bileyim. 
Hükümete isyan etmiş herifin biriymiş. Oğlan askere gidince çocuk ile gelin bana kaldı. 
Ne yapalım. Buna da şükür.” Dedi.

Atatürk, “Oğlun nerde asker” diye sordu. 

Kadın boş gözlerle Atatürk’e baktı. Düşündü. Sonra aklına gelmiş olacak ki, “Mektubu var 
getireyim” diyerek içeriye koştu. Mektubu getirdi.

Atatürk mektubu okudu. İkinci Ordu’da asker olduğunu öğrendi ve yaşlı kadına, “İkinci 
Ordu Kumandanı benim arkadaşım. Yazayım, oğluna izin versin” dedi.
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Kadın küçümser bir tavırla zahmet etme yavrum bizim muhtar bile yazdı da cevap dahi 
gelmedi. Mustafa Kemal hiç kimseye izin vermiyormuş dedi.

Bu konuşma sırasında evin genç gelini misafirlere süt hazırlamıştı. Toprak kaselerde ikram 
etti. Atatürk yaşlı kadına ne ile geçindiklerini sordu. Kadın, birkaç günlük bulgurunun 
kaldığını, o da biterse belki muhtardan ödünç alacağını söyledi.

Atatürk civarda bakkal olup olmadığını sordu. Kadının evet demesi üzerine Ali Çavuş’u 
yanına çağırdı ve kulağına, “Çocuk, bakkaldan bir şeyler al ve getir” buyurdu. Bir müddet 
sonra Ali Çavuş, çeşitli yiyeceklerden 30 liralık alıp getirdi. 30 lira o zamanlar büyük pa-
raydı. Yiyecekleri kadına teslim etti. Bakkal kendisinde buğday olmadığını ve muhtardan 
alabileceğini söylediğinden, muhtara gelmesi için haber gönderildi.

Kadın yiyecekleri misafirlerin kendilerine aldıklarını zannederek hepsini bir köşeye yığdı. 
Muhtarın gelmekte olduğu haber verilince, Atatürk “Allah’a ısmarladık” diyerek kalktı. 
Hep beraber merdivenlere doğru gidiyorlardı ki kadın, “Erzakları unuttunuz” diye seslen-
di. Atatürk, “Bacım, onlar senin olsun” dedi.

Kadın,”Oğlum, bizim paramız pulumuz yok, neyle ödeyeceğiz?” dedi.

Atatürk, “Ben oğlundan alırım meraklanma” diye cevap verdi.

Kadın, “İyi ama oğlum asker, nereden parası olacak? Nasıl verecek? Kurbanın olayım bizi 
borçlandırma” diye yalvarmaya başladı.

Bu esnada muhtar merdivenleri çıkıyordu. Atatürk ve beraberindekiler de merdiven ba-
şına gelmişti. Kadın hiç değilse muhtarı evin dışarısında karşılamak için koştu ise de 
muhtar merdivenleri çıkmıştı. Yaver Muzaffer Bey kadının muhtarla konuşmasına fır-
sat vermeden kulağına, “Bu Mustafa Kemal’dir.” dedi. Kadın şaşırmıştı. “Tövbe oğlum. 
Bu iyi kalpli adam Mustafa Kemal olur mu hiç?” deyince, konuşmayı duyan muhtar işi 
anlamıştı. Hemen Atatürk’ün elini öpmek için sarıldı. Muhtarın bu halini gören kadın 
da işi anladığından o da ellerine sarılarak, “Aman oğlum, affet beni. Senin gibi Mustafa 
Kemal’lere hepimiz kurban olalım. Ne bileyim ki senin gibi iyi bir adamın Mustafa Ke-
mal olduğunu” deyince Atatürk,”Valide meraklanma. Benim arkamdan yalnız sen değil, 
herkes söylüyor” diyerek konaktan ayrıldı. 

Kadın ve gelin merdivenlerin alt basamaklarına inmişler, Mustafa Kemal Paşa’yı uğurlu-
yorlardı. Kadın Atatürk’e “Mamıdımı görürsen iyi olduğumuzu söyle. Vazifesine mukay-
yet olsun. Bizi düşünmesin. Mustafa Kemal başımızda” dedi.

Atatürk kadının bu inceliğinden çok memnun olmuştu. Kısa bir müddet sonra Atatürk 
kadının oğluna izin verilmesi için gereken emri verdi. Mahmut da izinden dönerken 
Atatürk’e gelip minnet gözyaşlarıyla elini öptü.832 

832 Oranlı Ziya, Atatürk’ün Şimdiye Kadar Yayınlanmamış Anıları, Anlatan: Ali Metin Atatürk’ün Emir Çavuşu, 
Ankara 1967, s. 98-103
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9. BÖLÜM
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN  

1. DÖNEMİ’NDE (23 NİSAN 1920-16 NİSAN 1923) 
HABERLEŞME İLE İLGİLİ ÇIKAN KANUN VE  

KARARNAMELERİN METNİ VE MÜZAKERELERİ

Büyük Taarruz’da Türk Askeri Düşmanı Kovalarken (Ankara Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
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İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE RESMİ MUHABERENİN MEMNUİYETİ HAKKIN-
DA KARARNAME

6 Mayıs 1336 (1920) ve 17 Şaban 1338 No:2

1. İstanbul ile her nevi resmi muhaberat memnudur. Dersaadetten gelecek evrakı resmiye 
ve İstanbul matbuatı derhal iade olunacaktır. Evrakı varideyi ve matbuatı kabul eden 
veya iade etmeyen memurlar hıyaneti vataniye mucibince ittiham edilecektir.

2. Posta ve telgraf muhaberatının hususi ve ticari olan kısmı muayyen merkezlerde sansü-
re tabi olmak şartıyla serbesttir. Ancak mektuplar açık olarak teati edilecektir.

3. Muhaberat Türkçe olacaktır. Fransızca muhaberat için lüzumu kadar mahreç tayin 
edilecektir. Bu kararın icrasına Dahiliye Vekaleti memurdur. 833

B.M.M. Reisi Umuru Şer’iye V. Hariciye V. Dahiliye V.
M.Kemal  Fehmi  Bekir Sami  Cami

Erkanı Harbiye-i Umumiye Reisi Müdafaai Milliye V.
        İsmet Fevzi

Adliye V.  Maliye V.  Nafia V.  Sıhhiye V.
Celalettin Arif  Hakkı Behiç  İsmail Fazıl  Dr. Adnan

 Umuru İktisadiye V.  Maarif  V.
 Hakkı Behiç  Dr. Rıza Nur

SANSÜR HAKKINDA HEYET-İ UMUMİYE KARARI

4 Haziran 1336

Karar No:19

Meb’usun muhaberatı sansürünün mebusan tarafından müntahap üç aza tarafından mü-
naavebeten icrasını karar verildi. 834

KARARIN MÜZAKERESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4 Temmuz 1336 (1920) tarihli oturumunda, meclis 
azalarının mektuplarının sansür edilmemesi hakkında meclise altı takrir verildi.

Çorum Mebusu Sıddık Bey ile refakasının mebus mektuplarının sansürden istinasına dair 
takriri:

Riyaset-i Celileye

Büyük Millet Meclisi Aza-yı Muhteremesine ait mektup ve telgrafnamelerin sansürden 
istisnasını ve keyfiyetin kuvve-i icraiyyeye tebliğini rica ederim.

833 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.7
834 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.11
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29 Haziran 1336

 Çorum Mebusu  Tokad  Tokad  Çorum

 Sıddık  Rıfat  Mustafa  Dursun

Lazistan Mebusu Ziya Hurşid Bey ile rüfekasının, mebus mektuplarının sansürden istina-
sına dair takriri:

Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine 

Elyevm dahili memlekette tatbik edilen sansürden Büyük Millet Meclis Aza-yı kiramına 
aid muhaberat ve mekatibin istisnasını teklif ederim.

4 Temmuz 1336

 Lazistan Mebusu  Karahisarısahib  Kastamonu

 Ziya Hurşid  Mehmet Şükrü  Rüştü

Çorum Mebusu Dursun Bey ile refikinin İcra Vekillerine ve makamat-ı resmiyeye gönde-
rilecek bilumum muhaberatın sansürden istisnasına dair takriri:

Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine

Şu içinde bulunduğumuz ahval-i fevkalede bazı tedabir-i fevkaladenin ittihaz ve icrasını 
icab ettiriyor. Bu cümleden olarak muhaberata sansür lazimedendir. Şu kadarki sansürün 
İcra Vekaleti Celilelerine mafevk makamat-ı resmiyeye vuku bulacak maruzat ve şikayete 
de teşmil buyurulması pek çok mahaziri dail’dir ki bunun harp senelerinde ne gibi maza-
ratlar ve mahzurlar tevlid ettiğini efrad-ı milletin sadayı şikayet-i’nin nasıl boğulduğunu 
bizzat gördük ve tecrübe ettik. Binaenaleyh İcra Vekalet-i Celilerine, makamat-ı resmiyeye 
mazrufen gönderilecek muhaberatın sansürden istisnasını teklif ve rica eylerim efendim.

2 Haziran 1336

 Çorum  Tokad

 Abdurrahman Dursun Mehmet Rıfat

Bu takrirden sonra Sinop Mebusu Hakkı Hami Bey söz alarak, sansürün çok çirkin bir 
olay olduğunu söyledi.

Lazistan Mebusu Ziya Hurşid Bey ise, sansürün sadece meclisten değil, tüm memleketten 
kaldırılmasını teklif etti.

Karahisarısahib Mebusu Hoca Şükrü Efendi ve Kastamonu Mebusu Rüştü Bey’in sansür 
aleyhinde yapmış oldukları konuşmalarından sonra, kürsüye gelen Mustafa Kemal şunları 
söylemiştir:
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“Efendiler;  bendeniz meselenin halline medar olmak için ikiye ayırmak istiyorum. Evve-
la sansür vazı lazım mıdır? Değil midir? İdamesi lazım mıdır? Değil midir? İkincisi;  bu 
lüzumu kanaat-ı umumiye hasıl olursa, mebusanı kiramın bundan istisnası muvafık olur 
mu? Olmaz mı? Şir defa sansür, yalnız erbabı mefsedet-i kasdederek, fesadı men için vaz 
edilmiş bir şey değildir. Memleketimizin ahvali dahiliyesini nazarı dikkate alacak olursanız 
tamamen hüsniyete makrun olmak üzere, bazı yerlerdeki malumatı, havadisi diğer yerlere 
nakletmek dahi muzur olabilir. Mesela Düzce’de isyan varken Yozgad havalisinde de hafi 
olarak bir takım erbabı mefsedet çalışmakta idi. Bu müfsidler Düzce’deki vakayia velev 
havadis kabilinden olsun seri bir surette vakıf olabilselerdi, Düzce isyanının vukuu sıra-
sında Yozgad isyanı da vaki olurdu. Binaenaleyh bazen bir tarafın malumatını diğer tarafa 
isalde de teehüratı icab edecek esbabı katiye olabilir. Bundan dolayı dahilen sansür vazına 
Heyet-i İcraiye lüzum görmüş ve bunu vazetmiştir. Bu lüzuma kani olduktan sonra aza-yi 
kiramın bundan istinası meselesi de nazarı dikkate alınmıştır. Bittabi hiçbirimizden şüphe 
etmiş değiliz. Böyle bir şüphe ve tereddüt bizden uzak olsun. Yalnız Mebusan-ı Kiramın 
bu kaide-i umumiyeden istisna edilmemesinin bir sebebi var, o da sansürü vazeden vaka 
Heyet-i İcraiye idi. Malumu aliniz Heyet-i İcraiye, heyet-i umumiyemiz namına ifa-yı 
vazife etmektedir. Binaenaleyh sansüre vazeden Heyet-i Aliyeniz, kendisini bu kaideden 
istisna etmek isterse ve bunu izzeti nefis meselesi ve itimad meselesi olarak telakki ederse o 
zaman bütün rüesa-yi memurini mülkile valiler, mutasarrıflar, kaymakamlar hepsi şayan-ı 
itimad insanlardır ve bütün memurlar ve bütün kumandanlar ve zabitan şayan-ı itimat 
insanlardır. Bunlara diyeceğiniz ki, biz şayan-ı itimadımız, fakat bizden başka herkes şüphe 
edilecek insanlardır. Tabii böyle bir şey diyemeyeceğiz. Binaenaleyh bu gibi şeyleri söylet-
memek için, hiçbir kimsenin böyle itirazına mahal bırakmamak için, kendimizi bu istis-
nadan hariç tutmayı muvafık bulmamış idik. Eğer mebusan-ı kiramın, Rüesa-yı memurin 
ve saireyi şayan-ı itimad bulup ondan gayrisine sansüre tatbik etmek isterlerse ondan gayri 
ne kalır? Efrad-ı millet, kütle-i asliye-i millet demek ki kendilerine vekalet ettiğimiz millet 
şayan-ı itimad değildir. Böyle bir şey olmaz. Meseleyi izzet-i nefis meselesi yapmak doğru 
değildir. Sansüre idame etmek lüzumuna kail iseniz kendimizi istisna etmemeliyiz. Yalnız 
sansürün vazından dolayı bazı mehaziri bertaraf edecek tedabir almalıdır. Arkadaşımız 
buyurdular ki;  Konya’da şu kadar bin mektubun postahanede teraküm ettiğini görüyoruz. 
İşte takip edeceğimiz nokta budur. Sansür memuru vazifesini hüsn-ü ifa etmemiş, neden 
o kadar mektubu teraküm ettirmiş ve mahalline isal etmemiştir. Bu noktayı tahkik edebi-
liriz. Diğer bir nokta daha mevzubahis olabilir;  mebusan-ı kiramın mektuplarını sansür 
etmek mutlaka falan filan efendiye muhavvel bir vazife olması şart değildir.

