T.C.
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
TARĠH ANABĠLĠM DALI
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BĠLĠM DALI

MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) DÖNEMĠNDE ĠCRA
EDĠLEN ASKERĠ MANEVRA VE TATBĠKATLAR
(1909-1938)

Fatih ÖZKURT

DOKTORA TEZĠ

DanıĢman
Prof. Dr. Osman AKANDERE

Konya-2013

T.C.
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
TARĠH ANABĠLĠM DALI
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BĠLĠM DALI

MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) DÖNEMĠNDE ĠCRA
EDĠLEN ASKERĠ MANEVRA VE TATBĠKATLAR
(1909-1938)

Fatih ÖZKURT

DOKTORA TEZĠ

DanıĢman
Prof. Dr. Osman AKANDERE

Konya-2013

I

T.C.
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ

Öğrencinin

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Adı Soyadı

Fatih ÖZKURT

Ana Bilim Dalı /

Tarih Anabilim Dalı

Bilim Dalı
DanıĢmanı

Tezin Adı

Numarası 084102051003

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
Prof. Dr. Osman AKANDERE
Mustafa Kemal (Atatürk) Döneminde Ġcra Edilen Askeri
Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938)

BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI
Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel
etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik
davranıĢ ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez
yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalıĢmada baĢkalarının eserlerinden
yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm.

II

T.C.
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ

Öğrencinin

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Adı Soyadı

Fatih ÖZKURT

Ana Bilim Dalı /

Tarih Anabilim Dalı

Bilim Dalı
DanıĢmanı

Tezin Adı

Numarası 084102051003

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
Prof. Dr. Osman AKANDERE
Mustafa Kemal (Atatürk) Döneminde Ġcra Edilen Askeri
Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938)

DOKTORA TEZĠ KABUL FORMU
Fatih ÖZKURT tarafından hazırlanan Mustafa Kemal (Atatürk) Döneminde
Ġcra Edilen Askeri Manevra ve Tatbikatlar (1909-1938) baĢlıklı bu çalıĢma
17/05/2013 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği ile baĢarılı
bulunarak, jürimiz tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiĢtir.

III
ÖNSÖZ
Milletler, tarih boyunca güçlü orduları sayesinde huzur ve güven içerisinde
var olmuĢlardır. Ancak, baĢlangıçta bağımsızlık ve özgürlük için yapılan savaĢlar
daha sonra devletlerin birçok gücü elde etme beklentilerine araç olmuĢtur.
Dolayısıyla ordular siyasi hedeflerin oluĢturulmasında da önemli bir güç olarak etkili
olmaya baĢlamıĢlardır.
Bu çalıĢma; Türk Milleti‟nin bağımsızlığa kavuĢmasında ve modern bir ülke
konumuna gelmesinde Ģüphesiz en büyük payı olan Mustafa Kemal Atatürk
döneminde icra edilen tatbikat ve manevraları incelemeyi amaçlamıĢtır.
ÇalıĢmaya baĢlamadan önce, bilimsel anlamda konuyla ilgili olarak daha
önce yapılan araĢtırmaları tespit etmek maksadıyla literatür taraması yapılmıĢ,
tarama sonucunda, 1926 yılında yapılan Ankara Manevrası ile ilgili yüksek lisans
tezi dıĢında bilimsel bir araĢtırmanın olmadığı sonucuna varılmıĢtır.
Bu bağlamda; baĢta çalıĢmanın askeri bir konuyu kapsaması münasebetiyle
birincil ve ikincil kaynakların arĢivlerine rastlanma olasılığının yüksek olduğu
değerlendirilen, Genelkurmay ATASE ArĢivi ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin
arĢiv ve kütüphanelerinde literatür taraması yapılmıĢtır. Konu ile doğrudan ya da
dolaylı olarak ilgili görülen tüm belge ve bilgiler tasnif edilmiĢtir.
Özellikle askeri arĢivlerden ulaĢılan belgelerle yetinilmeyerek söz konusu
tatbikat ve manevraların hangi birlik komutanlığının sorumluluğunda yapıldığı
araĢtırılarak, bu birliklerin konu ile ilgili arĢivlerine de ulaĢılmıĢtır. Bu kapsamda
yapılan araĢtırmada özellikle manevraların icra edildiği yıllarda Türk Silahlı
Kuvvetleri‟nin organik teĢkilatında Ordu Komutanlıkları yerine Ordu MüfettiĢliği
kadrolarının olması ve yeni teĢkilatlanmaya geçiĢ sürecinde birliklerin yer
değiĢtirmesi ile beraber arĢivlerin sağlıklı korunamaması nedeniyle tüm bilgilere
ulaĢmak maalesef mümkün olmamıĢtır. Ancak askeri kaynaklardan ulaĢılamayan
bilgi ve belgelerin bir bölümüne CumhurbaĢkanlığı ArĢivi baĢta olmak üzere,
BaĢbakanlık

Cumhuriyet

ArĢivi‟nden,

gazetelerden

ulaĢılarak

araĢtırma

tamamlanmıĢtır.
Bu çalıĢmam sırasında çok değerli öğretim üyelerinden, tarih bilimine kendini
adamıĢ ve bu konularda yardım etmeyi görev sayan kiĢilerden büyük destek gördüm.
Öncelikle doktora öğrencisi olarak Selçuk Üniversitesi‟ne adım attığım andan
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itibaren gerek ders döneminde gerekse tez aĢamasında, yaklaĢık beĢ yıllık süre
boyunca, kaynaklara yönlendirme, inceleme ve son olarak yazım aĢamasında değerli
zamanını ve desteklerini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Osman Akandere‟ye
teĢekkürü borç bilirim.
Tez konusunun belirlenmesinde, askeri kaynaklara ulaĢmamda ve tezin
hazırlık safhasında, sık sık görüĢlerini aldığım Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı
ArĢiv Müdürü değerli tarihçi Dr. Alb. Suat Akgül‟e teĢekkür ederim. Ayrıca
Osmanlıca belgelerimi bugünkü Türkçemize çeviren eden ve çalıĢmanın her
aĢamasında yanımda olan arkadaĢım Hatice Hilal Seyhan‟a, bu zorlu ve meĢakkatli
süreçte gerek bilgi ve belgelere ulaĢmamda gerekse son aĢama olan yazım sürecinde
fiziken ve manevi olarak hep yakınımda olan değerli dostum Bayram Oğuz Aydın‟a
ve yabancı kaynaklara ulaĢmamda ve bunların tercümesinde desteğini aldığım
kıymetli kardeĢim Cihan Günday‟a teĢekkür etmek isterim.
Ayrıca, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı‟nda ve BaĢbakanlık Cumhuriyet
ArĢivi‟ndeki araĢtırmalarım esnasında her türlü desteği veren ilgili bölüm
çalıĢanlarına, araĢtırmacılar için bir belgenin bile çok kıymete haiz olduğu
CumhurbaĢkanlığı ArĢivi‟nden toplam 150 adet belgenin tarafıma gönderilmesini
sağlayan baĢta CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri olmak üzere tüm çalıĢanlarına
teĢekkür ederim.
Son olarak uygun çalıĢma ortamını sağlayarak beni teĢvik eden eĢime ve
oğluma da ayrıca teĢekkürü borç bilirim.

Konya, 2013

Fatih ÖZKURT
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ÖZET
Bu çalıĢma, Atatürk‟ün Cumhuriyet öncesi katıldığı tatbikat ve manevralar ile
Türk Ordusu‟nun Mustafa Kemal (Atatürk) Döneminde (1909-1938) yaptığı tatbikat
ve manevraları kapsamaktadır. 1909-1938 yılları arasında yapılan bu manevralar ilk
defa kronolojik olarak ele alınmıĢ, yapılma nedenleri, nasıl ve nerede icra edildikleri
ve sonuçları ortaya konmuĢtur. ÇalıĢma dört bölümden oluĢmaktadır.
Birinci bölümde; manevra ile ilgili askeri kavramlara ve Türk Ordularında
manevra uygulamalarına yer verilmiĢtir.
Ġkinci bölümde ise Atatürk‟ün 1909-1923 yıllarında bizzat iĢtirak ettiği
manevralara yer verilmiĢtir. Cumalı Eğitim Manevrası, Tabiye Tatbikat Gezisi,
Edirne Manevrası ve Mustafa Kemal‟in Fethi Okyar‟la katıldığı Fransa‟da
yapılan Picardie Manevraları, diğer manevralardan farklı olarak barıĢ sürecinde
değil, Ġstiklal Harbi‟nin en zor günlerinde yapılan Ilgın Manevrası ve Ġstiklal
Harbi‟nin ardından yapılan ilk manevra olma özelliği taĢıyan Akhisar
Manevrası ikinci bölümde ayrıntılarıyla yer almaktadır.
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Üçüncü bölümünde; 1923-1929 yılları arasında yapılan tatbikat ve
manevralara yer verilmiĢtir. 1924 Ġzmir Harp Oyunları, Türk Ordusu‟nun
kolordu ve ordu çapında yapılan ilk büyük manevraları olan ve 1925 -1929
yılları arasında yapılan Ankara, 2‟nci Ordu, Bursa Manevraları ile 1928 yılında
yapılan Ġstanbul-Gelibolu Manevrası bu bölümde incelenmiĢtir.
Dördüncü bölümde; 1933 yılında Ankara‟da Cumhuriyet Bayramı
törenlerinde görevli birliklere yaptırılan Ankara Manevrası, 1934‟te yapılan
Ege Manevraları, 1936 yılında Ġstanbul Harp Akademisi‟nde yapılan tatbikat,
1937 yılında Ege ve Trakya manevraları, 1938 yılında yapılan ve araĢtırmamızın
da son iki manevrası olan Doğu ve Gaziantep Manevraları yer almaktadır. Bunlardan
Doğu Manevrası o tarihte Tunceli Bölgesi‟nde devam etmekte olan Tedip
Harekâtının yerinde değerlendirilmesi maksadıyla yapılmıĢtır. Gaziantep ‟de yapılan
manevra ise Hatay‟ın bağımsızlığı için Türkiye Cumhuriyeti‟nin diplomasi alanında
vermiĢ olduğu mücadeleye psikolojik bir katkı sağlamıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, Atatürk, manevra, tatbikat, harp oyunu,
ordu, eğitim.
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The Army Maneuvers and Practices Conducted Under The
Regime Of Mustafa Kemal Atatürk (1909-1938)

SUMMARY
This research studies the army maneuvers and practices that Ataturk had been
involved before the republic was established and the maneuvers that were done in
republic era under Ataturk regime. The maneuvers and practices are first analyzed
first chronologically, and then the underlying reasons, structures and locations of
those are given. The research consists of four parts.
In the first part, the terminology related to army maneuvers and the general
applications of maneuvers in Turkish armies.
In the second part, the maneuvers in which Ataturk took part between 1909
and 1923. Different from the rest of the other maneuvers Cumalı Maneuver, Tabiye
Tatbikat Tour, Edirne Maneuver and Picardie Maneuver that took place in France
with the participation of Atatürk with Fethi Okyar were organized not during a peace
time, but during the most challenging stages of the War of Independence. In this part
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Ilgın Maneuver, held during the time of war, and Akhisar Maneuver, the first
maneuver after the War of Independence, were analyzed in the second section.
The third section of the research focuses on the maneuvers that took place
between 1923 and 1929. 1924 Ġzmir Maneuver, Ankara Maneuver, the first biggest
maneuver in army and army corps scale between 1925 and 1929, Bursa Maneuver,
and 1928 Gelibolu Maneuver were discussed in this section.
In Fourth section of the research, Ankara Maneuver which was done with the
troops responsible for the Rupublic Day ceremonies in 1933, 1934 Aegean Maneuver,
1936 Ġstanbul Warfare Academy Maneuver, 1937 Aegean and Trakya Maneuvers,
and the last two maneuvers of the research, 1938 The East and Gaziantep Maneuvers
were studied in detail. The East Maneuver was carried out to observe the Tedip
Campaign around Tunceli. Along with this, Gaziantep Maneuver helped Turkish
Government to increase the psychological state of people in the process of getting the
independence of Hatay.

Key Words: Mustafa Kemal, Atatürk, maneuver, practice, war game, army,
training.
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GĠRĠġ
“Orduyu asıl düşman karşısında görmek lazımdır. Bunun ise bir millete
herhangi bir zamanda gösterebilme imkânı yoktur. Bunu muharebe sahasında
görmek fırsatını bulabilecekler azdır. Bunlardan yoksun bulunanlara, millet
ordusunun kuvvetini, kudretini göstermek için genellikle bir takım göz alıcı
hareketler, askeri usuller kabul edilmiştir. Bu usuller ve bunların gösterileri bir
takım göz kamaştırıcı ve gönül alıcı görevlerdir. Bir ordunun esas disiplinini bu
gösteri şekillerine göre değil, arazi şartlarına uydurması mecburiyeti anlaşıldığı
günden beridir ki, ordunun eğitim ve öğretim programlarının gerçek hareket noktası
tespit edilmiştir... Bu çocuklar asker oldukları zaman,
onların muharebe
meydanlarında başarılı olmaları için lazım olan eğitim ve öğretime özellikle önem
vermeliyiz. ”
Mustafa Kemal Atatürk
Ġnsanların en geniĢ çaplı teĢkilatlanması devlet, devletin savunmaya ve
geleceğini idame ettirmeye yönelik teĢkilatı ise ordudur. Türk Milleti, tarih
sahnesinde var olduğu günden itibaren, kurduğu devletler ve imparatorluklarla uzun
yıllar dünya milletlerine örnek olmuĢtur. Kurulan bu imparatorluk ve devletlerin
baĢarısının ardında sağlam bir idari yapı ve gücüyle kendinden söz ettiren ordular
bulunmaktadır. Bu ordulara sahip olan Türk milleti için “Ordu-Millet” kavramı
kullanılmaktadır. Eski Türk devlet geleneğinde her Türk asker doğar ve küçük yaĢtan
itibaren savaĢ eğitimi alarak her an savaĢa hazır bulunurdu. Türklerde paralı askerlik
kavramının olmayıĢı askerliğin kutsal kabul edilmesinden ileri gelmekteydi. Vatanın
düĢman saldırısına uğradığı zaman gönüllü olarak herkesin kendi isteği ile savaĢa
katılması ordu-millet kavramını tarihte Türklere has bir özellik haline getirmiĢtir. Ġlk
düzenli Türk Ordusu Mete Han döneminde oluĢturulmuĢ ve Mete Han'ın devletin
baĢına geçtiği M.Ö 209 tarihi Türk Kara Kuvvetlerinin de kuruluĢu olarak kabul
edilmiĢtir.
Köklü gelenekleri ve uzun tarihsel geçmiĢi ile Türk Ordusu baĢlangıçta
savunmaya yönelik bir güç olarak ön plana çıkarken, Osmanlı Devleti‟nde siyasal
boyutuyla da devlet yönetiminde etkisini göstermeye baĢlamıĢtır. Gerek iç gerekse
dıĢ politikada alınan kararlarda ordunun gücü ve baĢındaki dirayetli komutanların
etkisi büyük olmuĢtur.
Tüm dünya ordularında olduğu gibi tarihsel geliĢim sürecinde kendisini
yenileyen ve geliĢmelere ayak uyduran Türk Ordusu; eğitimi, disiplini ve en önemlisi