İçinizden de birkaç kişi intihab olunur. Onlar vasıtası ile bu iş daha seri bir surette yapı-
labilir. Bunlar teferruattan ibarettir. (Doğru doğru sedaları). Sansürün muhafazası henüz 
lazımdır. Kanaatindeyim. Bu kabul edildikten sonra Heyet-i umumiyemize müsavi olarak 
tatbik edilmelidir. Sonra tesri-i muamelat için tedabir düşünelim” 

Bu konuşmadan sonra söz alan Amasya Mebusu Ömer Lütfi Bey, sansürün kaldırılma-
sının sakıncalı olacağını belirterek, postahanelerdeki görevlilerin sayısının artırılmasını 
istedi. Ayrıca mebusanın mektuplarının Divan-ı Riyaset tarafından sansür edilmesinin 
münasip olacağını teklif etti.

Daha sonra diğer takrirlerin okunmasına geçildi.
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Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey’in takriri:

Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine

Milletin intihab ve itimadgerdesi olan Mebusan-ı kiram muhaberatından şüphelenmek 
esasen varid ve muhtemel olmadığı halde, bilumum muhaberat-ı hususiyemiz mevrid 
ve mahreçlerinde en ufak memurlar tarafından sansür ediliyor. Sansür talimatnamesine 
muhalefet edilmiş olmamak için, mebus mektuplarının, idare memurlarının mühürleri 
tahtında bulundukça sansür edilmemesi ve mebuslar namına geleceklerin hiçbir taraftan 
sansür edilmemesi hususunun usul ittihazını teklif ederim.

2 Haziran 1336

Saruhan Mebusu

Refik Şevket

Tokad Mebusu Mehmet Rıfat Bey’in takriri:

Büyük Millet Meclisi nezdinde telgraf ve posta şubesi teşkilini ve aza-yı muhteremeye ait 
muhaberat-ı hususiyenin meclis tarafından müntehab üç zat tarafından münavebeten tet-
kik ve sansür ettirilmesini teklif eylerim.

Tokad

Mehmet Rıfad

Karahisarısahib Mebusu Mehmet Şükrü Bey’in takriri:

Büyük Millet Meclisi, hariçle ve ihtilal mevcut olan mıntıkalarla vuku bulacak bilcümle 
muhaberatın serbestçe icrasını kabul ederek ruzname-i müzakerata geçer.

Karahisarısahib

Mehmet Şükrü

Tokad Mebusu Mehmet Rıfat Efendi’nin takriri teklif üzerine reye konularak oy çoğun-
luğu ile kabul edildi. 835

TELGRAF MUHABERATININ MÜHİM VE MÜSTACEL MEVADDA HASRI 
HAKKINDA KARARNAME

14 Haziran 1336 (1920) No:31

Umuru Dahiliye Vekaletinin 10 Haziran 1336 (1920) tarih ve 684 numaralı tezkeresi le-
delkırae şu sıralarda teati olunan telgraf muhaberatının mutavvel ibarelerle yazıldığı anla-
şıldığından mesaili gayri mühimme ve müstacelenin telgraf hatlarına tahmili müreselatı 

835 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem(23 Nisan 1920-16 Nisan 1923), Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Basımevi, Ankara, Cilt:I, s.177
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müstacellenin tehirini mucip olacağından tahriratla yazılması icap eden mevaddı mutavvel 
telgrafhanelerle keşide edenlerden tazminatı nakdiye ahzi karargir olmuştur. 836

İşbu kararnamenin icrasına Vekiller memurdur.
 B.M.M. Reisi  Umuru Şer’iye V.  Müdafaai Milliye V.
 M.Kemal  Fehmi  Fevzi Paşa Hz.

 Adliye V.  Dahiliye V.  Hariciye V.N.  Maliye V.
 Celalettin Arif  Cami  M.Kemal  Hakkı Behiç

 Maarif V.  Nafia V.  Umuru İktisadiye V.
 Dr. Rıza Nur  İsmail Fazıl  Hakkı Behiç

 Sıhhıye V.  Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi
 Dr. Adnan  İsmet

ANKARA BÜYÜK MİLLET MECLİSİ POSTAHANESİ VE ANKARA BÜYÜK MİL-
LET MECLİSİ TELGRAFHANESİ İBARESİYLE HAKKEDİLECEK MÜHÜRLE-
RİN İSTİMALİ HAKKINDA KARARNAME

18 Haziran 1336 (1920)- No: 62

Posta Telgraf Müdiri Umumisi’nin Büyük Millet Meclisi telgrafhanesinde muvakkaten 
adi ve taahhütlü mektup kabul edilmesi ve “Ankara Büyük Millet Meclisi Postahanesi” ve 
“Ankara Büyük Millet Meclisi Telgrafhanesi” ibareleriyle bu merkez namına hakkedilecek 
mühürlerin istimali hakkındaki teklif heyeti vekilece muvafık görülerek ol veçhile karargir 
olmuştur. 837

 B.M.M. Reisi  Umuru Şer’iye V.  Müdafaa-i Milliye V.
 M.Kemal  Fehmi Fevzi

 Adliye V.  Dahiliye V.  Hariciye V. N.
 Celalettin Arif  Cami  M.Kemal

 Maliye V.  Maarif V.  Nafia V.  İktisat V.
 Hakkı Behiç  Dr. Rıza Nur  İsmail Fazıl  Hakkı Behiç

 Sıhhıye V.  Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi
 Dr. Adnan  İsmet

836 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.19
837 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.23
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MUHABERAT-I ASKERİYEDE OLDUĞU GİBİ MUHABERATI MÜLKİYEDE DE 
ELKAP KULLANILMAMASI HAKKINDA KARARNAME

18 Haziran 1336 (1920)-No:65

Muhaberatı askeriyede olduğu gibi muhaberatı mülkiyede dahi elkap ve hatimenin ref edile-
rek sade ve muciz bir şekle ifrağı hakkında on ikinci kolordu kumandanlığının teklifi muva-
fık görüldüğünden devaire ona göre tebligat ifası Heyeti vekilece karargir olmuştur. 838

 B.M.M Reisi  Umuru Şer’iye V.  Müdafaai Milliye V.
 M.Kemal  Fehmi  Fevzi

 Adliye V.  Dahiliye V.  Hariciye V.N.  Maliye V.
 Celalettin Arif  Cami  M.Kemal  Hakkı Behiç

 Maarif V.  Nafia V.  İktisat V.  Sıhhıye V.
 Dr. Rıza Nur  İsmail Fazıl  Hakkı Behiç  Dr. Adnan

 Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi
 İsmet

SANSÜR TALİMATNAMESİNE MÜZEYYEL KARARNAME

16 Ağustos 1336 (1920)- No:164

MADDE 1- Sansür talimatının on birinci maddesinin fıkrai ahiresi berveçhi ati tadil edil-
miştir:

(Sansür müfettişlerinin mercii Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumiyesi’dir).

MADDE 2- Dahili posta ve telgraf muhaberatının hususi ve ticari olan kısmı için mevzu 
sansür mülgadır.

MADDE 3- Sansür talimatının belada muharrer iki maddesi hükmünü tearuz eden ah-
kamı mülgadır. 839

 B.M.M Reisi  Umuru Şer’iye V.  Müdafaai Milliye V.
 M.Kemal  Fehmi  Fevzi

 Adliye V.N.  Dahiliye V.N.  Hariciye V.
 Ahmet Muhtar  Dr. Adnan  Ahmet Muhtar

 Maliye V.  Maarif V.N.  Nafıa V.  İktisat V.V.
 Ferit  Mahmut Celal  İsmail Fazıl  Mahmut Celal

 Sıhhıye V.  Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi
 Dr. Adnan  İsmet

838 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.24
839 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.46
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DEVAİRDE KULLANILAN PULLARIN TEVHİDİ HAKKINDA  
KARARNAME

19 Ağustos 1336 (1920) –No: 182

Devairde istimal edilmekte bulunan bütün pulların tevhid ile kıymetine göre muhtelif 
renklerde ve “Devleti Aliye” ve “Hazinei Maliye” ibarelerinin dercine ve pullardan yüz 
milyonun Avrupa’da tab ettirilmesi ve keyfiyetin Umuru Maliye Vekaletine tebliği takarrür 
etmiştir. 840

 B.M.M. Reisi  Umuru Şer’iye V.  Müdafaai Milliye V.
 M.Kemal  Fehmi  Fevzi

 Adliye V.N.  Dahiliye V.N.  Hariciye V.  Maliye V
 Ahmet Muhtar  Dr. Adnan  Ahmet Muhtar  Ferit

 Maarif V.N.  Nafıa V.  İktisat V.V.
 Mahmut Celal  İsmail Fazıl  Mahmut Celal

 Sıhhıye V.  Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi
 Dr. Adnan  İsmet

TELGRAF VE TELEFON MUHABERATI HAKKINDA KARARNAME 

22 Eylül 1336 (1920)-No: 233

1. Vekillerle cephe kumandanlıkları ve asayişi memleketle alakadar ahvali fevkalade bir 
mahallin en büyük askeri ve mülkiye memuru müstesna olmak üzere herkes için maki-
ne başında telgraf muhaberesi ve yahut telefon hatlarına telefon vazolunarak yapılacak 
telefon muhaberesi men edilmiştir.

2. Servis usulü sureti kat’iyede memnudur. Alan ve keşide eden memurdan bedeli tazmin 
ettirilecektir.

3. Bilumum devair-i devlette telgraf muhaberatı mümkün mertebe kasr ve tahdit edile-
cek ve posta ile temini mümkün hususat için telgraf kullanılmayacaktır.

4. Telgrafnameler zevaitten ari hakiki bir telgraf ifadesi ile yazılacak ve şifreli muhaberat 
ancak lüzumu olanlara hasredilecektir.

5. Resmen o muhabereye salahiyettar bir makam ve memuriyet sahibi olmayan eşhas için 
şifreli muhaberat men edilecektir.

6. Açık resmi telgrafnamelerde görülecek lüzumsuz ve zait kelimat ve cümlelerle telgraf-
nameler için alakadarından tazminat talep edilmek üzere bunları ihbar etmeğe posta 
ve telgraf idaresi mecburdur. Hususi olduğundan şüphelendiği şifreli telgrafnamele-
rin birer suretini Posta ve Telgraf İdareleri Dahiliye Vekaleti’ne gönderecektir. Şifreli 
telgrafnamelerle hususi muhaberede bulunanlar kendi memuriyetini suiistimal etmiş 
telakki olunacak ve haklarında ona göre tatbikatta bulunulacaktır.

840 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.51
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7. Telgraf hudutunun telefon muhaberatına tahsisi ve muhaberatı resmiyei askeriye için 
tesis edilen merakizde hususi telgrafname kabulü ancak Posta ve Telgraf Müdiriyeti 
Umumiyesi’nin müsaade ve muvafakatine vabestedir.

8. İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekaleti memurdur. 841

 B.M.M. Reisi  Umuru Şer’iye V.  Müdafaai Milliye V. N.
 M.Kemal  Fehmi  İsmet

 Adliye V.N.  Dahiliye V.N.  Hariciye V. V. 
 Ahmet Muhtar  Refet  Ahmet Muhtar 

 İktisat V.V.  Sıhhiye V.  Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi
 Mahmut Celal  Dr. Adnan  İsmet

BİLFİİL İFAYI HİZMET EDEN POSTA MÜTEAHHİTLERİ İLE  
SÜRÜCÜLERİNİN HİZMET-İ ASKERİYELERİNİN TECİLİ HAKKINDA  
KARARNAME 3 Teşrinievvel 1336 (Ekim 1920)-No:254

Posta müteahhitleri ile sürücülerinin bilfiil ifayı hizmet ettiği müddetçe hizmeti askeriye-
lerinin tecili muvafık görülmüş ancak bu babda bir güne suiistimalata mahal kalmamak 
üzere her Posta ve Telgraf Başmüdüriyeti Dairesi dahilinde ne kadar posta müteahhit ve 
sürücüsü varsa hangi tarihte ve ne kadar müddetle taahhüde girmiş olduklarını mübeyyin 
bir defter tutulması ve bunların mensup oldukları ahzı asker şubatına künyelerinin itası ve 
hitamı teahhütte yine keyfiyetten şubelerine malumat verilmesi Heyeti vekilenin 3 Teşri-
nievvel 1336 tarihindeki içtimaında takarrür etmiştir. 842

 B.M.M. Reisi  Umuru Şer’iye V.  Müdafaai Milliye V. N.
 M.Kemal  Fehmi  İsmet

 Adliye V.N.  Dahiliye V.N.  Hariciye V. V.  Maliye V. 
 Ahmet Muhtar  Refet  Ahmet Muhtar  Ferit

 Maarif V.  Nafia V.  İktisat V.  Sıhhıye V.
 Dr. Rıza Nur  İsmail Fazıl  Mahmut Celal  Dr. Adnan

 Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi
 İsmet

SANSÜR TALİMATNAMESİ:

28 Teşrinievvel 1336 (1920 Ekim) –No:292

Madde 1- Dahilden sahile ve sahilden dahile gidecek mektuplar ile kara hudutları üzerin-
deki mevakie gidecek ve oralardan gelecek mektuplar sahilde ve kara hudutları üzerindeki 
büyük merakizde sansür edilecektir.

841 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.71-72
842 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.88
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Madde 2- Bu talimatın icrasına Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 843

 B.M.M. Reisi  Umuru Şer’iye V. Müdafaai Milliye V. N.
 M.Kemal  Fehmi  Fevzi

 Adliye V.N.  Dahiliye V.N.  Hariciye V. V.  Maliye V. 
 Ahmet Muhtar  Dr. Adnan  Ahmet Muhtar  Ferit

 Maarif V.  Nafia V.  İktisat V.  Sıhhıye V.
 Dr. Rıza Nur  Mahmut Celal  Mahmut Celal  Dr. Adnan

 Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi
 İsmet

SALAHİYETTAR MAKAMAT TARAFINDAN KENDİLERİNE ŞİFRE TEVDİ 
OLUNAN MEMURİNDEN MAADA HER KİMDE HUSUSİ VEYA RESMİ ŞİFRE 
BULUNURSA CASUS TÖHMET İLE İSTİKLAL MAHKEMELERİNE VERİLE-
CEKLERİ HAKKINDA KARARNAME

12/13 Teşrinisani 1336 No: 344 

Salahiyettar makamat tarafından kendilerine şifre tevdi edilen memurinden maada her 
kimde hususi veya resmi şifre bulunursa casus töhmet ile İstiklal Mahkemelerine tevdi 
edilmeleri ve keyfiyetin bilumum vekaletlere tamimen tebliği Heyeti Vekile’nin 12-13 Teş-
rinisani 1336 (Kasım 1920) tarihindeki içtimaında takarrür etmiştir. 844

 B.M.M. Reisi  Umuru Şer’iye V.  Müdafaai Milliye V. N.
 M.Kemal  Fehmi  Fevzi

 Adliye V.N.  Dahiliye V.N.  Hariciye V. V.  Maliye V. 
 Ahmet Muhtar  Dr. Adnan  Ahmet Muhtar  Ferit

 Maarif V.  Nafia V. N.  İktisat V.  Sıhhıye V.
 Dr. Rıza Nur  İsmail Fazıl  Mahmut Celal  Dr. Adnan

 Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi
 İsmet

KIYMET-İ MUKADDERELİ MEKATİP İLE POSTA PAKETLERİNİN UCURAT-I 
TEMİNİYESİNİN TEZYİDİ HAKKINDA KANUN 

28 Teşrinisani 1336 ve 16 Rebiülevvel 1339
Kanun No: 61

843 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.110
844 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.126, 12/13 Teşrinisani 1336 (Kasım1920)-

No:344
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Madde 1- Dahiliye kıymeti mukaddereli mekatip ile posta paketlerinden alınmakta olan 
ücreti teminiye badema alesseviye yüzde bir kuruş nisbetinde istifa edilecektir.
Madde 2- İşbu kanun tarih-i neşrinden itibaren on beş gün sonra mer’iyülicradır.
Madde 3- İşbu kanunun icrasına Dahiliye Vekaleti memurdur. 845

KANUNUN MÜZAKERESİ

Dahiliye Vekaletince tanzim ve tevdi olunan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
28 Teşrinisani 1336 (Ekim 1920) tarihli oturumunda görüşülmeye başlandı.

Dahiliye Vekaletinin hazırlamış olduğu kıymeti mukaddereli mekatip ile posta paketleri-
nin ücuratı teminiyesinin tezyidi hakkında esbab-ı mücube layıhası okundu.

Daha sonra maddelerin oylamasına geçildi. Aydın Mebusu Esad Efendi ve Antalya Mebu-
su Halil İbrahim Bey’in kanun teklifi hakkında olumsuz düşüncelerini belirtmelerinden 
sonra, yapılan oylamada kanun teklifteki şekliyle aynen kabul edildi. 846

SANSÜR VAZ’I HAKKINDA HEYET-İ UMUMİYE KARARI

2 Kanunuevvel 1336
Karar No:77

Amasya, Tokat, Çorum, Kırşehir, Samsun sancakları dahilinde Mebusan-ı Kiram muhabe-
ratı müstesna olmak üzere sansür vazı kabul edildi. 847

KARARIN MÜZAKERESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2 Kanunuevvel 1336 (Aralık 1920) tarihli oturumunda, 
beş liva dahilinde bilumum posta ve telgraf muhaberatına sansür vaz edildiğine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyasetiyle Dahiliye Vekaletince hazırlanan iki tezkere meclise sunuldu.

Daha sonra Dahiliye Encümenince hazırlanmış olan mazbata okundu.

Dahiliye Encümeni Mazbatası:
Riyaset-i Celileye

Amasya, Tokat, Çorum, Kırşehir, Samsun sancakları dahilinde vaz’ı Heyet-i Vekile’ce tek-
lif edilen sansürün Mebusan-ı Kiram namına gelip gidecek mektuplarla telgrafnameler 
müstesna olmak ve eşhasa ait muhaberat dahi nihayet kırk sekiz saat zarfında sevk ve keşi-
de edilmek şartı ile kabulüne karar verildi. 

845 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt:I, Ankara 1925, s.101-102;  Düstur, Başbakanlık 
Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.151;  Ceride-i Resmiye ile Neşir ve İlanı: 4 Nisan 1337 (1921) 
No:9

846 Kanun Layıhasının Tevdii Tarihi: 11 Teşrinievvel 1336 (Ekim 1920), Müzakere Tarihi: 28 Teşrinisani 1336 
(Kasım 1920), Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem (23 Nisan 1920-16 Nisan 1923), 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi, Ankara Cilt: 6, s.113-114-124

847 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.155
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 Encümen Reisi  Mazbata Muharriri  Katip  Aza
 Saruhan  Konya  İzmit  Cebelibereket
 İbrahim Süreyya  Mezundur  Hamdi  Faik

 Aza  Aza  Aza
 Niğde  Karahisar-ı  Şarki Bitlis
 Ata  Mustafa  Ata 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Bey, Batum Mebusu Ali Rıza Efendi, bu mazbatayı şiddet-
le karşı çıkmalarına rağmen mazbata oylanarak aynen kabul edildi.848

POSTA TELGRAF MÜDÜRİYET-İ UMUMİYESİ BÜTÇESİNE ZAMAİM İCRASI-
NA DAİR KANUN

3 Şubat 1337 (1921) ve 24 Cemaziyelevvel 1339

Kanun No:89

Madde 1- Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyet-i Umumiyesi eşya ve levazımı fenniyesi ile 
evrak-ı matbua karşılığı olarak 1336 senesi bütçesinin yüz otuz ikinci faslının ikinci eşya 
bahası maddesine otuz beş bin ve yüz yirmi yedinci faslının üçüncü kırtasiye ve evrak-ı 
matbua maddesine onikibin ceman kırk beş bin liranın umumi bütçeye zam ve ilavesine 
ve muvakkat bütçeye zamimeten sarfına mezuniyet verilmiştir.

Madde 2- İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

Madde 3- İşbu kanun icrasına Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 849

KANUN MÜZAKERESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 Şubat 1337 (1921) tarihli oturumunda, Posta ve Telg-
raf Müdiriyet-i Umumiyesi 1336 (1920) senesi bütçesinin bazı fasıllarına zamaim icrasına 
dair kanun layihası ve Muvazene-i Maliye Encümeni mazbatası okundu.

Heyet-i Vekile tarafından hazırlanmış olan kanun teklifi, kanunlaşmış şeklin aynısıdır.
Muvazene-i Maliye Encümeni Mazbatası:
Riyaset-i Celileye

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyet-i Umumiyesi eşya ve levazımı fenniyesiyle evrak-ı 
matbuat karşılığı olarak üç yüz otuz altı senesi bütçesinin yüz otuz ikinci faslının ikinci 
eşya bahası maddesine otuz beş bin ve yüz yirmi yedinci faslın üçüncü kırtasiye ve evrak-ı 
matbua maddesine on bin ki, ceman kırk beş bin liranın umumu bütçeye zam ve ilavesine 
dair Heyet-i Vekilece tanzim olunan layiha-i kanuniye müsveddesi encümenimizce de kabul 
edilmiş almakla keyfiyetin li-ecl-it tasdik Heyet-i Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 850

848 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem (23 Nisan 1920-16 Nisan 1923), Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Basımevi, Ankara, Cilt: 6, s.179

849 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt: I, Ankara 1925, s.95, Düstur, Başbakanlık Müdevvat 
Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.205, Ceride-i resmiye ile neşr ve ilanı: 7 Mart 1337(1921), Sayı:5

850 Kanun Layihasında Tevdii Tarihi: 27 Kanunusani 1337 (Ocak 1921), Müzakere tarihi,: 3 Şubat 1337 (1921), 



444 TÜRK İSTİKLAL HARBİ’NDE PTT

 Muvazene-i Encümeni Reisi N.  Mazbata Muharriri  Katip
 Fuad  Fuad  Memduh

 Aza  Aza  Aza  Aza
 M.Kemal  Asım  Mehmet Vehbi  Ahmet Rasim

Daha sonra maddelerin oylanmasına geçildi. Ve kanun teklifi aynen kabul edildi.

POSTA VE TELGRAF MEMURLARININ MAAŞLARI HAKKINDA HEYET-İ 
UMUMİYE KARARI

Karar No: 100
21 Şubat 1337 (1921)

Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesinde maaşı asgari 800 kuruş olması ve daha az 
maaş alanların maaşlarının bu miktarı iblağı takarrür etti. 851

KARARIN MÜZAKERESİ

Posta ve Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi tarafından hazırlanan takrir, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin 21 Şubat 1337 (1921) tarihli oturumunda reye sunularak kabul edildi. 852

TELGRAF MUHABERATININ MÜHİM VE MÜSTACEL MEVADDA HASRI VE 
KISA YAZILMASI HAKKINDA KARARNAME:

24 Mart 1337 No: 782

Muhaberatın duçarı inkıta olmaması için muhaberatın yalnız mühim ve acele mevada 
inhisar ettirilmesine ve telgrafların katiyen kısa yazdırılmasına dair varid olan Dahiliye 
Vekaletinin 15 Mart 1337 (1921) tarihli ve 17118/73 numaralı tezkeresi İcra Vekilleri 
Heyetinin 24/3/37 tarihindeki içtimaında kıraat olunarak telgraf muhaberatının kısal-
tılmasının ve atide muharrer mevat mucibince hareket edilmesinin vekaletlere tamimen 
tebliği karargir olmuştur.

Telgraf muhaberatının tanzimi için ittihazı muktazi tedabir berveçhi zirdir.

1- Şifrelerde harfler rakam üzerine ve müteaddit kısım üzerine mürettep olmamalıdır. 
Şifreler muhakkak ıslah kılınmalıdır.

2- Her şifrenin haddı azami grubu beşyüzü tecavüz etmemelidir.

3- Ankara’dan cumartesi günü sabahleyin hareket edip Pazar günü akşamı Konya’ya vasıl 
olmak ve Konya’dan Salı günü hareket edip Çarşamba günü akşamı Ankara’ya gelmek üze-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem (23 Nisan 1920-16 Nisan 1923), Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Basımevi, Ankara, Cilt:8, s.68-69

851 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.228
852 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem (23 Nisan 1920-16 Nisan 1923), Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Basımevi, Ankara, Cilt:8, s.341
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re bu iki şehir arasında ekspres ve muhakkak laakal bir defada bazen iki defada adi trenler 
işlediğinden artık Ankara ile Konya arasında ve bu hat güzergahında bulunan Eskişehir 
Afyon ve sair liva ve kazalar arasında muamelat posta ile icra edilerek telgraf fevkalade mali 
ve asayişe müteallik ve mühim hususata hasredilmelidir.

4- Ankara-Kastamonu postası kışın şedaidine rağmen üç günde gittiğinden ve Kastamonu’ya 
haftada dört defa posta olduğundan artık Kalecik, Çankırı, Tosya ve Kastamonu’ya her şey 
telgraf ile yazılmamalı, postaya verilmelidir. Telgraf ancak fevkalade mali ve asayişe müte-
allik ve mühim askeri hususata hasredilmelidir.

5- Bu kararın kuvve-i teyidesi olarak hilafında hareket edenlerden fazla ve gayrı müsta-
cel telgrafların ve mühim telgraflardaki fazla kelimatın tazmin ettirilmesi lazımdır. Diğer 
vilayet ve livalarda haftada en az bir ve liva ve vilayetler arasındaki münasebatta ehemmi-
yetine göre iki ve hatta üç posta bulunduğundan bugün muhaberat için şu düstur tatbik 
olunmalıdır.