2
kahramanlığı ile adından hep baĢarıyla söz ettiren bir ordu olmuĢtur. Bu baĢarı
Ģüphesiz barıĢ sürecinde yapılan uygulamaya yönelik eğitimler sayesinde olmuĢtur.
ĠĢte bu eğitimlerin uygulama sahasındaki sonuçları, tatbikat ve manevralarla ortaya
çıkmaktadır. Manevra ve tatbikatlar barıĢ zamanında olduğu gibi savaĢ zamanında da
ordular için hayati öneme haizdirler. SavaĢ ve barıĢın gidiĢatında dönüm noktası
olabilecek rolü oynarlar.
Bu çalıĢmada, gücü ve kudretiyle devletin bekası için en önemli unsurlardan
biri olan Atatürk‟ün Cumhuriyet öncesi dönemde katıldığı tatbikat ve manevralar ile
Türk Ordusu‟nun Atatürk Dönemi‟nde yaptığı askeri tatbikat ve manevralar
ayrıntılarıyla incelenmiĢtir.
Askeri amacı, ordunun savaĢa hazırlık durumunu ortaya çıkarmak olan tatbikat
ve manevralar, yapıldıkları zaman, seçilen bölge ve arazi itibariyle siyasi bir amaca
yönelik olarak da icra edilmiĢtir. AraĢtırmamızda da yer verdiğimiz gibi, Mustafa
Kemal Atatürk askerliğinin baĢlangıç yıllarından itibaren tatbikat ve manevralardan,
gerek ordunun askeri amacına ulaĢmasında gerekse iç ve dıĢ politikada hedeflediği
noktaya gelinmesinde baĢarılı bir Ģekilde faydalanmıĢtır. Atatürk 1909-1911 yılları
arasında Osmanlı Ordusu‟nda katıldığı tatbikat ve manevralarla ordunun eğitim
durumunu ve orduyu yöneten komutanların yeterliliğini çok iyi tecrübe etmiĢtir.
Fransa‟da katıldığı Picardie Manevrası sayesinde Avrupa‟daki ordular ile Türk
Ordusu‟nun durumunu karĢılaĢtırma Ģansına sahip olan Mustafa Kemal, tüm bu
tecrübelerini Türk Ordusu‟nda tek söz sahibi olduğu dönemde gerek Ġstiklal Harbi
sırasında Ilgın Manevrası‟nda olduğu gibi, gerekse de 1923 sonrasında barıĢın
idamesinde uygulamaya dökmüĢtür.
ĠĢte bu çalıĢma ile 1909-1938 yılları arasında yapılan manevralar kronolojik
olarak ele alınmıĢ, yapılma nedenleri, nasıl ve nerede icra edildikleri ve sonuçları
ortaya konmuĢtur.
AraĢtırmamızın birinci bölümünde; manevra ile ilgili askeri kavramlara ve
Türk Ordularında manevra uygulamalarına yer verilmiĢtir. AraĢtırmamızın içeriğinde
yer alan askeri terimlerin bilinmesi konunun kolaylıkla anlaĢılması bakımından çok
önemlidir. Bu tanımlar günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin kendi eğitim sistemi
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içinde yer alan eğitim kurumlarında ayrı bir ders konusu olarak iĢlenmektedir.
Nitekim manevraların icrasında sık sık kullanılan bu kavramların tanımları ve
birbirleri ile olan bağlantıları, ilgili talimnamelerden özet olarak alınmıĢtır.
Ayrıca, bu bölümde Türk Ordusu‟ndaki rütbelerle ilgili bilgilere de yer
verilmiĢtir. AraĢtırmamızda, 1909-1938 yılları arasında, icra edilen tatbikat ve
manevralarda, en ast rütbeli erden, en üst rütbeli mareĢale kadar birçok rütbe adı
geçmektedir. Bu rütbelerle ilgili Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet yıllarındaki
farklılıklar tarafımızdan incelenerek çalıĢmaya eklenmiĢtir.
Birinci bölümün son kısmında ise Türk Ordularında manevraların ilk
uygulamaları hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu kapsamda Türk Ordusu‟nun ilk
kurucusu olarak kabul edilen Mete Han‟ın kendi icadı olan “ıslık çalan ok” ile
ordusunda disiplin eğitimini sağlamasından, Hunların ve Göktürklerin orduyu sürekli
eğitimli bulundurmak için değiĢik zamanlarda, bir çeĢit manevra olarak,
düzenledikleri ve “Tümen Eğitim Avı” olarak adlandırdıkları faaliyetlerden örnekler
verilmiĢtir.
AraĢtırmamıza konu olan tatbikat ve manevraların tarihi süreci 1909-1938
yıllarını kapsamaktadır. Gerek tarihi süreç gerekse Mustafa Kemal‟in söz konusu
tarihlerdeki ordudaki konumunu dikkate aldığımızda, tatbikat ve manevraların
anlatımını da diğer üç bölümde vermeyi uygun bulduk.
ÇalıĢmamızın ikinci bölümde; Atatürk‟ün 1909-1923 yıllarında bizzat iĢtirak
ettiği manevralara yer verilmiĢtir. Bu bölümde yer alan manevralar, Mustafa
Kemal‟in askerlik hayatında ilk katıldığı ve tecrübe kazandığı, bu sayede ordudaki
eğitim noksanlıklarını yerinde gördüğü ve alınması gereken tedbirlerin farkına
vardığı manevralar olması bakımından önem arz etmektedir. Zaten kendisi de bu
tatbikat ve manevralardan, Cumalı Eğitim Manevrası ve Tabiye Tatbikat Gezisi ile
ilgili notlarını kitap haline getirerek tüm subayların istifadesine sunmuĢtur. Bu
bölümde yer alan, Mustafa Kemal‟in tecrübelerini Zabit ve Kumandanla Hasbıhal
adlı eserinde anlattığı Edirne Manevrası, Osmanlıca olarak yazılan 1325
Sonbaharında Ġcra EdilmiĢ Olan Ġkinci Ordu Manevraları adlı kitaptan faydalanılarak
anlatılmıĢtır.
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Mustafa Kemal‟in Fethi Bey ile katıldığı Fransa‟da icra edilen ve uçakların
ilk defa askeri maksatla kullanıldığına Ģahit oldukları Picardie Manevraları da
araĢtırmamızda ayrıntılarıyla yer almaktadır. Bu manevra da Mustafa Kemal‟in o
yıllarda Avrupa‟daki askeri teknoloji konusundaki geliĢmeleri yakından görmesi ve
bu geliĢmeleri yaklaĢmakta olan muhtemel bir dünya savaĢının habercisi olarak
yorumlaması açısından önemlidir.
Yine bu bölümde yer alan ve diğer manevralardan farklı olarak barıĢ
sürecinde değil, Ġstiklal Harbi‟nin en zor günlerinde icra edilen Ilgın Manevrası
hakkında da geniĢ bilgilere yer verilmiĢtir. Mustafa Kemal bu manevra ile bir yandan
ordusunu Büyük Taarruz‟a hazırlarken, bir yandan da özellikle refakatinde
bulundurduğu Rus Elçisi Semiyan Ġvaneviç Aralof‟a ordunun gücünü göstererek
Rusya‟dan beklenen maddi yardımları garanti altına almak istemiĢtir.
Bu bölümün son manevrası ise Ġstiklal Harbi‟nin ardından yapılan ilk
manevra olma özelliği taĢıyan Akhisar Manevrası‟dır. Lozan AntlaĢması‟nın sekteye
uğradığı günlerde icra edilen bu manevrada, Mustafa Kemal Atatürk antlaĢmayı
elbette arzu ettiklerini ancak isteklerinin dikkate alınmaması halinde gerekirse tekrar
savaĢı göze alabileceklerine dair değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Atatürk bu
manevra ile her türlü olasılığa karĢı ordusunun baĢında olduğunu Türk Milleti‟nin
bağımsızlığından taviz vermeyeceğini bilfiil göstererek dünya milletlerine adeta
gözdağı vermek istemiĢtir.
AraĢtırmamızın üçüncü bölümünde; 1923-1929 yılları arasında yapılan
tatbikat ve manevralara yer verilmiĢtir. Cumhuriyet‟in kuruluĢundan itibaren icra
edilen bu manevralar farklı nedenlerle icra edilmiĢtir.
Bunlardan biri olan ve 1924 yılında icra edilen Ġzmir Harp Oyunları‟nda her
ne kadar Ġstiklal Harbi‟nde Yunan taarruzu ile ilgili askeri değerlendirmeler
yapılmıĢsa da; hilafetin kaldırılarak Osmanoğulları Hanedanı‟nın yurt dıĢına
çıkarılması, ġeriye ve Evkaf Bakanlığı ile Genelkurmay Bakanlığı‟nın kaldırılması
ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟nun kabul edilmesi gibi önemli siyasi kararlar da bu
manevra sırasında alınmıĢtır.
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1925 -1929 yılları arasında yapılan Ankara, 2‟nci Ordu, Bursa Manevraları
Türk Ordusu‟nun kolordu ve ordu çapında yapılan ilk büyük manevraları olma
özelliğini taĢımaktadır. Bu manevralarla artık sadece kara birlikleri değil, hava ve
deniz kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla çok faydalı ve baĢarılı tatbikatlar icra
edilmeye baĢlanmıĢtır. AraĢtırmamızda bu manevralarla ilgili birincil kayıtlara
ulaĢılmıĢ, özellikle 1927 yılında yapılan 2‟nci Ordu Manevrası ilk defa
Osmanlıcadan çevirisi yapılmak suretiyle çalıĢmamızda kullanılarak araĢtırmacıların
istifadesine sunulmuĢtur. Ayrıca 1929 yılında yapılan Bursa Manevrası ile ilgili
Genelkurmay BaĢkanlığı Foto Film Merkezi‟nden otuz dakikalık manevra
görüntülerine de ulaĢılmıĢtır. Görüntülerde, manevranın denizde geçen bölümlerinde
baĢta Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak olmak üzere yabancı ülke
temsilcileri de bulunmaktadır. Özellikle yabancı ataĢelerin de artık manevralara
davet edilmesi Türk Ordusu‟nun eğitim ve tatbikat alanında kendisine güveninin açık
bir göstergesidir.
Bu bölümde yer verdiğimiz 1928 yılında yapılan Ġstanbul-Gelibolu Manevrası
da, Atatürk‟ün Ertuğrul Yatı ile çıktığı bir günlük gezisi sırasında bir anda karar
verdiği ve tamamen kendisinin yönettiği toplam 23 saat süren Cumhuriyet
tarihimizin en kısa süreli manevrasıdır.
1929 yılında yapılan Bursa Manevrası sonrasında dünyayı etkileyen
ekonomik buhran ve Milletler Cemiyeti tarafından baĢlatılan silahsızlanma
çalıĢmaları nedeniyle, bütün dünya ordularında olduğu gibi Türk Ordusu‟nda da
tatbikat ve manevralara bir süre ara verilmiĢtir.
AraĢtırmamızda, bu geçiĢ döneminden sonraki manevraları da son
bölümümüz olan dördüncü bölümde ele aldık. 1933 yılında Ankara‟da Cumhuriyet
Bayramı törenlerinde görevli birliklere yaptırılan Ankara Manevrası ile ilgili
baĢlangıçta sadece CumhurbaĢkanlığı ArĢivi‟nden planlama ile ilgili bilgilere
ulaĢabildik. Sonrasında yaptığımız araĢtırmada Cumhuriyet Gazetesi‟nde yer alan
bilgilere de dayanarak bu manevrayı da icra edilmiĢ kabul ederek yer verdik.
Dördüncü bölümde yer alan ve 1934 yılının Nisan ayında yapılan Ege
Manevraları bir bakıma, aynı yıl Haziran ayında, Ġran ġahı Rıza Pehlevi‟nin ziyareti
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için, birliklerin denetlenmesi amacıyla Atatürk‟ün yaptığı teftiĢlerden ibarettir. Her
iki faaliyet de Atatürk‟ün ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin güçlü ordusuyla, gerek
doğudaki komĢusuna verdiği değer gerekse tüm dünyaya bölgenin istikrarının
güvencesi olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir.
1935 yılından itibaren manevralar ilk defa Trakya bölgesinde icra edilmeye
baĢlamıĢtır. Bu yıllarda Balkan ülkeleriyle yapılmaya çalıĢılan barıĢ ve dostluk
anlaĢması için, Türk Ordusu‟nun sadece kendi ülkesinin değil tüm komĢularının da
bölgedeki huzur ve güven ortamının güvencesi olduğunu göstermesi bakımından
önemlidir.
1936 yılında Ġstanbul Harp Akademisi‟nde yapılan tatbikat, burada eğitim
gören kurmay subayların ve Ġstanbul‟da farklı okullarda eğitimine devam eden henüz
rütbelerini takmamıĢ astsubay adaylarının katılımıyla gerçekleĢtirilen bu kapsamdaki
ilk manevra olmuĢtur. Öyle ki birliklerdeki eksik kadrolar bu öğrencilerle
doldurulmuĢ bir bakıma Çanakkale ve Ġstiklal Harbi‟nde olduğu gibi aniden
yapılabilecek bir savaĢın provası yapılmıĢtır.
1937 yılında Ege ve Trakya‟da yapılan manevralarla birlikte ordunun eğitim
seviyesi ve gücü, manevra sonrasında yapılan ve tüm halkın da davet edildiği
resmigeçitlerle tüm dünyaya duyurulmak istenmiĢtir. Aynı zamanda bu manevralarla
yaklaĢmakta olduğu, baĢta Atatürk olmak üzere, tüm Avrupalı devletlerce de
dillendirilen yeni bir dünya savaĢı için Türk Ordusu‟nun kendi bölgesinde barıĢı ve
istikrarı korumak adına hazır olduğunun bir göstergesi ve ispatı olmuĢtur. Özellikle
davet edilen Balkan Paktı ve Sadabad Paktı ülkelerinin en üst düzey askeri yetkilileri
manevraları yakından takip ederek, yaptıkları değerlendirmelerle Türk Ordusu‟nun
gücünü ve kudretini dile getirmiĢlerdir.
Dördüncü bölümün sonunda, 1938 yılında yapılan ve araĢtırmamızın da son iki
manevrası olan Doğu ve Gaziantep manevraları yer almaktadır. Bunlardan Doğu
Manevrası o tarihte Tunceli bölgesinde devam etmekte olan Tedip Harekâtı‟nın
yerinde değerlendirilmesi maksadıyla yapılmıĢtır. Nitekim BaĢbakan Celal Bayar ve
Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak bölgedeki durumu incelemek ve
bölgenin iktisadi yapısını yerinde görmek üzere bu bölgeye gitmiĢlerdir. Atatürk bu
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manevraya Ģahsen katılmasa da, gerek öncesinde gerek sonrasında devlet ve askeri
erkânı ile yapmıĢ olduğu görüĢmelerde bu manevraya verdiği önemi göstermektedir.
Son olarak Gaziantep‟de yapılan manevra ise Hatay‟ın bağımsızlığı için
Türkiye Cumhuriyeti‟nin diplomasi alanında vermiĢ olduğu mücadeleye psikolojik
bir katkı sağlamıĢtır. Bu sayede önce Hatay Devleti kurulmuĢ sonrasında da
Türkiye‟ye katılımı gerçekleĢmiĢtir.
AraĢtırmamızda yer alan tüm manevraların yapılma nedenleri, planlaması ve
icrası hakkında gerektiği kadar bilgi verilmiĢtir. Ancak manevralardan çıkarılacak
derslerin yer aldığı tenkit ve değerlendirme bölümleri geniĢ kapsamda ele alınmıĢtır.
Özellikle Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak‟ın değerlendirmeleri sadece
o döneme değil bu dönemde icra edilen tatbikat ve manevralara da ıĢık tutmaktadır.
Manevralarla ilgili olarak dönemin gazetelerine ait manĢetler ve gündemle
ilgili makalelerden bazı örneklere araĢtırmanın sonundaki belgeler kısmında yer
verilmiĢtir. Bu konuda Cumhuriyet Gazetesi tarafından dijital çalıĢmaların bitimini
müteakip tarafımıza internet aracılığıyla özel eriĢim izni verilmiĢtir. Diğer
gazetelerle ilgili araĢtırma Milli Kütüphane, Ankara Üniversitesi Gazete ArĢivi ve
Selçuk Üniversitesi Süreli Yayınlar Bölümü‟nde yapılmıĢtır.
Bu araĢtırmamızda manevralarla ilgili farklı kaynaklardan fotoğraflara da
ulaĢılmıĢtır. Bunlardan en geniĢ kapsamlı ve en önemlisi CumhurbaĢkanlığı ArĢiv
Müdürlüğü‟nden alınan içerisinde Atatürk‟e ait 4.989 adet poz, 13.502 adet fotoğraf
bulunan “ĠĢte Atatürk” albümüdür. Bu arĢivden manevralarla ilgili toplam 753 adet
fotoğrafa ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmamızda manevralarla ilgili olarak elde ettiğimiz S.
EriĢ Ülger‟in albümünden 154 adet fotoğraf, Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından
2011 tarihinde yayınlanan Fotoğraflarla Atatürk Albümü‟nden 85 adet fotoğraf,
Emekli Orgeneral Ġsmail Hakkı Akansel‟in özel albümünden 1937 Ege Manevrası ile
ilgili 22 adet fotoğraf, Paris Askeri AtaĢeliği‟nden 1910 Picardie Manevrası ile ilgili
11 adet fotoğrafa ulaĢılmıĢtır. UlaĢtığımız yaklaĢık 1000 adet fotoğraf tarafımızdan
incelenerek tekerrür edenler ayrılmıĢ, tarih ve konularına göre tasnif edilmiĢtir.
ÇalıĢmamızda tamamının verilmesi mümkün olmayacağından, manevralardan örnek
teĢkil edecek Ģekilde toplam 72 adet fotoğrafa belgeler bölümünde yer verilmiĢtir. Bu
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fotoğrafların bilimsel bir çalıĢmada ilk defa yer alması askeri tarihe ıĢık tutması
bakımından önem arz etmektedir.
Ayrıca yakın tarihimize mal olmuĢ bu fotoğrafların, tatbikatla alakalı
olmayan yerlerde sehven kullanılmasının uygun olmayacağı düĢüncesindeyiz.
Askeri tarihimizin önemli bir safhasını teĢkil edecek bu çalıĢmanın, muharebe
sanatında yetiĢmekte olan subayların eğitiminde, yararlı bir kaynak olacağı
değerlendirilmektedir.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
MANEVRA ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR VE TÜRK ORDULARINDAKĠ
UYGULAMALAR
1.MANEVRA ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR
AĢağıda açıklamalarına yer verdiğimiz tanımlar, bu konuda Türk Silahlı
Kuvvetleri‟nin de kurumsal olarak kullandığı talimnamelerden alınmıĢtır. Konu
bütünlüğünün sağlanması ve kolay anlaĢılabilmesi için alfabetik sıralama
kullanılmamıĢtır.
Askeri literatürde aĢağıda adı geçen ifadeler aslında farklı anlamlar taĢımasına
rağmen, birbirleriyle karıĢtırılmakta, bazen yanlıĢlıkla birbirlerinin yerine de
kullanılmaktadır. AraĢtırmamızda sık sık kullandığımız bu ifadelerin anlamlarını,
genel olarak diğer askeri tanımlara baĢlamadan önce vermenin, gerek aĢağıda adı
geçen tanımları gerekse araĢtırmadaki ifadeleri daha iyi kavramak adına faydalı
olacağını değerlendirmekteyiz.
Hareket: Askeri dilde, bir birliğin, bir kiĢinin veya herhangi bir cismin,
bulunduğu yer ve durumu değiĢtirmek için yaptığı iĢe verilen addır1.
Manevra: Bir askeri birliğin kendisine verilen görevi baĢarmak için, muharebe
sahasındaki birliklerin ateĢ gücü ile uyum içerisinde, düĢman karĢısında daha uygun
yer veya düĢmanı daha iyi etki altına almak amacıyla planlı ve bilinçli olarak yaptığı
hareket veya hareketlerin bütününe verilen addır 2 . Manevra ayrıca aĢağıdaki
anlamlarda da kullanılmaktadır3;
a. Gemilerin, uçakların veya kuvvetlerin düĢmana nispetle durum üstünlüğü
elde etmek veya bu üstünlüğü muhafaza etmek için hareket ettirilmesi.
b. Denizde, havada, karada veya harita üzerinde yapay savaĢ ortamı yaratacak
taktiksel alıĢtırma yapma.