1- Aralarında haftada bir posta olan ve postanın müddet-i seferi üç günden fazla olmayan 
şehirler arasındaki telgraf muhaberesi ancak asayişe müteallik fevkalade hususata hasır ve 
tahsis edilmelidir.

2- Bunlardan gayri şehirler arasında da telgraf on ila on beş gün tehiri zararı müstelzim 
mevadda inhisar ettirilmelidir.

3- Bütün telgraflarda elfazı azimiye aynı manayı mutazammın tetkikat ve mütaleat, tekdir 
ve tecziye ve emsali gibi mükerrer kelimeler (veçhile, binaberin, üzere, olduğu cihetle, den 
dolayı…….) ve emlasi kelimat yazılmamalıdır.

4- Aynı zamanda muhtelif makamat ve istihbarat memurları tarafından gazeteler mali 
yazılmamalıdır. 

5- Aynı vak’a hakkında makamat-ı mülkiye ve askeriye ve jandarma kumandanları tara-
fından ayrı ayrı muhabere edilmeyip yalnız bir makamca iş’aratta bulunarak makamat-ı 
saireyi iadesini de o makamdan haberdar edilmekte iktifa olunmak.

6- Tedvin olunan nizamat ve kavanin makamatı muhtelife tarafından devairi muhtelifeye 
ayrı ayrı tebliğ olunmayarak yalnız makamatı mülkiyeye tebliğ ve bu makamatça tamim 
edilmek ve husus ile makamatı mülkiyece mülhakata telgrafla tamim olunmayıp esasen 
sık sık posta mevcut ve mesafeler karib olmasına göre postalara müracaat edilmek ancak 
Diyarbakır, Van, Bitlis gibi mahallere hulasaten telgraflar yazılmalıdır. 

7- Bizzarure mafassal olan tebligat telgrafla yalnız hülasatan tebliğ ve asıllarının posta ile 
iş’ar edilmesi.

8- Kelimatı tazimiyeyi muhtevi telgrafnamelerden bu kelimatın tayyı telgrafhanelerin yedi 
iktidarında bulunmak.
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9- Her şubei idarece pek ziyade müstamel ve ekseriyetle mütehaddis hususata ait iş’arat 
için hususi bir tarzda müttahaz tabiratı muhtasara istimal edilmek. 853

 İcra Vekilleri Heyeti Reisi
 Ve Müdafaayı Milliye Vekili  Şer’iye Vekili  Adliye Vekaleti V.
 Fevzi  Fehmi  Mehmet

 Dahiliye Vekili N.  Hariciye Vekaleti Vekili  Maliye Vekili
 Ahmet Muhtar  Ahmet Muhtar  Ferit

 Maarif Vekili  Nafia Vekili  İktisat Vekili  Sıhhiye Vekili
 Hamdullah Suphi  Ömer Lütfi  Mahmut Celal  Dr. Refik

 Erkanı Harbiyei Umumiye Vekaleti Vekili
 Fevzi
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
 Mustafa Kemal

POSTA PULLARI HAKKINDA HEYET-İ UMUMİYE KARARI

17 Mayıs 1337 (1921)
Karar No: 125

Üzerlerinde (Milli Mücadesi Hatırası) ibaresi yazılı ve İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, 
Adana ve sair tarih-i memalik meşgulenin fotograflarını muhtevi posta pulları ihdasına 
karar verildi. 854

KANUNUN MÜZAKERESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17 Mayıs 1337 (1921) tarihli oturumunda, Aydın Me-
busu Esad Bey’in hatıra pullarının basılması hakkında vermiş olduğu kanun teklifi ve 
encümenler mazbatası okundu.

Esat Bey’in kanun teklifi:

Madde 1- Üzerinde (Hatıra-yı İstiklal-i Milli) yazılı ve tarihi İstiklal-i Müş’ir ve (İstanbul, 
Bursa, İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir) vesaire gibi bilad-ı meşgulenin resimlerini ve orta-
sında tuğra-i hüma Heyet-i Vekile’ye tebliği zımnında keyfiyetin Heyet-i Umumiye’ye arzı 
karargir oldu. 

853 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: II, s.22-24
854 Düstur, Başbakanlık Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: II, s.66, K.avanin Mecmuası, Cilt: I, s.442
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29 Teşrinisani 1336 (Kasım 1920)
 Posta Telgraf Encümeni Reisi  Mazbata Muharriri  Katip
 Hamdi (İzmit)  Okunamadı  Okunamadı
 Aza  Aza  Aza  Aza
 (Genç)  (Genç)  (Isparta)  Okunamadı
 Ali Vasıf  Fikri  Mehmed Nadir
 Muvazene-i Maliye-i Maliye Encümeni mazbatası 

İşbu layıha encümenimizce de muvafık görülmüş olmakla Heyet-i Umumiye’ye arz olunur.

4 Mayıs 1337 (1921)
 Muvazene-i Maliye Encümeni Reisi  Mazbata Muharriri  Katip
 Veliyüd-din  Okunamadı  Beyzade Hamdi
   (Trabzon) 
 Aza  Aza  Aza
 Ali Hamdi (İçel)  Okunamadı (Mersin)  Feyyaz Ali (Yozgat)

Mazbatalar ve kanun teklifinin okunmasından sonra, teklifin mahiyeti hakkında müza-
kereye geçildi. Çorum Mebusu İsmet, İzmit Mebusu Hamdi Namık, Hakkari Mebusu 
Mazhar Müfid Bey’ler söz alarak, hatıra pulları için kanuna gerek olmadığını söyleyerek, 
teklifin karar şeklinde oylanmasını istediler. Yapılan oylamada karar şeklinde olmasına 
karar verildi.

Bu sırada Çankırı Mebusu Tevfik Efendi, “İstiklal-i Milli” kelimelerinin “Mücahade-i Mil-
liye” şeklinde değiştirilmesini istedi. Teklif reye sunuldu ve “İstiklal-i Milli” şekliyle kabul 
edildi. Ve kanun teklifinin görüşülmesine son verildi.

Yun musavver posta pulları tab ve ihdas olunarak postahanelerce mevki-i tedavüle konu-
lacaktır.

Madde2- İşbu kanunun icrasına Maliye Vekaleti ve Telgraf Posta Müdüriyeti memurdur. 

28 Teşrinievvel 1336 (1920)
Aydın Mebusu
Esad

Kanun teklifi hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası:

Üzerinde (Hatıra-yı İstiklal-ı Milli) ibaresi yazılı ve İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Adana 
gibi memalik-i meşgulemizin fotoğraflarını muhtevi posta pulları ihdası lüzumuna dair 
Aydın Mebusu Esad Bey’in teklif-i kanuniyesiyle merbutu encümene tevdii edilerek bil-
müzakere teklif vakanın isabet ve ehemmiyeti bil- kabul ta’liki hesabıyle Posta ve Telgraf 
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Encümenince de tetkik olunmak üzere tevdiine karar verildi.855

Teşrinisani 1336 (Kasım 1920)
 Dahiliye Encümeni Reisi  Mazbata Muharriri  Katip
 Vehbi  Refik  İsmet

 Aza (Karasi)  Aza (Kastamonu)  Aza (Beyazid)
 Mehmet Vehbi  Doktor Suat  Süleyman

POSTA VE TELGRAF ÜCRETLERİNİN TEZYİDİ HAKKINDA KANUN

30 Mayıs 1337 (1921) ve 24 Ramazan 1339
Kanun No: 127

Madde 1- Dahili memlekette teati olunan adi mektup ücretleri beher on beş gram ve 
küsürunda beş kuruşa, açık muhabere varakaları ücretleri üç kuruşa, mesaliha müteal-
lik evrak ile evrak-ı matbua ve numuneler ücretleri sahil olsun, dahil olsun alesseviye 
beher elli gram ve küsurunda iki kuruşa ve ceraid ve resail-i mevkute ücretleri beher 
yirmi beş gram ve küsurunda on paraya iblağ edilmiştir.

Madde 2- Alelumum üret-i taahhüdiyi ile iade ilmuhabereleri ücretleri beş kuruşa çı-
karılmıştır.

Madde 3- Dahili memlekette teati kılınan telgrafnameler ücretleri haddi asgarisi on beş 
kuruş olmak üzere kelime başına üç kuruşa iblağ olunmuştur.

Madde 4- İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

Madde 5- İşbu kanunun ahkamının icrası Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

KANUNUN MÜZAKERESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28 Nisan 1337 (1921) tarihli oturumunda, Heyet-i 
Vekile tarafından hazırlanan kanun teklifinin görüşülmesine başlandı.

Önce Heyet-i Vekile tarafından hazırlanan kanun teklifi okundu.

Madde 1- Dahili memlekette teati olunan adi mektup ücretleri on beş gram değerinde 
beş ve açık muhabere varakaları ücretleri üç kuruşa evrak-ı mesalik matbua ve ve nu-
muneler ücretleri seyyanen dahil tarifesi olmak üzere beher elli kuruş, küsurunda iki 
kuruş ve ceraid resail-e mevkute ücretleri beher yirmi beş kuruş ve küsuruda on paraya 
iblağ edilmiştir. 

855 Kanun Layihasında Tevdii Tarihi: 4 Kanunuevvel 1336 (Aralık 1920), Müzakere tarihi,: 28 Nisan-17 
Mayıs 1337(1921), Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem (23 Nisan 1920-16 Nisan 
1923), Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi, Ankara, Cilt:10, s.310
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Madde 2- Alelumum ücret-i taahhüdiye ile iade ilmuhaberleri ücretleri beş kuruşa 
tezyid olunmuştur.

Madde 3- Dahil-i memlekette teati olunan telgrafnameler ücretleri haddi asgari on beş 
kuruş ve kelime başına üç kuruşa iblağ edilmiştir.

Madde 4- İşbu kanun ahkamının icrasına Dahiliye ve Maliye Vekaletleri 
memurdur.856

14 Nisan 1337 (1921)
 İcra Vekilleri Heyeti Reisi
 Müdafaai Milliye Vekili  Hariciye Vekaleti Vekili  Adliye Vekili
 Fevzi  Ahmet Muhtar  Mehmet

 Şeriye Vekili  Dahiliye Vekili N.  Maliye Vekili
 Fehmi  Ahmet Muhtar  Ferit

 Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye V.  Erkanı Harbiyei Umumiye Vekaleti V. 
 Doktor Refik  Fevzi

 Telgraf ve Posta Encümeni mazbatası:

Posta ve Telgraf ücretlerinin tezyidine dair olan Heyet-i Vekilenin işbu teklifi encü-
menimizde tetkik ve mütelaa olundu. Muhtelif evrak ve telgraflardan istifa olunacak 
ücretlerin ceraid ve resail-i mevkute için beher yirmi beş gram, küsuru yirmi paraya 
iblağ ve telgraf ücretlerinin beher kelime için alınacak miktar yüz paraya tenzil edilmek 
şartı ile muvafık ve mu’tedil görülmüş ve encümenimizce de tasvib edilmiş olduğundan 
işbu evrakın Kavanin-i Maliye Encümenine tevdi edilmek üzere Heyet-i Umumiyeye 
arz olunur.

1 Mayıs 1337 (1921)
 Telgraf ve Posta Encümeni Reisi  Mazbata Muharriri  Katip
 İzmit  Genç  İçel
 Hamdi  Fikri  Şevki

 Aza  Aza  Aza
 Okunamadı Erzurum Okunamadı
 Hasan Tahsin  Salih  Okunamadı

856 Kanun Layihasında Tevdii Tarihi: 14 Nisan 1337 (1921), Müzakere tarihi,: 28-30 Mayıs 1337(1921), 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem (23 Nisan 1920-16 Nisan 1923), Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Basımevi, Ankara, Cilt: 10, s.334-375
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Daha sonra Kavanin-i Maliye Encümeni mazbatası okundu. Mazbatada kanun teklifi-
nin uygun görüldüğü belirtilerek, Heyet-i Umumiyeye arzı istenmektedir.

Mazbataların okunmasından sonra kanunun mahiyeti hakkında görüşmelere geçildi.

Posta ve Telgraf Umum Müdürü Sabri Bey söz alarak, teşkilatın daha iyi görev yapabil-
mesi için kanunun gerekli olduğundan bahsetti. 

Siirt Mebusu Salih Efendi ise, posta idaresini eleştirerek, memleketin bir çok yerinden 
mektup gelmediğini söyledi ve sebep olarak da posta sürücülerinin paralarının verilme-
diğini ileri sürdü.

Erzurum Mebusu Durak Bey, posta teşkilatının bozukluğundan bahsederek kanun tek-
lifinin aleyhinde olduğunu söyledi.

Bu eleştirilerden sonra tekrar söz alan Posta ve Telgraf Müdür-i Umumisi Sabri Bey, 
teşkilatın şiddetli bir şekilde eleştirilmesini kendine güvensizlik duyulduğu şeklinde 
yorumlayarak, kanunun müzakeresinden sonra çekileceğini söyledi.