1

KKT-7-7, Mekanize Piyade Manga ve Takımı, Kara Kuvvetleri Basımevi ve Basılı Evrak Depo
Müdürlüğü, Ankara 2001, böl. 2, s. 41.
2
a.g.e. , böl. 2, s. 41.
3
MS. 76 (A) TSK Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü, Genelkurmay BaĢkanlığı, Ankara 2011, s. 3.
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c. Gemi, uçak veya araç üzerinde arzulanan hamleleri elde etmek için yapılan
iĢlemler.
Pratikte hareket ve manevra kelimeleri çok defa birlikte veya eĢ anlamda
kullanılmaktadır. Ancak tanımlardan da anlaĢılacağı gibi, muharebe sahasında
yapılan her hareket bir manevra olmayabilir. Manevra terimi, daha çok askeri
birlikçe planlı olarak belli bir istikamette yapılan bir hareketi ifade eder4.
Tatbikat: Ġcra edilen her türlü eğitimin hasılasını almak, lider personeli
eğitmek, birlik ve karargâhların harbe hazırlık seviyelerini değerlendirmek
maksadıyla değiĢik Ģekillerde icra edilen faaliyetlerdir. Tatbikatlar, iĢtirak eden birlik
seviyesine ve ulaĢılmak istenen amaca göre farklı Ģekillerde icra edilebilmektedir5.
Günümüzde icra edilen tatbikatlar; plan tatbikatı, kadro tatbikatı, harp oyunu,
komuta yeri tatbikatı, simülasyon destekli komuta yeri tatbikatı, kıtalı komuta yeri
tatbikatı, tam birlik arazi tatbikatları, müĢterek tatbikatlar, birleĢik tatbikatlar, iç
güvenlik tatbikatı, meskûn mahallerde muharebe tatbikatı ve diğer tatbikatlar
baĢlıkları altında icra edilmektedir6.
Gerek askeri alanda yapılan teknolojik geliĢmeler, gerekse orduların uyguladığı
taktik değiĢiklikler uygulanan tatbikatları çeĢitli hale getirmiĢtir.
Yukarıda adı geçen tatbikat çeĢitlerinden sadece harp oyunun tanımını
vermenin yeterli olacağını değerlendirmekteyiz.
Harp Oyunu: Harita, tatbik krokisi veya simülasyon programı üzerinde askerî
durumun ana hatlarıyla belirtildiği, içinde komutan ve/veya karargâh subayları
sıfatıyla karar alınmasını, emirler verilmesini ve planlama yapılmasını gerektiren
görevleri ihtiva eden ve bir kontrol karargâhı vasıtasıyla idare edilen tatbikatlardır.

4

KKT-7-7, Mekanize Piyade Manga ve Takımı, böl. 2, s. 41.
MS. KKT 190-1 (B) Tatbikatların Sevk ve İdaresi Talimnamesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, K.K.
Basımevi, Ankara 2010, böl. 2, s. 1.
6
a.g.e. , böl. 2, s. 5-6.
5
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Tek taraflı veya iki taraflı olarak icra edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde genelde
kolordu / ordu ve eĢiti birliklerde icra edilir7.
KarĢılıklı manevra kuvvetleri arasında cereyan eden, küçük çaplı, kaideten
tümen ve daha küçük kuvvetler tarafından icra edilen ve bir kaç saat süreli silahlı
mücadeledir. ÇatıĢmalar bir muharebeye dönüĢebileceği gibi, dönüĢmeyeceği haller
de olabilir.
Bir devlet veya topluluğun tek taraflı veya karĢılıklı iki taraf olarak kısa süreli
silahlarını kullanması hâli8.
Muharebe: Harpte, taktik operatif bir maksadın tahakkuku için iki tarafın
silahlı unsurları arasındaki, çatıĢmalardan oluĢan, uzun süreli, büyük kuvvetlerin
katıldığı, seferin gidiĢatına etki yapan silahlı mücadeledir9.
Muhabere: Askeri kiĢiler, karargâh, kurum ve birlikler arasında telefon, telsiz,
haberci vb. vasıtalarla iletiĢimin sağlanması için yapılan faaliyetlerin tümü.
1.1.Harp
Devletlerin diplomatik yollarla isteklerini kabul ettiremediklerinde, bir devlet
veya devletler grubunun diğer bir devlet veya devletler grubuna karĢı milli güçlerin
tamamını veya bir kısmını kullanarak yaptıkları mücadeledir. Bu mücadeleyi
kazanmaya

yönelik

icra

edilen

askerî

faaliyetler

ise

harekât

olarak

tanımlanmaktadır10.
1.2.Harp Sanatı
Tasarı, örgüt, bütünleĢme, stratejilerin yönetimi, müĢterek harekât, büyük
harekât ve muharebeler vasıtası ile stratejik/operatif hedeflerin elde edilmesi
amacıyla askerî gücün kullanılmasıdır11.

7

MS. 76 (A) TSK Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü, s. 3.
a.g.e. , s. 1.
9
a.g.e. , s. 3.
10
a.g.e. , s. 1.
11
a.g.e. , s. 3.
8

12
1.3.Sefer
Askeri kuvvetlerin, bir harp alanında veya harekât alanında, stratejik hedefleri
elde etmesi için planlanan ve icra edilen bir seri müĢterek harekâttır. Bu kapsamda
harp alanı birden fazla harekât alanından oluĢursa, buralara aynı zamanda ayrı
seferler yapılır. Bu harekât; seferberliğin ilanı ile baĢlar ve barıĢ ilan edilinceye kadar
sürer12.
1.4.Askeri Strateji
Strateji, millî politikaların ortaya koyduğu hedeflere ulaĢmak için gerekli
faaliyetlerin nasıl yürütüleceği, Askeri strateji ise silahlı kuvvetlerin milli hedefleri
elde etmek maksadıyla, güç tatbiki veya güç tehdidi suretiyle kullanılması ilim ve
sanatıdır13.
1.5.Taktik ve Taktik Harekât
Taktik, genel anlamı ile bir amaca ulaĢmak için tutulan yol, eylem tarzı,
uygulama yöntemi demektir. Askeri dilde; muharebe sahasında, askeri gücün
(birliklerin) duruma uygun olarak kullanılması anlamına gelir. Terim, her muharebe
sahasında askeri gücü kullanmak üzere seçilen taktik harekât tarzını, hem de bu
harekât tarzının uygulama Ģeklini ifade eder.
Taktik harekât, taktik alanda muharebe Ģartları altında icra edilen harekât
türlerini ifade eder. BaĢlıca; Ġntikal, Taarruz, Savunma ve Geri Hareketler Ģeklinde
ifade edilen dört temel taktik harekât ve bunları tamamlayan özel harekât türlerini
(sızma, keĢif, taktik akın, örtme, emniyet, geri bölge savunması vb.) kapsar. Taktik
harekâtın amacı, muharebede düĢmanı mağlup etmektir14.
1.5.1.Ġntikal
Ġntikal yürüyüĢ manasındadır. Taktik harekâtta düĢmana yaklaĢma ve tesadüf
muharebesi Ģeklinde icra edilir.