Tartışmalardan sonra, Gaziantep Mebusu Yusuf Bey, müzakerenin kifayeti ve maddele-
rin reye sunulması hakkında bir takrir verdi. Maddeler teker teker oylanarak, teklifteki 
şekliyle aynen kabul edildi.857

POSTA MÜDÜRÜYET UMUMİYESİ BÜTÇESİNE ZAMAİM İCRASI HAK-
KINDA KANUN

24 Kanunuevvel 1337 (1921) ve 24 Rebiülhahir 1340

Kanun No:176

Madde 1- Anadolu’da büyük ve sabit bir telsiz telgraf istasyonu mübayaa ve tesisi için 
Posta ve Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi bütçesinin (A-136) faslına yüz bin lira zam-
molunmuştur.

857 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt:I, Ankara 1925, s.142;  Düstur, Başbakanlık 
Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.71;  Ceride-i Resmiye ile Neşir ve ilanı: 6 Haziran 1337 (1921) 
Sayı: 17
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Madde 2- İşbu tahsisatın 1337 (1921) sene-i maliyesi zarfından sarf olunamayan kısmı 

devren bin üç yüz otuz sene-i maliyesi zarfından dahi sarf edilebilecektir.

Madde 3- İşbu kanun tarih-i tasdikinden muteberdir.

Madde 4- İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 858

KANUNUN MÜZAKERESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 24 Kanunuevvel 1337 (1921) tarihli oturumunda 
kanun teklifinin görüşmesine başlandı.

İcra Vekilleri Hey’eti tarafından hazırlanan esbab-ı mucibe layihasında;  Hükümetin 
muhabere bakımından adeta abluka altında olduğu bildirilerek, İngiliz, İtalyan ve Yu-
nanlıların muhaberatı devamlı şekilde engellemeleri ve çok uzun olan Batum-Moskova 
hattında da muhaberenin düzgün bir şekilde yapılamaması nedeniyle, iç ve dıştan seri 
haber alabilmek için Anadolu’nun müsait bir yerinde büyük ve sabit bir telsiz telgraf 
istasyonu kurmanın zaruri olduğu vurgulanmıştır.

Madde-i Kanuniye Layihası

Madde 1- Anadolu’da büyük bir telsiz telgraf istasyonu mübayaa ve tesisi için Posta ve 
Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi bütçesine yüz bin lira zammolunmuştur.

Madde 2- İşbu kanun tarih-i tasdikinden muteberdir.

Madde 3- İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 859

27 Teşrinisani 1337 (Kasım 1921)

 

858 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt:II, Ankara 1925, s.203;  Düstur, Başbakanlık 
Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: I, s.198

859 Kanun Layihasında Tevdii Tarihi: 27 Teşrinisani 1337 (Kasım 1921), Müzakere tarihi,: 24 Kanunuevvel 
1337 (Aralık 1921), Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem (23 Nisan 1920-16 Nisan 
1923), Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi, Ankara, Cilt:15, s.200-223
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İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi  Şer’iye Vekili
 Fevzi  Fehmi

 Müdafaa-i Milliye Vekili  Adliye Vekili  Dahiliye Vekili
 Memuriyette  Refik Şevket  Ali Fethi

 Hariciye Vekili  Maliye Vekili  Maarif Vekili
 Yusuf Kemal  Hasan Hüsnü  Mehmet Vehbi

 Nafia Vekili  İktisadi Vekili
 Feyzi  Mahmut Celal

 Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
 Dr.Refik

İcra Vekillerinin hazırlamış oldukları kanun teklifi ve esbab-ı mucibesi okunduktan 
sonra, Muvazene-i Maliye Encümeninin mazbatası ve mevadd-ı kanuniyesi okundu.

Muvazene-i Maliye Encümeni mazbatasında, Heyet-i Riyasetten gelen kanun teklifinin 
incelendiği belirtilerek, telsiz telgraf istasyonun en kuvvetli makinelerden intihap edi-
leceği, bu makinelerin temini için İngiliz ve İtalyan fabrikalarının iki yüz bin lira talep 
etmelerine karşılık Alman fabrikalarının bu makineleri yüz bin lira karşılığında temin 
edeceklerinin tespit edilmiş olduğunu ve bunun için Posta Müdüriyet-i Umumiyesi 
bütçesine yüz bin lira ilave edilmesinin gerekli olduğunu bildirmektedir.

Muvazene-i Maliye Encümeni Mevadd-ı Kanuniyesi:

Madde 1- Anadolu büyük ve sabit bir telsiz telgraf istasyonu mübayaa ve tesisi için 
Posta ve Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi bütçesinin (A-136) faslına yüz bin lira zam-
molunmuştur.

Madde 2- İşbu tahsisatın 1337 sene –i maliyesi zarfında sarf olunamayan kısmı devren 
bin üç yüz otuz sekiz sene-i maliyesi zarfında dahi sarf edilebilecektir.

Madde 3- İşbu kanun tarih-i tasdikinden muteberdir.

Madde 4- İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
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8 Kanunuevvel 337 (Aralık 1921)

 Reis (Saruhan)  Mazbata Muharriri (Menteşe)  Katip (İçel)
 Reşad  Dr.Tevfik Rüşdü  Mehmet Said

 Aza (Konya)  Aza (Bolu)  Aza  Aza (Ertuğrul)
 Kazım Hüsnü  Şükrü  Ali Cenani  Mustafa Kemal

Mazbata ve kanun teklifleri okunduktan sonra söz alan Konya Mebusu Vehbi Efendi, 
kanun teklifinin aleyhinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ankara ile Konya arasında telli telgraf tesis edemeyen bir millet nasıl olurda buradan 
Paris’e kadar telsiz telgraf yapıyor… Bu gün telsiz telgraf için yüz yirmi bin lira sarf 
edecek zamanda değiliz.”

Menteşe Mebusu Tevfik Rüştü Bey, bu tür düşüncelerin yanlış olduğunu belirterek, gü-
nümüzde diğer devletlerin neler yaptığını öğrenmek ve buradaki çalışmalarımızı dün-
yaya duyurabilmek için bu tesisin mutlaka kurulması gerektiğini söyledi.

Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey, bu kanun teklifinin hiç münakaşasız kabul edileceğini 
tahmin ettiğini söyleyerek, telsiz telgrafımızın olmaması nedeniyle diğer ülkelere giden 
siyasi adamlarımızla haberleşmemizin mümkün olmadığını belirtti.

Daha sonra söz alan Posta ve Telgraf Müdir-i Umumisi Sabri Bey, Konya Mebusu Veh-
bi Efendi’nin sözlerine karşılık, dünyada telli telgrafı en büyük başarıyla işleten ülkele-
rin başında Türkiye’nin geldiğini söyleyerek, bu imkansızlıklar içinde telgraf hatlarını 
faaliyette tutmanın çok büyük başarı olduğunu belirtti ve ayrıca telsiz telgrafın Türkiye 
için mutlaka gerekli olduğunu söyledi.

Sivas Mebusu Emir Paşa, Türkiye’nin telsiz telgraf yapımında geç kaldığını, bunu bir 
sene önce yapması lazım gelirdi diyerek, kanun teklifini desteklediğini söyledi.

Daha sonra, Amasya Mebusu Ömer Lütfi Bey’in müzakerenin kifayetine dair vermiş 
olduğu takrir reye konularak kabul edildi ve maddelerin müzakeresine geçildi.

Muvazene-i Maliye Encümeni tarafından hazırlanan kanun teklifinin maddeleri tek tek 
okunarak oya sunuldu ve aynen kabul edildi.
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BİN ÜÇ YÜZ OTUZ YEDİ SENESİ POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜYET-İ 
UMUMİYESİ BÜTÇESİNE KIRK BİN LİRA TAHSİSAT-I MUNZAMA İTASI-
NA DAİR KANUN

23 Kanunusani 1338 (Ocak 1922) ve 2 Cemaziyelahir 1340
Kanun No:185

Madde 1- Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesinin bin üç yüz otuz yedi senesi 
bütçesinin yüz otuz ikinci faslının ikinci eşya pahası maddesine kırk bin lira ilave edil-
miştir.

Madde 2- İşbu tahsisattan sene-i cariye nihayetine kadar sarf edilemeyen miktarı gele-
cek sene-i maliye zarfında dahi istimal olunacaktır.

Madde 3- İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

Madde 4- İşbu kanunun icrasına Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 860

KANUNUN MÜZAKERESİ

Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesi’nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti ta-
rafından hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Kanunusani 
1338 (Ocak 1922) tarihli oturumunda görüşülmeğe başlandı.

Muvazane-i Maliye Encümeni mazbatasında, beş yüz kilometreye yakın tel ve yetmiş 
bin fincan ve sair malzeme lüzumu görüldüğünden, ayrıca Sakarya-Eskişehir arasında-
ki telgraf hatlarının düşman tarafından imha edilmesi nedeni ile bin üç yüz otuz yedi 
senesi Posta ve Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi bütçesine kırk bin liranın ilave edilme-
sinin uygun görüldüğü bildirilmekteydi.

İcra Vekilleri Heyetinin Kanun Teklifi:

1. Posta Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesinin üç yüz otuz yedi senesi bütçesinin yüz 
otuz ikinci faslının ikinci eşya pahası maddesine kırk bin lira ilave edilmiştir.

2. İşbu tahsisattan sene-i cariye nihayetine kadar sarfedilmeyen mikdarı gelecek sene-i 
maliye zarfında dahi istimal olunacaktır.

3. İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

4. İşbu kanunun icrasına Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

860 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt:I, Ankara 1925, s.212;  Düstur, Başbakanlık 
Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: II, s.212
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 İcra Vekilleri Reisi ve
 Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi  Hariciye Vekili  Şer’iye Vekili
 Fevzi  Yusuf Kemal  Fehmi

 Müdafaai Milliye V.  Adliye Vekili  Dahiliye Vekili  Maliye Vekili
 İçtimada bulunmamıştır  Refik Şevket  Fethi  Hasan

 Maarif Vekili  Nafia Vekili  İktisat Vekili  Sıhhıye ve Muvazane-i
 Vehbi  Fevzi  Münhaldir. İçtimaiye Vekili
    İçtimada bulunmamıştır.

Kanun teklifi okunduktan sonra söz alan Posta Telgraf Müdir-i Umumisi Sabri Bey, daha 
önce teşkilatın depolarında bulunan telgraf tellerinin Sakarya havalisine çekildiğini ve şu 
anda depoların boş olduğunu söyleyerek, Konya-Ankara hattının tesis edilebilmesi için 
malzeme parası olarak teşkilatın 1337 senesi bütçesinin yüz otuz ikinci faslının ikinci eşya 
pahası maddesine kırk bin lira ilave edilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Kars Mebusu Rıza Bey’in, memleketin çeşitli yerlerinde (İstasyonlarda, yollarda) bin-
lerce dökülmüş olan tellerin mevcut olduğunu gözleriyle gördüğünü söylemesi üzerine, 
tekrar söz alan Sabri Bey, memleketin her yerindeki bir karış teli bile düşündüklerini 
söyleyerek, bu konuda tüm valiliklere telgraf çektiğini beyan etti.

Konya mebusu Vehbi Efendi söz alarak yıllardır ihmal edilmiş olan, Konya-Ankara 
telgraf hattının tesisi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını istedi. Ayrıca, 
Konya’dan çekilen telgrafların hatların bozuk olması nedeniyle mektup gibi postaya 
verildiğini söyleyen Vehbi Bey, telgraf ücreti alarak posta muamelesi yapmanın milleti 
aldatmaktan başka bir şey olmadığını vurguladı.

Sabri Bey ise, kimseyi aldatmadıklarını söyleyerek, telgraf hattı arızalı diye telgraf kabul 
etmemek kanuna aykırıdır dedi ve bu arıza esnasında telgrafları sair vasıtalarla yerlerine 
ulaştırmanın asli görevleri olduğunu bildirdi.

Daha sonra müzakere kafi görüldü ve maddelerin müzakeresine geçildi. İcra Vekilleri 
Heyetinin hazırlamış olduğun kanun teklifindeki maddeler tek tek reye sunuldu ve 
hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edildi.861

861 Kanun Layihasının Tevdii Tarihi: 15 Kanunusani 1338 (Ocak 1922), Müzakere Tarihi:23 Kanunusani 
1338 (Ocak 1922), Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem (23 Nisan 1920-16 Nisan 
1923), Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi, Ankara, Cilt:16, s.101-127
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ANADOLU İLE DAHİL-İ İTTİHAT OLAN MEMALIK-İ ECNEBİYE  
ARASINDA POSTA MÜRASELATININ TEZYİD-İ ÜCRATINA DAİR KANUN

23 Kanunusani 1338 (Ocak 1922) ve 24 Cemaziyelevvel 1340
Kanun No:186

Madde 1- Anadolu ile dahil-i ittihat olan memalik-i ecnebiye arasında teati olunacak 
adi mekatipten yirmi gram sikletine kadar olanlardan yedi buçuk kuruş ve yirmi gram-
dan yukarı beher yirmi gram ve küsuru için üç kuruş otuz para ücret isti’fa edilir.