12

a.g.e. , s. 1.
a.g.e. , s. 1.
14
KKT-7-7, Mekanize Piyade Manga ve Takımı, böl. 2, s. 1.
13

13
DüĢmana yaklaĢma, düĢmanla ilk teması sağlama veya kaybedilen teması
yeniden tesis etmek için yapılan bir intikal hareketidir. Ġdari intikal, taktik intikal ve
yaklaĢma yürüyüĢü olarak üç Ģekilde icra edilir15.
1.5.2. Taarruz
Belirli bir arazi kesimini ele geçirmek, düĢman kuvvetlerini yok etmek, onun
gerekli kaynaklardan yararlanmasına engel olmak, tertibatını meydana çıkarmak ya
da dikkatini baĢka bölgelere çekmek amaçlarından biri veya birkaçını baĢarmak için,
ateĢ, manevra ve müsademe unsurlarının koordineli olarak kullanılmasıdır16.
1.5.2.1. Taarruz Harekâtının Amaçları
Taarruz

harekâtı

genellikle

aĢağıdaki

amaçlardan

birini/birkaçını

gerçekleĢtirmek için yapılır17:
(1)

DüĢman kuvvetlerini yok etmek,

(2)

Bir arazi kesimini ele geçirmek,

(3)

DüĢmanı gerekli kaynaklardan yoksun bırakmak,

(4)

Durumu geliĢtirmek (bilgi elde etmek ),

(5)

DüĢmanın dikkatini baĢka bölgelere çekmek,

(6)

DüĢmanı mevziinde tespit etmek,

(7)

DüĢman taarruzunu kırmak.

1.5.2.2. Taarruz Harekâtının ÇeĢitleri
Taarruz harekâtı, taarruzdan önce yapılan hazırlığın derecesine bağlı olarak,
hazırlıklı (koordineli) taarruz ve hazırlıksız taarruz olmak üzere ikiye ayrılır.
Aralarındaki temel fark, planlama ve hazırlık için zamanın hazırlıklı taarruzda daha
fazla olmasıdır. Büyük çaplı taarruzlar, daima hazırlıklı taarruz Ģeklinde uygulanır.
Küçük çaplı taarruzlar her iki Ģekilde de yapılabilir. Önceden hazırlanmıĢ savunma
mevziilerine karĢı hazırlıklı bir taarruz gerekir. DüĢmanla ani olarak karĢılaĢıldığı

15

a.g.e. , böl. 3, s. 1.
MS. 76 (A) TSK Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü, s. 1-2.
17
KKT-7-7, Mekanize Piyade Manga ve Takımı, böl. 4, s. 1.
16
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veya düĢmanın hazırlıksız yakalandığı zamanlarda ise hazırlıksız bir taarruz
uygulanabilir18.
1.5.2.3. Taarruz Harekâtında Manevra ġekilleri
Taarruz harekâtında uygulanan dört temel manevra Ģekli bulunmaktadır.
Bunlar19;
(1) Cephe Taarruzu: DüĢmanı bulunduğu mevziide tespit etmek amacıyla
cepheden yapılan bir taarruzdur.
(2) Yarma: DüĢman savunma cephesini bir veya daha fazla noktadan yararak
arkasına geçmek ve daha sonra yarma kanatlarını kuĢatarak imha etme amacı güden
bir manevra Ģeklidir.
(3) KuĢatma: DüĢmanı bir veya her iki yanına yöneltilen taaruzlarla
bulunduğu bölgede kuĢatarak imha etme amacı güden bir manevradır. Tek taraflı
kuĢatma, iki taraflı kuĢatma ve Ģakuli kuĢatma (hava indirme ve uçar birlikler ve
havadan yapılan kuĢatma ) olmak üzere üç ayrı uygulama Ģekli bulunmaktadır.
(4) Çevirme:
KuĢatma manevrasının düĢmanın derin gerisine yöneltilmesidir. DüĢmanı
bulunduğu mevziiyi terke zorlayarak mevzi dıĢında imha etme amacıyla uygulanır.
1.5.2.4. Taarruzda Harekâtında Kullanılan Kontrol ve Koordinasyon
Tedbirleri
Toplanma Bölgesi: Birliklerin bir harekâttan önce hazırlıklarını tamamlamak (
muharebe için tertiplenme, ikmal, bakım, emirlerin yayımlanması ve noksanların
giderilmesi ) amacıyla toplandıkları bölgedir20.
KarĢı Taarruz: DüĢmanı imha etmek veya geri atmak, asıl muharebe
bölgesinin kaybedilen kısmını tekrar ele geçirmek amacıyla yapılan mahdut hedefli
taarruzdur21.
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a.g.e. , böl. 4, s. 2.
a.g.e. , böl. 4, s. 2-3.
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MS. 76 (A) TSK Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü, s. 5.
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a.g.e. , s. 6.
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KarĢı Darbe: Genellikle takım seviyesindeki birlikler tarafından uygulanan,
küçük çapta bir karĢı taarruz harekâtıdır. Savunma harekâtı sırasında AMH üzerinde
kritik bazı kesimlerin elden çıkması durumunda, arazinin elden çıkan kısmını geri
alınması için yapılır22.
Taarruz ÇıkıĢ Hattı (TÇH):Taarruza katılan birliklerin, emredilen saatte hep
birlikte taarruza baĢladıkları hattır23.
Taarruz Saati: Birliklerin TÇH‟ını geçerek taarruza baĢlayacakları saattir24.
Taarruz Ġstikameti: Taarruz eden birliğin, TÇH‟ndan hedefe kadar takip
edeceği istikamettir25.
Ara Hattı: Taarruzda bölük ve daha üst birliklerin sorumluluk bölgelerinin yan
hudutlarını gösteren hatlardır. Birliklerin ateĢ ve manevralarının kontrol, sevk ve
idaresine yardım etmek için kullanılırlar. Ara hatları; ele geçirilmesi, hedefte
tertiplenme ve yeniden teĢkilatlanma, ateĢlerin koordinesi ve emniyet unsurlarının
yerleĢtirilmesi için hedefin derinliğine kadar uzatılır. Ara hatlarının geriye doğru
uzantısı, birliğin sorumluluk bölgesinin hududunu gösterir. Arazide geriden ileriye
doğru belli noktalarla tarif edilir26.
Hedef: Etki altına alındığında (baskı altında tutma, etkisiz hâle getirme, tahrip
veya imha) harbin/askerî harekâtın maksadına ulaĢılmasına katkı sağlayacak coğrafi
bölge, tesis, ünite, insan, grup, silah sistemi veya askerî teçhizat 27 veya ele
geçirilmesi emredilen arazi parçasıdır28.
KeĢif Harekatı: Kararlara esas teĢkil etmek üzere düĢman veya düĢman olması
muhtemel unsurların faaliyetleri ve sahip bulunduğu kaynakları hakkında veya
belirgin bir sahanın meteorolojik, hidrografik veya coğrafi bilgilerini elde etmek
amacı ile gözle veya diğer tespit metotları ile icra edilen harekât türü [ Ġcra edilme
nedenlerine göre veya bilginin elde edilmesi için kullanılan vasıtalara göre ( radar

22

KKT-7-7, Mekanize Piyade Manga ve Takımı, böl. 5, s. 51.
a.g.e. , böl. 4, s. 3.
24
a.g.e. , böl. 4, s. 3.
25
a.g.e. , böl. 4, s. 3.
26
a.g.e. , böl. 4, s. 3-4.
27
MS. 76 (A) TSK Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü, s. 5.
28
KKT-7-7, Mekanize Piyade Manga ve Takımı, böl. 4, s. 4.
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veya elektronik destek keĢfi vb. ) sınırlandırılırlar. Gözetlemeye kıyasla daha sınırlı
bir harekâttır29.
1.5.3. Savunma
Uygun bir arazi kesiminde mevzilenerek, ateĢ, engel, manevra ve yakın
muharebe ile düĢmanın taarruz gücünü ve azmini yok etmeyi esas alan muharebe
Ģekli30. Savunma harekâtı; ateĢ, engel ve tahkimata dayanır. Savunmada düĢmanın
ateĢ etkisini azaltmak, kendi ateĢ etkimizi artırmak için tahkimat yapılır.31.
1.5.3.1. Savunma Harekâtının Amaçları
Savunma harekâtı, genel olarak aĢağıda sıralanan amaçlardan bir veya birkaçını
sağlamak üzere, geçici bir zaman için seçilir ve uygulanır32.
(1) Taarruz için elveriĢli koĢullar sağlanıncaya kadar zaman kazanmak,
(2) DüĢmanın taarruz gücünü ve azmini kırmak,
(3) Hayati öneme sahip bir bölgeyi korumak,
(4) BaĢka bir bölgede icra edilecek bir taarruz için kuvvet tasarrufu sağlamak,
(5) DüĢmanı bir bölgeye kanalize ederek karĢı taarruzla imha etmek.
1.5.3.2. Savunma Harekâtının ġekilleri
Savunma harekâtının mevzi savunması ve oynak savunma olmak üzere baĢlıca
iki temel uygulama Ģekli bulunmaktadır. Mevzi savunmasında, düĢman taarruzlarının
asıl muharebe hattı önünde kırılması, oynak savunmada ise düĢmanın savunma
bölgesi içinde karĢı taarruzlarla imhası esas alınır. Bir savunma harekâtında, vazife,
düĢman, arazi ve mevcut kuvvetlerimizin durumu dikkate alınarak bu savunma
Ģeklinden biri veya bunların değiĢik oranlarda karıĢımı esas alınarak uygulanabilir33;
(1) Geri yamaç savunması,
(2) Çevre savunması,