Madde 2- Açık muhabere varakalarından dört buçuk ve cevaplı muhabere varakaları-
nın her bir kısmı içinde kezalik dört buçuk kuruş tahsil kılınır.

Madde 3- Her nevi evrak-ı matbua mesaliha dair evrak ve kıymetsiz eşya-yı ticariye 
numunelerinden beher elli gram siklet için altmış para isti’fa edilir. Ancak mesaliha 
dair evraktan isti’fa olunacak ücret yedi buçuk ve kıymetsiz numunelerinki dahi üç 
kuruştan dun olamaz.

Madde 4- Mektup ve açık muhabere varakalarından gayrı mevat (evrak-ı matbua, me-
saliha dair evrak ve kıymetsiz eşya-yı ticariye) ücreti kısmen veya kamilen tediye edil-
medikçe, yani pullanmış olmadıkça postahanelerce kabul edilemez.

Madde 5- Mevadd-ı anife ücretlerine bir istisna teşkil etmek üzere amalara mahsus ve 
mukavva ve buna şebih mevat üzerine olan evrak-ı matbuanın beher beş yüz gram ve 
küsurundan otuz para isti’fa kılınır.

Madde 6- Mevadd-ı sabıkada tadat edilen bilcümle posta müraselatımın taahhüt ücreti 
adiler için siyyanen yedi buçuk kuruş ve iade ilmühaberliler içinde on beş kuruştur.

Madde 7- Memalik-i ecnebiyeden vürut edecek müraselattan postaneden alınacak tar-
zında yani postrestant olanlardan tarz-ı mezkur hizmeti için siyyanen beş kuruş ücret-i 
mahsusa alınır.

Madde 8- Müraselatın posta tevdiinden sonra talep edilen iade ilmühaberi için on 
kuruş ücret alınır.

Madde 9- Adi ve taahhütlü müraselat hakkında vukubulacak müstedi’ayat için kezalik 
on beş kuruş ücret alınır.

Madde 10- Bir şart-ı tediye müreselatın beheri için mürsilden alınmak üzere tediye 
ücreti altmış para ve mürselünileytten alınmak üzere tahsiliye ücreti iki kuruş on pa-
radır.
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Madde 11- İşbu kanun tarih-i neşrinden itibaren mer’iyülicradır.

Madde 12- İşbu kanun ahkamının icrasına Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdurlar.862

KANUNUN MÜZAKERESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Kanunusani 1338 (Ocak 1922) tarihli oturu-
munda, Posta ve Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesinin teklifi ile İcra Vekilleri tarafından 
hazırlanan kanun teklifinin görüşülmesine başlandı.

Posta ve Telgraf Encümeni ve Muvazene-i Maliye encümeni mazbatalarında, Avrupa 
Posta Birliğinin iç ve dış postalara yeni zamlar uyguladığı ve bizim de bu birliğe üye 
olmamız nedeniyle, Avrupa Posta Birliği’nin kararlarına riayet etmemiz gerektiğinden 
bahsetmektedir.

İcra Vekilleri Heyeti’nin hazırlamış olduğu kanun teklifi, kanundaki şeklin aynısıdır.

Kanun Teklifi ve mazbataların okunmasından sonra, Posta ve Telgraf Müdir-i Umumisi 
Sabri Bey şu açıklamayı yaptı:

“Biliyorsunuz ki, Avrupa Posta münasebeti, devletler arasında yapılan kongrelerin ka-
rarlarına bağlıdır. Bundan bir sene evvel Madrid’de bir kongre yapılmıştı. Bu kongrede 
bazı kararlar alınmıştı. Şimdi Avrupa ile münasebete giriştik, Avrupa Posta İttihadı 
denilen bu ittihada dahil olan her devlet bu ittihada riayet etmeğe ve kongrenin vermiş 
olduğu karar dahilinde ücret almağa mecburdur”

Bu konuşmalardan sonra maddelerin müzakeresine geçildi ve maddeler tek tek okuna-
rak reye sunulup, teklifteki şekliyle aynen kabul edildi.863

862 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavanin Mecmuası, Cilt: I, Ankara 1925, s.213;  Düstur, Başbakanlık 
Müdevvat Müdüriyeti, 3. Tertip, Cilt: II, s.213-214

863 Kanun Layihasının Tevdii Tarihi: 15 Kanunusani 1338 (Ocak 1922), Müzakere tarihi: 23 Kanunusani 
1338 (Ocak 1922), Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri I. Dönem (23 Nisan 1920-16 Nisan 
1923), Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi, Ankara, Cilt:16, s.108-129



458 TÜRK İSTİKLAL HARBİ’NDE PTT



9. BÖLÜM

EK’LER

İstiklal Harbi’nde Atlı Türk Süvarileri (Ankara Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
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Beyoğlu 5 (Pera 5) 21.10.32 (3.1.1917) tarihli damga ve  
Dersaadet Mersule 6 transit damgası ile Ankara’ya gönderilmiş Posta Kartı.

11.7.31 (24 Şubat 1915) tarihli  Fransızca yazılmış İstanbul - Mersule Damgası ile Avusturya’ya gönderilen posta kartı. 
(Türk ve Avusturya sansürleri ile)
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Pul Eskizi, Eminönü Büyük Postane Çizim 1919-1921  
(PTT Genel Müdürlüğü, Sirkeci PTT Müzesi)

Pul Eskizi, Yıldız Sarayı ve Galata Kulesi Çizim 
(PTT Genel Müdürlüğü, Sirkeci PTT Müzesi)

Pul Eskizi, Ressam Halit. 
Türk Bayrağı Çizim 1919-1921 

(PTT Genel Müdürlüğü, Sirkeci PTT Müzesi)

Pul Eskizi, Mehmet Ali Bey. 
Çeşme Manzaralı Çizim 1919-1921. 

(PTT Genel Müdürlüğü, Sirkeci PTT Müzesi)
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Sahra Telgraf Merkezi Damgaları
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Sahra Posta Damgaları
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1326 Hudeyde’deki (Yemen) Seyyar Sahra Telgraf ve Posta Memurları (İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)

1. Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da  Postanın Vagona Yüklenmesi



466 İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

Ç
an

ak
ka

le 
H

ar
bi

’n
de

ki
 T

ür
k 

As
ke

rle
ri 



467İSTİKLAL HARBİ’MİZDE PTT

İstanbul Dersaadet Telefon Anonim Şirket-i Osmaniyesinde çalışan Kadın Memureler (İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)
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İstiklal Savaşı Yıllarında Kullanılan Telgraf Cihazı (İstanbul Askeri Harbiye Müzesi)

İstiklal Savaşı Yıllarında Cephelerde Kullanılan Sahra Telefon Santrali (İstanbul Askeri Harbiye Müzesi)
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1. Dünya Harbi’nde İstanbul’da Kullanılan Telefon Santralı (İstanbul Sirkeci PTT Müzesi)
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 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı Yıllarında Kullanılan Sahra Posta Kutusu 
(İstanbul Harbiye Askeri Müzesi)

 1. Dünya Savaşı Yıllarında Avusturya Tarafından Kullanılan Sahra Posta Kutusu (İstanbul Sirkeci PTT Müzesi)
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1. Dünya Harbi ve İstiklal Harbi Yıllarında Postacılar Tarafından Kullanılan Tabancalar

1. Dünya Savaşı Yıllarında Posta Dağıtıcıları Tarafından 
Kullanılan Posta Çantası  

(İstanbul-Sirkeci PTT Müzesi)

1. Dünya Savaşı Yıllarında  Posta Dağıtıcıları 
Tarafından Kullanılan Posta Çantası (İstanbul-Sirkeci 

PTT Müzesi)
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İstanbul Telgraf Şebeke Planı
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Gizli PR Telgraf Teşkilatı Kurucusu İhsan Pere’ye Verilen İstiklal Madalyası Beratı
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Gizli PR Telgraf Teşkilatı Üyesi Cevat BESEN’e verilen İstiklal Madalyası Beratı (PTT Genel Müdürlüğü)
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İstiklal Savaşı’nda Kazım Karabekir Paşa ile Birlikte Mustafa Kemal Paşa’ya En Büyük Desteği 
veren Batı Cephesi Komutanı Ali Fuad (CEBESOY) Paşa
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Büyük Taarruzda Kullanılan Telsiz (İstanbul Askeri Harbiye Müzesi)

İstiklal Harbinde Kullanılan Sahra Telefonu (İstanbul Askeri Harbiye Müzesi)
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ADIVAR HALİDE EDİP, TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI, İSTANBUL 2007

AKŞİN SİNA, İSTANBUL HÜKÜMETLERİ VE MİLLİ MÜCADELE, İSTANBUL 1983

ALP İLKER, ATATÜRK VE TÜRK GENÇLİĞİ, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, CİLT: 
13, SAYI: 38

ALŞAN REŞAT, CUMHURİYETİN KURULUŞU VE İLK ONBEŞ YILINDA PTT İŞLETMESİ, 
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ CİLT:VI, MART 1990, SAYI:17

ALTINER AVNİ, ATATÜRK YÜZYILI KRONOLOJİSİ, BAKIŞ YAYINEVİ, İSTANBUL 1981

ALTINER AVNİ, HER YÖNÜYLE ATATÜRK, BAKIŞ MATBAASI, İSTANBUL 1961

ARI KEMAL, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI KRONOLOJİSİ, ANKARA 1997

ARIBURNU KEMAL, ATATÜRK VE ÇEVRESİNDEKİLER, ANKARA 1995

ARIKOĞLU DAMAR, HATIRALARIM, İSTANBUL 1961

ARISOY M. SUNULLAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SÖYLEYİP YAZDIKLARI, I. KİTAP 
(1906-1918), TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI, ANKARA 1982

ARISOY M.SUNULLAH, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’TEN BİZE, SÖYLEVLERİ, 
KONUŞMALARI, SÖYLEŞİLERİ, ANILARI, GENELGELERİ, YAZIŞMALARI (1903–1938), CİLT:1, 
HÜRRİYET VAKFI YAYINLARI

KAYNAKÇA
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ARMANER NEDA, ATATÜRK VE DİN 10-11-1971’DE ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 
FAKÜLTESİNDE YAPILAN KONUŞMA METNİ 

ARSERİM EYÜP SABRİ, ATATÜRK VE TELGRAFÇILAR, PTT BÜLTENİ, PTT GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ, KASIM 1960, SAYI:8, ANKARA

ARSLAN ALİ, ANADOLU FEVKALADE MÜFETTİŞ-İ UMUMİLİĞİ IV. VE V. DAMAT FERİT 
HÜKÜMETLERİ’NİN ANADOLU’DAKİ YÖNETİMİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDEN GERİ 
ALMA TEŞEBBÜSÜ, ATATÜRK YOLU DERGİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ 
ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, KASIM 1995, YIL:8, CİLT:4, SAYI:16

ASKERİ TARİH BELGELERİ DERGİSİ, HAZİRAN 1994, YIL:43, SAYI:98, GENELKURMAY 
BASIMEVİ, ANKARA 1995

ASKERİ TARİH BELGELERİ DERGİSİ, OCAK 1997, YIL:46, SAYI:103, GENELKURMAY BASIMEVİ, 
ANKARA 1997

AŞKUN VEHBİ CEM, SİVAS KONGRESİ, II. BASKI, İSTANBUL 1963

ATATÜRK İSTANBUL 1970 BİN TEMEL ESER DİZİSİ

ATATÜRK KEMAL, NUTUK (1919-1927), ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ, ANKARA 2006

ATATÜRK MUSTAFA KEMAL, NUTUK, CİLT: 1, ANKARA 1980

ATATÜRK MUSTAFA KEMAL, NUTUK, CİLT:2, İSTANBUL 1980

ATATÜRK MUSTAFA KEMAL, NUTUK, İSTANBUL 1938

ATATÜRK MUSTAFA KEMAL, ZABİT VE KUMANDAN İLE HASBİHAL, ANKARA 2006

ATAY FALİH RIFKI, BABANIZ ATATÜRK, İSTANBUL 1980

AVCI CEMAL, SİVAS KONGRESİ’NİN MİLLİ MÜCADELE’DEKİ YERİ VE ÖNEMİ, SİVAS 
KONGRESİ IV. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (2-3 EYLÜL 2005-SİVAS), ATATÜRK KÜLTÜR, 
DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ, SİVAS VALİLİĞİ

AYBARS ERGÜN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I, 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YAYINLARI, NO:50, ANKARA 1995

AYDIN MESUT, HAMZA GRUBU, ATATÜRK YOLU DERGİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK 
İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, MAYIS 1989, YIL:2, SAYI:3

AYSAL NECDET, ÇÖKÜŞTEN MÜTAREKEYE OSMANLI’DA HABERALMA, ATATÜRK YOLU 
DERGİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, KASIM 2007, YIL:20, 
CİLT:10, SAYI:40 
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AYSAL NECDET, MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ANKARA’DAKİ İLK GÜNLERİ, ZİRAAT MEKTEBİ, 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, ATATÜRK YOLU DERGİSİ, 
MAYIS 2007, YIL:20, CİLT:10, SAYI:39