29

MS. 76 (A) TSK Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü, s. 4-5.
a.g.e. , s. 5.
31
KKT-7-7, Mekanize Piyade Manga ve Takımı, böl. 5, s. 1.
32
a.g.e. , böl. 5, s. 1.
33
a.g.e. , böl. 5, s.1
30
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(3) Bölge savunması,
(4) Direnek noktasında savunma.
1.5.3.3. Savunma Harekâtında Kullanılan Kontrol ve Koordinasyon
Tedbirleri
Savunma Mevzii: Savunulmak amacıyla derinliğine ve geniĢliğine iĢgal edilip
hazırlanan arazi parçasıdır34.
Asıl Muharebe Sahası (AMS): Savunmada görev alan birinci hat birliklerinin
savunma için tertiplendikleri ve savunmanın fiilen icra edildiği bölgedir35.
Asıl Muharebe Hattı(AMH): Asıl muharebe sahasında görev alan birliklerin,
en ilerideki mevzilerinden geçen ve asıl muharebe sahasının ön kenarını belirleyen
hattır. Geçeceği yer üst komutanlıkça belirlenir36.
Muharebe Ġleri Karakol Hattı: DüĢman taarruzlarını erkenden haber vermek
AMH‟nın yeri hakkında düĢmanı yanıltmak, gözetleme yapmasına engel olmak ve
erkenden açılıp yayılmasın sağlamak maksadıyla muharebe ileri karakollarının
tertiplendiği hattır37.
Gözetleme Yeri: Muharebede, düĢman ve dost kuvvetlerin hareket ve
faaliyetlerini takip etmek amacıyla tesis edilen gözetleme noktalarıdır38.
1.5.4. Geri Hareketler
Geri hareketler, bir birliğin, geriye doğru düĢmandan uzaklaĢma amacıyla
yaptığı hareketlerdir. Bu hareketler, birliğin düĢman baskısı altında kalması
durumunda veya kendi isteğiyle yapılabilir. Her iki halde de geri hareketler daima üst
komutanın emri veya onayı ile uygulanır39.

34

a.g.e. , böl. 5, s. 7.
a.g.e. , böl. 5, s. 7.
36
a.g.e. , böl. 5, s. 8.
37
a.g.e. , böl. 5, s. 8.
38
a.g.e. , böl. 5, s. 9.
39
a.g.e. , böl. 6, s. 1.
35
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1.5.4.1. Geri Hareketlerin Amaçları
Genellikle bir savunma harekâtının içinde ve onun bir parçası olarak uygulanan
geri hareketler, aĢağıdaki amaçlarla yapılır40;
(1)DüĢman baskısından kurtulmak,
(2)ElveriĢsiz Ģartlar altında muharebeden kaçınmak,
(3)Kesin sonuçlu muharebeye girmeden zaman kazanmak,
(4)DüĢmanla daha iyi Ģartlar altında baĢka bir mevzide muharebeye hazır
olmak,
(5)BaĢka bir görev almaya hazır olmak.
1.5.4.2. Geri Hareketlerin Türleri
Geri harekâtlar, muharebeyi kesme, oyalama muhaberesi ve geri çekilme
olmak üzere baĢlıca üç tür taktik harekâtı içerir41;
(a) Muharebeyi Kesme: DüĢmanla muharebeye tutuĢan bir birliğin
tamamının veya bir kısmının diğer bir harekâta baĢlamak üzere düĢmandan
çözülmesidir.
(b) Oyalama Muharebesi: Taarruz eden düĢmanla kesin sonuçlu bir
muharebeye tutuĢmaksızın, onu azami derecede yıpratmak ve geciktirmek amacıyla
uygulanan bir muharebe Ģeklidir. Bu uygulamada azami geciktirmeye karĢılık asgari
arazi terk edilir.
(c) Geri Çekilme: Muharebeyi kesen bir birliğin himaye kuvveti
himayesinde, gerideki bir toplanma bölgesinden, baĢka bir görev için geriye doğru
yaptığı yürüyüĢtür.
1.6. Emir ÇeĢitleri
Muharebede birliklerin komutasını üstlenen kumandanların verecekleri emirler
verilme maksatlarına göre dörde ayrılır.

40
41

a.g.e. , böl. 6, s. 1.
a.g.e. , böl. 6, s. 1.
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Bu emir çeĢitleri aĢağıda açıklanmıĢtır42;
1.6.1. Sözlü Emir
Genellikle bölük ya da ast kademe komutanlarının bir harita, kroki veya arazi
üzerinde sözlü olarak verdikleri emirdir. Madde sırasına göre verilir, ancak madde
numaraları ve baĢlıkları söylenmez.
Genellikle bölük ve daha üst kademe komutanlarının bir harita, kroki veya
arazi üzerinde ağızdan verdikleri emir ( Komutanlar, emirlerini madde sırasına göre
verirler. Madde baĢlıklarını ve numaralarını söylemezler. Ast komutanlar
söylenenlerin kendilerini ilgilendirenlerini not ederler ).
1.6.2. Münferit Emir
Yalnız emri alan askeri veya birliği veya birlikleri ilgilendiren emirdir.
1.6.3. Ön Emir
Ast kademelerin duruma intibak etmeleri ve ön hazırlıkları yapabilmelerini
sağlamak maksadıyla harekât emrinden önce verilen bir emirdir.
Ast kademeleri, gerekli görülen faaliyetler hakkında uyarmak, duruma
intibaklarını sağlamak maksadıyla teferruatlı emirden önce verilen emir.
1.6.4. Görev Tipi Emir
Görevin nasıl baĢarılacağını bildirmeden, bir birliğe bu görevi yapması için
verilen emirdir.
Münferit emirlerin bir Ģekli olup, komutanlara kendi görevi veya daha önce
verilmiĢ bir görevdeki değiĢiklikleri bildirir ( Görev tipi emirler görevin maksadını
ihtiva ederler; yazılı, sözlü veya kroki Ģeklinde olabilirler. En temel özelliği kısa ve
öz ifadelere yer verilmesidir )43.

42
43

a.g.e. , böl. 1, s. 1- 2.
MS. 76 (A) TSK Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü, s. 2.
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1.7. Rütbeler
Askeri kavramlar baĢlığı altında incelememiz ve bilgi vermemiz gerektiğini
düĢündüğümüz bir diğer konu baĢlığı da Türk ordularında kullanılan rütbelerdir. Bu
konuya da kısaca değinmekte fayda olacağını değerlendirmekteyiz.
Osmanlı Dönemi‟nde kullanılan MüĢir (mareĢal) rütbesinden aĢağı olan rütbe,
birinci ferik rütbesi idi. Bu rütbe orgeneralliğin karĢılığı idi. MeĢrutiyetten önce bu
rütbede bulunan generaller, ordu ve tümenlere komuta etmiĢlerdi. MeĢrutiyetin
ilanından ve özellikle ordu teĢkilatı ve kolordu kademesinin kurulmasından sonra
kural olarak bu rütbe, kolordulara komuta edecek olan generallere ait olmuĢtu.
Ferik, korgeneralliğin Mirliva ise, tümgeneralliğin karĢılığıydı. Kural olarak
ferikler tümenlere ve mirlivalar tugaylara komuta etmekteydiler.
Mirlivadan müĢire kadar olan rütbelerde bulunan generallere “erkân” denmekte
idi. Erkânı, “ümera”denilen rütbe bölümü izlerdi. Ümera (üstsubaylar) denilen
bölümde, miralay (albay), kaymakam (yarbay) ve binbaĢılar bulunurdu. BinbaĢıdan
teğmene kadar olan subaylar grubuna zabitan denirdi. Subay rütbesinin en büyüğü
olan kolağası (Ön Yzb.) idi. YüzbaĢı rütbesinin küçüğü mülâzım-ı evvel (üsteğmen)
ve bunun da küçüğü mülâzım-ı sani (teğmen) idi.
Birinci Dünya SavaĢı‟na kadar, Harp Okulu‟ndan mezun olanlar, mülazım-ı
sani rütbesiyle orduya çıkarlarken; Birinci Dünya SavaĢının baĢlarında subay
rütbeleri arasına zabit vekili (asteğmen) ve zabit namzedi (subay adayları) adıyla bir
kademe daha eklenmiĢti.
Genel

olarak

miralay

rütbesinde

bulunanlar

alay

komutanlıklarına,

kaymakamlar alay komutan muavinliklerine verilirlerdi. BinbaĢılar taburlara,
kolağaları tabur ve bölük komutanlıklarına, asteğmen ve subay adayları takım
komutanlıkları görevlerinde kullanılırlardı.
Erkan, üstsubay ve subay rütbelerindeki kademelenme, bu Ģekilde 1928 yılı dil
inkılabına kadar aynen devam etmiĢti. Herhangi bir değiĢiklik olmamıĢ ve
asteğmenden yüzbaĢıya kadar olan rütbelerde olanlara “efendi”, binbaĢıdan albaya
kadar olan rütbelerdeki üstsubaylara “bey”, mirlivadan müĢir rütbesine kadar
yükselmiĢ olan erkâna da “paĢa” denilmiĢti.
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1920 yılında Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından çıkarılan yasa ile
orduda kullanılan rütbeler 1935 yılına kadar pek değiĢmeden kullanılmıĢtır 44.1935
yılında

Türk

ordusundaki

rütbe

isimlerinin,

yeni

Türkçe

karĢılıklarının

kullanılmasına baĢlanmasıyla Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti‟nin adı da
"Genelkurmay BaĢkanlığı" olarak değiĢtirilmiĢtir45.
Rütbelerde, 21 Mayıs 1938 tarih ve 3387 sayılı kanun ile yapılan değiĢiklikler
ile bugünkü rütbeler arasındaki sınıflandırmalar (General, Üstsubay, Astsubay, ErbaĢ)
belirlenmiĢtir46.
AraĢtırmamızda

geçen,

gerek

Osmanlı‟nın

son

zamanlarında

gerekse

günümüzde kullanılan rütbelerin karĢılıkları aĢağıda verilmiĢtir.
Osmanlı Dönemi
Nefer
OnbaĢı
ÇavuĢ
Mülazım-ı Sani
Mülazım-ı Evvel
YüzbaĢı
Kolağası
BinbaĢı
Kaymakam
Miralay
Mirliva
Ferik
1. Ferik
MüĢir

44

Cumhuriyet Dönemi
Er
OnbaĢı
ÇavuĢ
Teğmen
Üsteğmen
YüzbaĢı
Kıdemli YüzbaĢı
BinbaĢı
Yarbay
Albay
Tuğgeneral
Korgeneral
Orgeneral
MareĢal