BABACAN HASAN, MEHMED TALAT PAŞA 1874–1921 (SİYASİ HAYATI VE İCRAATI), ANKARA 
2005

BANOĞLU AHMET NİYAZİ, NÜKTE-FIKRA VE ÇİZGİLERLE ATATÜRK, İKİNCİ KİTAP, 
İSTANBUL 1955

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI, ATATÜRK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ, 
ANKARA 1982

BAYUR HİKMET, MUSTAFA KEMAL’İN FALKENHAYN’LA ÇATIŞMASIYLA İLGİLİ HENÜZ 
YAYINLANMAMIŞ BİR RAPORU, BELLETEN, EKİM 1956, SAYI:80

BAYUR YUSUF HİKMET, TÜRK İNKILABI TARİHİ, CİLT: 3, I. KISIM, TÜRK TARİH KURUMU 
YAYINLARI, 8.DİZİ, ANKARA 1983

BAYUR YUSUF HİKMET, TÜRK İNKILABI TARİHİ, CİLT:3 II. KISIM, 1914-1918 GENEL SAVAŞI, 
TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ, ANKARA 1983

BEKTAŞ CENGİZ, ÖZBEKLER TEKKESİ, TARİH VE TOPLUM (8 AĞUSTOS 1984) DERGİSİ

BELEN FAHRİ, TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI 
ATATÜRK DİZİSİ, BAŞBAKANLIK BASIMEVİ, ANKARA 1983

BELGELERLE ATATÜRK, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, ANKARA 1999

BELGELERLE ERMENİ SORUNU, GENELKURMAY ASKERİ TARİH VE STRATEJİK ETÜT 
BAŞKANLIĞI ASKERİ TARİH YAYINLARI, BAŞBAKANLIK BASIMEVİ, ANKARA 1992

BERTHE GEORGES GAULİS, ÇEVİREN: CENAP YAZANSOY, KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA 
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, YENİGÜN HABER AJANSI, 1999

BESEN CEVAD, İSTANBUL’DA KURULAN GİZLİ TELGRAF MERKEZİNE AİT HATIRALAR IX, 
POSTEL, SAYI:3, MART 1963, İSTANBUL 

BESEN CEVAD, İSTİKLAL HARBİ HATIRALARI, ANKARA 1958 

BESEN CEVAD, KAYBETTİĞİMİZ MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINDAN İHSAN PERE, 
PTT BÜLTENİ, SAYI:44, MART 1969, 

BİLSEL MEHMET CEMİL, LOZAN, İSTANBUL 1933 

CAN FAHRİ, MİLLİ MÜCADELE’DE HALİDE ONBAŞI, YAKIN TARİHİMİZ DERGİSİ, YIL:1 
SAYI:4, 1962

CEBESOY ALİ FUAT, MİLLİ MÜCADELE HATIRALARI, İSTANBUL 2000
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CEMAL PAŞA, HATIRALAR, HAZIRLAYAN : ALPAY KABACALI, İSTANBUL 2001

CEPHEDEN MEKTUPLAR, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, ANKARA 1999

ÇAĞLAYAN K. TUNCER, GEÇMİŞTEN GELECEĞE 2006 SAMSUN, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 2. KİTAP

ÇANAKKALE CEPHESİ HAREKATI, CİLT: V, I. KİTAP, BİRİNCİ DÜNYA HARBİ’NDE TÜRK 
HARBİ, GENELKURMAY BASIMEVİ, ANKARA 1993

ÇANAKKALE CEPHESİ HAREKATI, HAZİRAN 1915-OCAK 1916, CİLT:5, 3. KİTAP, OSMANLI 
DEVRİ, BİRİNCİ DÜNYA HARBİ’NDE TÜRK HARBİ, ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ, 
KURULUŞ ŞEMASI; 15

ÇANAKKALE CEPHESİ HAREKATI, OSMANLI DEVRİ, BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE TÜRK 
HARBİ, V. CİLT, 3’NCÜ KİTAP, GENELKURMAY BASIMEVİ, ANKARA 1980

ÇANAKKALE CEPHESİ HAREKATI, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARİHİ, CİLT:V, 
GENELKURMAY ASKERİ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI, GENELKURMAY 
BASIMEVİ, ANKARA 1996

ÇELİK KEMAL, MİLLİ MÜCADELE’DE İÇ SAVAŞLAR VE VATANA İHANET KANUNU, ATATÜRK 
YOLU DERGİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, KASIM 2007, 
YIL:20, CİLT:10, SAYI:40

ÇİÇEK RAHMİ, ANKARA HÜKÜMETİ’NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI İNEBOLU-ANKARA 
YOLU, ATATÜRK YOLU DERGİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ 
DERGİSİ, KASIM 1997, YIL: 10, CİLT: 5, SAYI: 20

ÇİMRİN HÜSEYİN, BİR ZAMANLAR ANTALYA TARİH GÖZLEM VE ANILAR

ÇUKUROVA BÜLENT, KURTULUŞ SAVAŞI’NDA HABERALMA VE YERALTI ÇALIŞMALARI, 
ARDIÇ YAYINLARI, I. BASKI, ANKARA 1994, 

DAYI S. ESİN, ERZURUM KONGRESİ’NİN TÜRK TARİHİ’NDEKİ YERİ VE ÖNEMİ, ATATÜRK 
DERGİSİ, SAYI:4, TEMMUZ 2003, ERZURUM

DAYI S.ESİN DERİNSU, IX. ORDU MÜFETTİŞİ MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN İSTANBUL-SAMSUN 
ERZURUM YOLCULUĞU, ATATÜRK DERGİSİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ 
VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, CİLT:IV, SAYI:2, TEMMUZ 2004

 DELİGÖNÜL ETHEM, ESKİ İMALAT-I HARBİYELİLER, YILLARBOYU TARİH DERGİSİ, YIL:IX, 
SAYI:10, EKİM 1982 

DEVELİOĞLU FERİT, OSMANLICA - TÜRKÇE ANSİKLOPEDİK LUGAT, ANKARA 1984

DOĞANAY RAHMİ, ERZURUM KONGRESİ VE SONRASINDA HEYET-İ TEMSİLİYE TRABZON 
İLİŞKİLERİ, ATATÜRK YOLU DERGİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ 
ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, MAYIS-KASIM 2003,YIL:16, CİLT:8, SAYI:31-32
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DURAN TÜLAY, BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ, SAYI:4, HAZİRAN 1985

DURUKAL HÜSNÜ SADIK, BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE GECİKEN POSTALARA DAİR BİR 
RAPOR, GÜVERCİN DERGİSİ, TEMMUZ 1957

DÜSTUR, BAŞBAKANLIK MÜDEVVAT MÜDÜRİYETİ, 3. TERTİP, CİLT: I,

DÜSTUR, BAŞBAKANLIK MÜDEVVAT MÜDÜRİYETİ, 3. TERTİP, CİLT: II

DÜSTUR, BAŞBAKANLIK MÜDEVVAT MÜDÜRİYETİ, CİLT:7

DÜZDAĞ M.ERTUĞRUL, SAİD HALİM PAŞA BUHRANLARIMIZ VE SON ESERLERİ, İSTANBUL 
2006

EKİNCİ NECDET, KURTULUŞ SAVAŞI’NDA İSTANBUL VE ANADOLU’DAKİ TÜRK VE DÜŞMAN 
GİZLİ FAALİYETLERİ, ATATÜRK YOLU  DERGİSİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP 
TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, KASIM 1994, YIL:7, CİLT:4, SAYI: 14

ER TURGUT, TÜRKİYE’DE BASIN YAYIN VE TANITMA, ANKARA 2003

ERDEN TURGUT FETHİ, ANLATAN: ABDURRAHMAN RAHMİ ERDEN, MAKİNE BAŞINDA, 
MUSTAFA KEMAL’LE AMASYA’DA ONBEŞ GÜN, HATIRAT, FER YAYINLARI, YIL:1989

EROĞLU HAMZA, TÜRK İNKILAP TARİHİ, DEVLET KİTAPLARI, MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ, 
BİRİNCİ BASKI, İSTANBUL 1982

ERSOY MEHMET AKİF, SAFAHAT, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI 
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SARINAY YUSUF, ANADOLU’DA YUNAN VE ERMENİ KATLİAMI, YAKIN TARİHİMİZDE 
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İŞGALİ GENİŞLETMELERİ VE BÖLGEDE OLUŞAN MİLLİ DİRENİŞ, ATATÜRK YOLU DERGİSİ, 
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CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ, A; 1-D, D; 4, F; 18-1  

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ, A; 1-D, D; 4, F; 18-2  

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ, A; III-7-C, D; 21, F; 22

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ, A; III-7, D; 18, F; 121 

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ, A; III-8-F, D; 30, F; 71
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ATASE ARŞİV BELGELERİ

ATASE, BDH, KLASÖR NO ; 80, DOSYA NO 407, FİHRİST 2-3 

ATASE, BDH, KLASÖR NO: 80, DOSYA NO: 407, FİHRİST NO: 2-33

ATASE, BDH, KLASÖR NO : 542 DOSYA NO : 2114, FİHRİST NO : 1-90

ATASE, BDH, KLASÖR NO : 542 DOSYA NO : 2114, FİHRİST NO : 1-91

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-1

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-7 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-9

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-10 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-18 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-33 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-37 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-40 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-43 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-44 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-46 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-49 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-50 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-51

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-51A

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-57 

ATASE, BDH KLASÖR NO: 1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-75

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-76 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO;  265-291, FİHRİST NO;  1-84

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO;  265-291, FİHRİST NO;  1-85

ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO;  265-291, FİHRİST NO;  1-86
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ATASE, BDH KLASÖR NO:1200, DOSYA NO:265-291, FİHRİST NO:1-104 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1228, DOSYA NO:18/399, FİHRİST NO:3-2

 ATASE, BDH KLASÖR NO:1228, DOSYA NO:18/399, FİHRİST NO:3-5 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1228, DOSYA NO:18/399, FİHRİST NO:3-8 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1228, DOSYA NO:18-399, FİHRİST NO:3-10

ATASE, BDH KLASÖR NO:1228, DOSYA NO:18-399, FİHRİST NO:3-10A 

ATASE, BDH KLASÖR NO:1228, DOSYA NO:18/399, FİHRİST NO:3-11 

ATASE, BDH, KLASÖR NO: 1486, DOSYA NO: 17, FİHRİST: 1-31

ATASE, BDH, KLASÖR NO: 1486, DOSYA NO: 17, FİHRİST: 1-32 

ATASE, BDH, KLASÖR NO: 2203, DOSYA NO: 29, FİHRİST: NO: 2-6

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:1 

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:1-6

 ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:1-7

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:1-8

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:1-9

 ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:1-10

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:3-2  

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:3-3

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:3-4 

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:7 

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:7-2 

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:8 

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:8-1

ATASE, BDH KLASÖR NO:4726, DOSYA NO:91, FİHRİST NO:8-2 

ATASE, İSH KUTU NO:1, GÖMLEK NO:67, BELGE NO:67-1
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ATASE, İSH KUTU NO:7, GÖMLEK NO: 95, BELGE NO:95-1 

ATASE, İSH KUTU NO:7, GÖMLEK NO:101, BELGE NO:101-1 

ATASE, İSH KUTU NO:8, GÖMLEK NO:4, BELGE NO:4-1

ATASE, İSH KUTU NO:8, GÖMLEK NO:15, BELGE NO:15-1 

ATASE, İSH KUTU NO:8, GÖMLEK NO:31, BELGE NO:31-1 

ATASE, İSH KUTU NO; 17, GÖMLEK NO; 90, BELGE NO; 90

ATASE, İSH KUTU NO:17, GÖMLEK NO: 90, BELGE NO: 90-1

ATASE, İSH KUTU NO:55, GÖMLEK NO: 8, BELGE NO: 8-1

ATASE, İSH KUTU NO:55, GÖMLEK NO: 9, BELGE NO: 9-1

ATASE, İSH KUTU NO:55, GÖMLEK NO:14, BELGE NO:14-1 

ATASE, İSH KUTU NO; 55, GÖMLEK NO; 21, BELGE NO; 21-1 

ATASE, İSH KUTU NO; 55, GÖMLEK NO; 24, BELGE NO; 24-1 

ATASE, İSH KUTU NO:64, GÖMLEK NO:150, BELGE NO:150-1 

ATASE, İSH KUTU NO;69, GÖMLEK NO:74, BELGE NO:74-1

ATASE, İSH KUTU NO; 211, GÖMLEK NO; 66, BELGE NO; 66-1

ATASE, İSH KUTU NO:217, GÖMLEK NO:99, BELGE NO:99-1  

ATASE, İSH KUTU NO: 221, GÖMLEK NO; 57, BELGE NO; 57-2 

ATASE, İSH KUTU NO; 460, GÖMLEK NO; 84, BELGE NO; 84-1 

ATASE, İSH KUTU NO:467, GÖMLEK NO:3, BELGE NO:3-1

ATASE, İSH KUTU NO:467, GÖMLEK NO:15, BELGE NO:15-1 

ATASE, İSH KUTU NO; 639, GÖMLEK NO; 50, BELGE NO; 50-1 

ATASE, İSH KUTU NO; 639, GÖMLEK NO; 50, BELGE NO; 50-2

ATASE, İSH KUTU NO:764, GÖMLEK NO:96, BELGE NO:96-1 

ATASE, İSH KUTU NO:764, GÖMLEK NO:96, BELGE NO:96-2 

ATASE, İSH KUTU NO:765, GÖMLEK NO:83, BELGE NO:83-1 

ATASE, İSH KUTU NO; 770, GÖMLEK NO; 58, BELGE NO; 58-1

ATASE, İSH KUTU NO:1115, GÖMLEK NO:134, BELGE NO:134-1 

ATASE, İSH KUTU NO:1120, GÖMLEK NO:158, BELGE NO:158-1

ATASE, İSH, KUTU NO : 2019, GÖMLEK NO : 71, BELGE NO :4 
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BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ

B.C.A, 030.10.1.1.3/1 

B.O.A., DH.EUM.2.ŞB., DOSYA NO:2, GÖMLEK NO:33

B.O.A., DH.EUM.2.ŞB., DOSYA NO:4, GÖMLEK NO:81 

B.O.A., DH.EUM.2.ŞB., DOSYA NO:16, GÖMLEK NO:35 

B.O.A., DH.EUM.2.ŞB., DOSYA NO:19, GÖMLEK NO:10

B.O.A.,  DH.EUM.2.ŞB., DOSYA NO:26, GÖMLEK NO:6

B.O.A., DH.EUM.3.ŞB., DOSYA NO:12, GÖMLEK NO:17

B.O.A., DH.EUM.5.ŞB., DOSYA NO:5, GÖMLEK NO:31 

B.O.A., DH.EUM.5.ŞB., DOSYA NO:6, GÖMLEK NO:5 

B.O.A., DH.EUM.5.ŞB.. DOSYA NO:7, GÖMLEK NO:33 

B.O.A.,  DH.EUM.5.ŞB., DOSYA NO:27, GÖMLEK NO:44

B.O.A., DH.EUM.5.ŞB., DOSYA NO:79, GÖMLEK NO:27

B.O.A., DH.EUM.AYŞ.,  DOSYA NO:3,GÖMLEK NO:7

B.O.A., DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:8, GÖMLEK NO:111

B.O.A., DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:16, GÖMLEK NO:67

B.O.A.,  DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:16,GÖMLEK NO:76

B.O.A.,  DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:16, GÖMLEK NO:79

B.O.A.,  DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:16, GÖMLEK NO:82

B.O.A., DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:22, GÖMLEK NO:20

B.O.A., DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:22, GÖMLEK NO:31

B.O.A.,  DH.EUM.AYŞ. DOSYA NO:29, GÖMLEK NO:110

B.O.A., DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:30, GÖMLEK NO:51 

B.O.A., DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:33, GÖMLEK NO:40

B.O.A., DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:34, GÖMLEK NO:18

B.O.A.,  DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:35, GÖMLEK NO:10 
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B.O.A., DH.EUM.AYŞ., DOSYA NO:53, GÖMLEK NO:7 

B.O.A., DH.EUM.AYŞ. DOSYA NO:54, GÖMLEK NO:120

B.O.A., DH.EUM.EMN.,DOSYA NO:33, GÖMLEK NO:25

B.O.A., DH.EUM.EMN., DOSYA NO:87, GÖMLEK NO:15

B.O.A., DH.EUM.EMN., DOSYA NO:87, GÖMLEK NO:9 

B.O.A., DH.EUM.KLU., DOSYA NO:6, GÖMLEK NO:22

B.O.A., DH.EUM.MEM., DOSYA NO:56, GÖMLEK NO:59

B.O.A., DH.EUM.MTK., DOSYA NO:43, GÖMLEK NO:4

B.O.A., DH.EUM.SSM., DOSYA NO:30, GÖMLEK NO:18

B.O.A., DH.İD., DOSYA NO:13/-1, GÖMLEK NO:50

B.O.A., DH.İD., DOSYA NO:94/-1, GÖMLEK NO:61

B.O.A., DH.İD., DOSYA NO:127, GÖMLEK NO:13

B.O.A., DH.İD., DOSYA NO:127, GÖMLEK NO:12

B.O.A., DH.İD., DOSYA NO:145/-1, GÖMLEK NO:1

B.O.A., DH.İD., DOSYA NO:145/-1, GÖMLEK NO:14

 B.O.A., DH.İD.,DOSYA NO:145/-1, GÖMLEK NO:17

B.O.A., DH.İD., DOSYA NO:145/-2, GÖMLEK NO:47

B.O.A., DH.İD., DOSYA NO:169, GÖMLEK NO:4

B.O.A. DH.KMS., DOSYA NO: 52-2, GÖMLEK NO:90

B.O.A., DH.KMS., DOSYA NO:36, GÖMLEK NO:16 

B.O.A., DH.KMS., DOSYA NO:52/-4, GÖMLEK NO:31 

B.O.A., DH.MB.HPS., DOSYA NO:145, GÖMLEK NO:49

B.O.A., DH.MKT., DOSYA NO:1205, GÖMLEK NO:4 

B.O.A., DH.MKT., DOSYA NO:13, GÖMLEK NO:33 

B.O.A., DH.MKT., DOSYA NO:2439, GÖMLEK NO:60 

B.O.A., DH.MUİ.,V DOSYA NO:79/1, GÖMLEK NO:4

B.O.A., DH.ŞFR., DOSYA NO: 48, GÖMLEK NO:7
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B.O.A. DH.ŞFR., DOSYA NO:48, GÖMLEK NO: 85

B.O.A. DH.ŞFR.DOSYA NO: 48, GÖMLEK NO:182

B.O.A., DH. ŞFR., DOSYA NO:54, GÖMLEK NO:10 

B.O.A., DH. ŞFR., DOSYA NO: 64, GÖMLEK NO: 163 

B.O.A., DH. ŞFR., DOSYA NO: 79-A, GÖMLEK NO:139 

B.O.A., DH.ŞFR., DOSYA NO:94, GÖMLEK NO:188 

B.O.A. HMŞ., DOSYA NO: 15, GÖMLEK NO: 92 

B.O.A. HMŞ.İŞO.,  DOSYA NO: 89, GÖMLEK NO: 4  

B.O.A. HR. HMŞ. İŞO., DOSYA NO: 62, GÖMLEK NO: 1-3  

B.O.A. HR.HMŞ.İŞO., DOSYA NO: 89, GÖMLEK NO:4  

B.O.A. HR.HMŞ.İŞO., DOSYA NO: 89, GÖMLEK NO:5

B.O.A. HR. SYS., DOSYA NO: 2608, GÖMLEK NO: 7-44

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:7, GÖMLEK NO:73

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:8, GÖMLEK NO:87

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:9, GÖMLEK NO:42 

B.O.A., : İ..DUİT., DOSYA NO:9, GÖMLEK NO:45

B.O.A.,  İ..DUİT., DOSYA NO:9, GÖMLEK NO:49

B.O.A.,  İ..DUİT., DOSYA NO:9, GÖMLEK NO:54

B.O.A.,  İ..DUİT., DOSYA NO:9, GÖMLEK NO:56

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:17, GÖMLEK NO:111

B.O.A.,  İ..DUİT., DOSYA NO:18,GÖMLEK ;NO:6

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:18, GÖMLEK NO:13 

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:18,GÖMLEK NO:23

B.O.A., İ..DUİT.,  DOSYA NO:18, GÖMLEK NO:24

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:18, GÖMLEK NO:39

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:54, GÖMLEK NO:118 

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:54, GÖMLEK NO:118
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B.O.A., İ.. DUİT., DOSYA NO: 55, GÖMLEK NO: 89

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:63, GÖMLEK NO:32 

B.O.A., İ.DUİT., DOSYA NO:63, GÖMLEK NO:33 

B.O.A., İ.DUİT., DOSYA NO:63, GÖMLEK NO:34, 

B.O.A., İ. DUİT., DOSYA NO:63,GÖMLEK NO: 35

B.O.A., İ.DUİT., DOSYA NO:63, GÖMLEK NO:37

B.O.A. İ.DUİT., DOSYA NO: 63, GÖMLEK NO: 38

B.O.A.İ. DUİT., DOSYA NO: 63, GÖMLEK NO: 39

B.O.A.İ.DUİT., DOSYA NO: 63, GÖMLEK NO: 40

B.O.A.İ.DUİT., DOSYA NO: 63, GÖMLEK NO: 41

B.O.A. İ.DUİT., DOSYA NO: 63, GÖMLEK NO:42

B.O.A. İ.DUİT., DOSYA NO: 63, GÖMLEK NO:43

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:63, GÖMLEK NO:44

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:63, GÖMLEK NO:45 

B.O.A. İ.DUİT., DOSYA NO: 66, GÖMLEK NO: 75

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:72, GÖMLEK NO:76

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:72, GÖMLEK NO:91

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:83, GÖMLEK NO:55

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:83, GÖMLEK NO:60

B.O.A., İ..DUİT., DOSYA NO:85,GÖMLEK NO:93

B.O.A., İ..HUS., DOSYA NO: 163, GÖMLEK NO:1326/M-43 

B.O.A.İ..TAL., DOSYA NO: 498, GÖMLEK NO: 1333/M-021

B.O.A. İ..TAL. , DOSYA NO: 498, GÖMLEK NO: 1333/M-024  

B.O.A. İ..TAL., DOSYA NO: 500, GÖMLEK NO: 1333/C-003

B.O.A. İ.TAL., DOSYA NO: 500, GÖMLEK NO: 1333/CA-031

B.O.A. İ.TAL., DOSYA NO: 502, GÖMLEK NO: 1333/Ş-003
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B.O.A. İ.TAL., DOSYA NO: 502, GÖMLEK NO: 1333/B-042 

B.O.A. İ.TAL., DOSYA NO: 503, GÖMLEK NO: 1333/N-036

B.O.A.,  MF. MKT., DOSYA NO:1205, GÖMLEK NO:70

B.O.A.,  MKT.MHM., DOSYA NO:300, GÖMLEK NO:1 

B.O.A.,  MKT.MHM., DOSYA NO:301, GÖMLEK NO:86 

B.O.A.,  MKT.MHM., DOSYA NO:306, GÖMLEK NO:6

B.O.A.,  MKT.MHM., DOSYA NO:309, GÖMLEK NO:60 

B.O.A.,  MKT.MHM., DOSYA NO:431,GÖMLEK NO: 92

B.O.A., MV., DOSYA NO:165, GÖMLEK NO:52

B.O.A., MV., DOSYA NO:181, GÖMLEK NO:24 

B.O.A., MV., DOSYA NO:195, GÖMLEK NO:16 

B.O.A., MV., DOSYA NO:196, GÖMLEK NO:62

B.O.A., MV., DOSYA NO:199, GÖMLEK NO:205

B.O.A., MV.,  DOSYA NO:200,GÖMLEK NO:71

B.O.A., MV., DOSYA NO:203, GÖMLEK NO:92

B.O.A., MV., DOSYA NO:205, GÖMLEK NO:118

B.O.A., MV., DOSYA NO:205, GÖMLEK NO:119

B.O.A., MV., DOSYA NO:209, GÖMLEK NO:12

B.O.A., MV., DOSYA NO:230, GÖMLEK NO:79

B.O.A., MV., DOSYA NO:239, GÖMLEK NO:21

B.O.A., MV., DOSYA NO:242, GÖMLEK NO:9

B.O.A., MV., DOSYA NO:244, GÖMLEK, NO:19

B.O.A., MV, DOSYA NO: 244, GÖMLEK NO: 49

B.O.A., MV., DOSYA NO:249 GÖMLEK NO:170

B.O.A., MV., DOSYA NO:250 GÖMLEK NO:118 

B.O.A., MV, DOSYA NO: 258, GÖMLEK NO: 41

B.O.A., Y..PRK.UM.. DOSYA NO:19 GÖMLEK NO:103
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TÜRK İNKILAB TARİHİ ENSTİTÜSÜ ARŞİVİ

TİTE, K; 21, G; 50, B; 50001 

TİTE, K; 23, G; 26, B; 26001 

TİTE, K; 28, G; 140, B; 140001

TİTE, K; 28, G; 140, B; 140-1001

TİTE, K; 28, G; 142, B; 142001 

TİTE, K; 28, G; 179, B; 179001 

TİTE, K; 43, G; 159, B; 159001 

TİTE, K; 100, G; 44, B; 44-2001 

TİTE, K; 105, G; 4, B; 4001

TİTE. K; 105, G; 4, B; 4-1001

TİTE, K; 106, G; 7, B; 7001 

TİTE, K; 106, G; 10, B; 10001 

TİTE, K; 106, G; 10, B; 10-1001 

TİTE, K; 129, G; 337, B; 13

TİTE, K; 296, G; 25, B; 25001

TİTE, K; 296, G; 25, B; 25-2001 

TİTE, K; 301, G; 11, B; 11001 

TİTE, K; 305, G; 35, B; 35001 

TİTE, K; 305, G; 35, B; 35-1001

TİTE, K; 305, G; 9, B; 9001 

TİTE, K; 305, G; 9, B; 9-2001 

TİTE, K; 312, G; 2, B; 2001 

TİTE, K; 312, G; 2, B; 2-1001