1920-1935 yıllarında kullanılan rütbeler Ģunlardır: Zabit Namzedi (Subay Adayı), Zabit Vekili
(Asteğmen), Mülazımı Sani (Teğmen), Mülazımı Evvel (Üsteğmen), YüzbaĢı, BinbaĢı, Kaimmekan
(Kaymakam) (Yarbay), Miralay (Albay), Liva (Tuğgeneral), Ferik (Tümgeneral), Birinci Ferik
(Korgeneral), MüĢir (Orgeneral-MareĢal). Bkz. Kadir Kasalak, “Kara Ordusunda Subay Rütbeleri
(1826-1961)”, Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri, C. 1, Genelkurmay Askeri Tarih ve
Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2000, s.402.
45
Erdal Akkaya, Türk Ordusu'ndaki Stratejik ve Doktriner Değişiklikler(1923-1960), Ankara
Üniversitesi Türk Ġnkılap Tarihi Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 98.
46
ErbaĢlar: OnbaĢı, ÇavuĢ, Astsubaylar: ÜstçavuĢ, BaĢçavuĢ, Subaylar: Asteğmen, Teğmen,
Üsteğmen, YüzbaĢı, Üstsubaylar: BinbaĢı, Yarbay, Albay, Generaller: Tuğgeneral, Tümgeneral,
Korgeneral, Orgeneral, MareĢal. Bkz. Kasalak, “Kara Ordusunda Subay Rütbeleri (1826-1961)”,
s.403.
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2. TÜRK ORDULARINDA MANEVRA UYGULAMALARI
Türklerin tarihleri boyunca kurdukları devletlerde askeri güç baĢta gelen bir
öneme sahip olmuĢtur. Eski Türk devletlerinde bu durum daha belirgin bir biçimde
ve askeri gücün her Ģeyden önce geldiği ve toplumda egemen güç düzeyine eriĢtiği
görülmektedir. Bu bakımdan askeri gücün barıĢta caydırıcılık, savaĢta muharebe
görevlerini baĢarabilmesi için sürekli harbe hazır durumda bulunması Ģarttır. Harbe
hazır durumda olmak ise; devletin, milletin tüm maddi ve manevi değerleri ve
bunların yurt içi ve yurt dıĢındaki verimlilikleri ile harp etmeye hazır olmaları
demektir47.
ĠĢte bu nedenlerden dolayı da Türk Devletleri ordularının harbe hazırlık
durumunu ölçmek ve buna göre gerekli tedbirleri almak manevra ve tatbikatlar
yapmıĢlardır.
2.1. Orta Asya Türk Ordularında Manevralar
Hunlarda ve diğer Orta Asya Türk devletlerinin hemen hepsinde her Türk
savaĢçı durumunda bulunduğundan ve askerliğe özel bir meslek gözüyle
bakılmadığından, sürekli askerlerden kurulu ordular bulunmuyordu. Ġlk defa düzenli
ordunun kurulduğu Mete devrinde, onlu teĢkilat sistemi tespit edilerek imparatorluk
24 komutanlık bölgesine ayrılmıĢ ve her bölgede 12.000 atlıdan oluĢan bir ordu
oluĢturulmuĢtu. Hunlarla beraber onlardan sonra gelen Tabgaçlar, Göktürkler ve
Uygurlar, tamamı süvarilerden oluĢan bu kuvvete Toman (Tümen) adını vermiĢlerdi.
Tümenler 1.000‟lere, 100‟lere, 10‟lara ayrılırdı ve komutanlarına da Toman Beyi /
Tümen Beyi, BinbaĢı, YüzbaĢı ve OnbaĢı denilirdi.
Türk devletlerinin sağlam ve sürekli olmasını sağlayan bu askeri kuruluĢ yapısı
içerisinde Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar zamanın en büyük imparatorluklarını
meydana getirmiĢlerdir48.
Yapılan Seferler, sürekli yıpratma ve yıldırma harekâtı arasında, kiĢileri bir
askerlik havası içerisinde yetiĢen bozkır Türk halkına, sürekli baĢarılar sağlayan

47
48

Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, Belge Yayınları, Ġstanbul1986, s. 140,306.
Türk Kara Kuvvetleri Tarihi, Kara Kuvvetleri Basımevi, Ankara1996, s. 1-2.
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baĢlıca çabalardan biriydi. Aynı zamanda çok etkin bir savaĢ hazırlığı olan spor
hareketleri, ata binmek ve ok atmak herkesin doğal iĢlerindendi.
At yarıĢları, cirit, gülle atma, güreĢ gibi sporlar, mücadele azmini
keskinleĢtirirdi. Türklerin Nisan ve Mayıs aylarında ilk gök gürlemesiyle baĢlayan
sazlı, türkülü, eğlenceli bahar bayramlarında düzenledikleri at yarıĢları ve çeĢitli
yarıĢmalar dıĢında en önemli spor avcılıktı. Özellikle sürek avları gerçek bir savaĢ
manevrası anlamını taĢımaktaydı. Çin kaynaklarına göre M. Ö. 62 yılında Hun
Ġmparatoru‟nun yönetiminde düzenlenen böyle bir sürek avına 100 bin süvari
katılmıĢtı. BaĢka bir sürek avında 750 km.‟lik bir çevre kuĢatılmıĢtı.
Çin tarihi belgelerinde yer alan “ Çocuklar koyunlara binip, kuĢlara,
gelinciklere ve farelere ok atarlardı… SavaĢçıların güç ve yetenekleri, yay
çekmelerindeki ustalıkla ölçülürdü… Erkekler, savaĢ için eğitim yaparlardı. Çok ani
baskın ve taarruzlarda bulunurlardı. Bu onların doğuĢ ve tabiatlarındandır. ”
Ģeklindeki ifadeler Mete‟nin zaten toplumda var olan sosyal disiplini eğiterek ve
düzene koyarak nasıl büyük bir imparatorluk yarattığını göstermektedir.
Mete, ordusunun eğitimine disiplin eğitimi ile baĢlamıĢtır. Bunun için de kendi
icadı olan “ ıslık çalan ok ” u kullanmıĢ, tümenindeki tüm askerlere, bu oku attığı
yere, Ģartlar ne olursa olsun herkesin oklarını atmasını emretmiĢ ve atmayanların
baĢlarının kesileceğini söylemiĢtir. Ġtaati sağlamak için en sevdiği atına ve eĢlerinden
birine, ok attırarak askerlerini denemiĢ ve okunu bu hedefler üzerine atmayan tüm
askerlerinin baĢlarını kestirmiĢtir. Bu Ģekilde de ordu içerisinde katı bir disiplin tesis
etmiĢtir.
Disiplin eğitiminin yanı sıra gerek Hunlar, gerekse Göktürklerde orduyu
sürekli eğitimli bulundurmak için “ Tümen Eğitim Avı ” ve “ Büyük Devlet Avı ”
olmak üzere değiĢik zamanlarda iki büyük av tertiplenirdi. Bu avlar bugünkü
anlamda gerçek birer manevraydı. Bu avlar ok atıĢları ile baĢlıyor ve geliĢiyordu.
Böylelikle Mete, birliklerini eğitimden sonra denemeden de geçirmiĢ oluyordu. Mete
bu denemelerde en ufak ihmal gösterenleri dahi katı bir Ģekilde cezalandırarak,
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verdiği her emri eksiksiz yerine getiren süratli, çevik ve attığını vuran atlı birlikler
yetiĢtirmiĢti49.
2.2. Selçuklu Ġmparatorluğu Döneminde Manevralar
Selçuklu Orduları kendisinden önceki Türk devletleri ordularının kullandığı
yöntemleri kullanarak askerlerini eğitmiĢlerdir. Özellikle çok etkin bir savaĢ hazırlığı
olan spor hareketleri, ata binmek, ok atmak, kılıç kullanmak herkesin yapmaya
alıĢtığı bir iĢ olmuĢtur. Askerler savaĢta kullanacakları nizamlar ve teknikler
konusunda da eğitilirken, mücadele azmini geliĢtiren oyunlar da yaygınlaĢmıĢtır.
Özellikle düĢmanı takip için dörtnala at sürerken ok atmak veya geri çekilirken
arkaya ok atmak Türklere has bir ustalık haline gelmiĢtir50.
Bazı yazarlara göre, Anadolu‟yu asırlar boyunca Sasani ve muhtelif Ġslam
devletlerine karĢı müdâfaa etmeyi baĢarabilen Bizans‟ın, Selçuklu akınları karĢısında
duramayarak Anadolu‟yu

Türklere terk etmek zorunda kalmasının

temel

sebeplerinden birinin Türk okçuları olduğu ifade edilmektedir. Bu bilgi dikkate
alındığında, Anadolu‟nun fethi ve Türk vatanı haline gelmesinde en büyük faktörün,
attıkları oklarla kalkan ve zırh demir miğferleri bile delebilen Türk okçuları olduğu
söylenebilir51.
Tarihte insan, at ve silah unsurlarını Türkler kadar bir arada ve ahenkli
kullanan baĢka bir millet gösterilemez diyebiliriz 52 . Bu kapsamda Selçuklular‟da
askerin eğitimi kadar savaĢta kullanılan atların eğitimine de çok önem verilmiĢtir.
Selçuklular atların eğitiminde kendilerine has birçok metotlar kullanmıĢlardır53.
2.3. Osmanlı Ġmparatorluğu Döneminde Manevralar
Osmanlı Ordusu‟nun kendinden önceki Türk ordularından farkı, barıĢtan
itibaren kıĢlalarda hazır bulunması, mensuplarının askerlikten baĢka hiçbir iĢle
uğraĢmamaları, tek tip ve resmi bir kıyafete sahip olmalarıdır. Bundan önceki ordular
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savaĢ zamanı toplanır, savaĢ bitince dağılır, savaĢçılar yerlerine, yurtlarına dönerek
kendiiĢleri ile meĢgul olurlardı.
Osmanlı Kara Kuvvetleri, kapıkulu ve eyalet askerleri olmak üzere baĢlıca iki
kısımdan oluĢmuĢtu54.
Kapıkulu askerlerinden yeniçeriler barıĢ zamanında talimhanelerde savaĢa
hazırlık yaparlardı. Talimhanelerde ok, kılıç ve kalkan eğitimleri yaptırılırdı.
Topçu ocağının talimhaneleri, Beyoğlu‟nda, (eski Taksim KıĢlası), ve
Kâğıthane‟de Sadabad‟daydı. Beyoğlu‟ndaki talimhanede, daha ziyade top talimleri
yapılırdı.
Kapıkulu ocaklarındaki bu eğitim çalıĢmaları, yeniçerilerin diğer teĢkilatında
olduğu gibi, 17‟nci yüzyılın ilk yarısında, ihmale uğramıĢ, zamanla da yavaĢ yavaĢ
hiç kalmamıĢtır. 17‟nci yüzyılın ikinci yarısında ve daha sonraları bu talimhanelerin
yalnız adı kalmıĢ, komutan ve öğretmen olarak da kanuna aykırı olarak ehliyetsiz
kimseler atanmıĢtır.
3‟üncü Selim zamanında yapılan reform hareketlerinde, yeniçerilerin eğitimine
önem verilmiĢ ve talimhaneler yeniden ele alınarak teĢkilatı geniĢletilmiĢtir.
Osmanlı Ordusu‟nda spor ve biniciliğe çok önem verilmiĢtir. Saray biniciliği
ve cündiliğinin (iyi ata binen, süvari) öncüleri olan Amasya ve Merzifon süvarileri,
karĢılıklı muharebe tatbikatları yapmıĢlar, bu tatbikatlarda, birbirlerine hücum ederek
karĢısındakini yenmeye çalıĢmıĢlardır55.
Osmanlı Devleti, 1877-1878 Osmanlı-Rus seferinden sonra, 1897 yılında
Yunanistan‟la savaĢmıĢtı. Bu iki sefer dıĢında Osmanlı Ordusu bu dönemde bazı
kısmi seferberliklerle ve iç ayaklanmaların bastırılması ile uğraĢmıĢtı. Ġkinci
MeĢrutiyet‟in ilanına kadar, Türk Kara Kuvvetleri‟ne muharebe kudreti kazandıracak
en ufak bir barıĢ eğitimi yaptırılmamıĢ ve hatta eğitim yaptırılması yasaklanmıĢtır.
PadiĢah ve aynı zamanda baĢkomutan sıfatına haiz bulunan 2‟nci Abdülhamit,
eğitimli ve muharebe kudretine haiz bir kuvvetten daima endiĢe duymuĢtur. Bununla
beraber diğer yüksek rütbeli komutanlar da baĢkomutana uyarak görevlerini ihmal
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etmiĢlerdir. Bu suretle Osmanlı Silahlı Kuvvetleri, eğitimi olmayan büyük bir insan
topluluğu haline gelmiĢtir.
Eğitime faydası olan tek faaliyet, bilhassa Rumeli ve Arabistan bölgelerinde
çıkan ayaklanmaların ve eĢkıya takiplerinde yapılan pratiklerdir. Bu eğitimler de, bol
bol yürümek, tüfek doldurup boĢaltmak, niĢan almak gibi her türlü zahmet ve
yoksulluklara katlanmaktan ibaretti.
Yapılan bu faaliyetler, ordunun er, astsubay ve subay kütlesini yetiĢtirmek
için yeterli olmamıĢtır. Özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı‟ndan çok acı harp
ve muharebe dersleri alınmıĢ ise de, MeĢrutiyet gelinceye kadar, son yapılan bu
savaĢın arasından yaklaĢık 30 yıl geçmiĢtir.
Er, astsubay ve subaylarla komutanların elde ettikleri birçok muharebe
bilgileri ve pratikleri geliĢtirilmemiĢ, öğrenilen ve öğretilen her bilgi unutulmuĢtur.
Yeni yetiĢen kuĢaklar da, kendilerine rehber olacak bir komutan veya yazılı bir bilgi
bulamamıĢlardır.
MeĢrutiyet‟e kadar olan dönemde yaptırılan eğitim genel olarak yanaĢık
düzen hareketlerine dayalıydı. Maksatsız ve faydasız olan bu hareketler, ancak bir
yorgunluktan ibaretti. Eğitimlerde tüfekler mekanizmaları ve toplar da kamaları
çıkartılarak kullanılıyordu.
AtıĢ eğitimi imkânsızdı. Bir atıĢ yaptırabilmek için padiĢahın emrini almak
Ģarttı. Ġstanbul‟da bulunan birliklerin mekanizmasız tüfek ve kamasız topları ile
yapılan niĢancılık eğitimlerinde dahi tüfek ve top namlularının Yıldız Sarayı
istikametine çevrilmesi bile sürgüne gitmek için bir sebepti.
Bundan ötürü, Ġstanbul kıĢlaları meydanlarında niĢancılık eğitimleri için yerler
ayrılmıĢ ve bu yerler duvarlarla Yıldız‟a karĢı kapatılmıĢtı. Top niĢancılık eğitimleri
çoğunlukla top hangarlarında ve namlular Yıldız istikametinin tersi istikametlerde
yaptırıldı. Sıkı bir disiplin altında ve titizlikle uygulanan bir eğitim veya tören varsa,
o da her akĢam kıĢla meydanlarında bütün kıtaların tam topluluğu ile yapılan akĢam
yoklamaları ve geçit resimleri idi. Bunun dıĢında erle uğraĢmak ve erin cevher
kabiliyetini geliĢtirmek affedilmeyen suçlardandı. Bu geri dönüĢ orduyu muharebe
kudret ve kabiliyetinden mahrum etmiĢti.
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AtıĢ eğitiminde bir erin bir yılda sarf ettiği mermi miktarı 20-30 dan fazla
değildi. Erin ve subayın boĢ bırakılmaması için devamlı çalıĢmalar programa
bağlanmıĢtı. Bol bol yatmak, kalkmak ve yerde sürünerek ilerlemek büyük ve
baĢarılı eğitim olarak görülüyordu. AtıĢ yapmak üzere mevzilenmek, hiçbir taktik
maksat ve düĢünceye dayanmamaktaydı. Ere ve birliğe bir inisiyatif tanınmamakta,
eğitim hareketleri sert komutlarla idare olunmaktaydı. Tek erin eğitimine gereken
önemin verilememesi nedeniyle manga, takım, bölük, tabur ve alay birlikleri de
çağın gerektirdiği eğitimden uzak kalmaktaydı.
MeĢrutiyetten sonra bir taraftan Kara Kuvvetleri‟nin yeni metotlarla
teĢkilatlandırılmasına çalıĢılırken, değer taraftan da eğitime büyük bir önem
verilmiĢtir. Eğitimin geliĢtirilmesinin sağlanması için ilk iĢ olarak, muhtelif sınıflar
için öğretici intibak talimgâhları açılmıĢ ve askeri okulların eğitim metotları
modernleĢtirilerek değiĢtirilmiĢtir. Ayrıca numune birlikleri teĢkil edilmiĢ, muharebe
eğitimleri ve atıĢ tatbikatları ile erin, subay ve astsubayların kabiliyetleri
geliĢtirilmiĢtir. Arazide kıta tatbikatları ve büyük birliklerle manevralar yapılması,
eğitimin amacı ve hedefi olarak planlanmıĢtır.
MeĢrutiyet idaresinin büyük bir gayret sarf ederek Silahlı Kuvvetler‟in
topyekûn muharebe kudret ve kabiliyetini arttırmak amacıyla giriĢtiği eğitim
problemleri, gerçekte çözümlenmesi zor konulardan biri olmuĢtur56.
Birçok yerde çıkan isyanlar neticesinde, acemi olarak silahaltına alınan erler,
daha arkadaĢını tanımadan, koğuĢ hayatını ve askerlikte çok lazım olan
karĢısındakine saygıyı öğrenmeden, vatan ve millete muhabbet hissiyle dolmadan,
kısacası askerlikte lazım olan donanımın hiçbirine sahip olmadan, eĢkıya ve
isyancılarla uğraĢıyordu. Askerlik hizmetini bu suretle heder etmiĢ olarak
memleketine dönüyor ve bundan da zararı yine vatan ve millet görüyordu57.
Balkan SavaĢı‟ndan edinilen tecrübelere göre, Harbiye Nezareti, eğitime daha
çok önem verilmesi lazım geldiği sonucuna varmıĢtı. Bilhassa Alman ıslah heyetinin
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Ġstanbul‟a getirilmesinden sonra, bu husus daha fazla hızlanmıĢ ve ordu daha pratik
ve uygun programlarla geliĢmeye baĢlamıĢtı58.
Bu heyetin baĢında bulunan MüĢir Goltz PaĢa, yapılan manevralarda birçok
eksiğin ortaya çıktığını belirterek ordunun teçhizatının hızla tamamlanmasını
gerektiğini söylemiĢtir59.
1‟inci Dünya SavaĢı öncesinde, yer yer açılmıĢ olan talimgâhlar ve teĢkil
olunan numune birliklerinde yetiĢtirilen astsubay ve subaylar olgun bir duruma
gelmeye baĢlamıĢlardı. Alman‟ın harp içindeki bazı sert hareketleri bir yana,
Osmanlı-Alman iĢbirliği faydalı sonuçlar vermiĢ ve iyi sevk ve idare edilen Türk
subay ve erleri üstün kudret, kabiliyet ve fedakârlık göstermiĢlerdi. Birinci Dünya
SavaĢı‟nın yarattığı bazı moral kırıklıkları ve sıkıntılara rağmen, bu savaĢın sonunda
Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin er, Astsubay, subay ve komutanlarının eğitim, sevk ve
idare durumu ve yetenekleri üstün bir dereceye ulaĢmıĢtı. Denilebilir ki, Birinci
Dünya SavaĢı Türk Kara Kuvvetleri için en faydalı bir okul olmuĢtu60.
Genelkurmay BaĢkanlığı: 18‟inci yüzyılın sonlarında ve hatta 19‟uncu
yüzyılın ilk yarısında bu günkü anlamda bir Genelkurmay BaĢkanlığı yoktu. Esasen
o devirde askeri iĢler, bu günkü anlam ve geniĢlikte değildi. Devlet idaresinde olduğu
gibi askeri iĢlerin yürütülmesinde de bütün yetkililer Babı Ali‟de (Hükümette)
toplanmıĢtı.
1879‟da Genelkurmay BaĢkanlığının görev ve yetkilerini gösteren bir tüzük
çıkarılmıĢ, bu tüzüğe göre Genelkurmay, doğrudan doğruya baĢkomutanlık emrine
verilmiĢtir. Ancak Genelkurmayın bu bağımsızlığı kısa sürmüĢ, Genelkurmay,
Harbiye Nezaretine bağlanmıĢtı.
1881‟de Erkan-ı Harbiye Dairesi “Erkan-ı Harbiye Umumiye Dairesi” adını
almıĢtı. 2 Aralık 1882‟de Harbiye nezareti unvanı Seraskerliğe çevrilmiĢ ve
dolayısıyla bu tarihten itibaren Erkan-ı Harbiye Umumiye Dairesi (Genelkurmay
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BaĢkanlığı) gene Seraskerliğe bağlanmıĢtı. Ġkinci MeĢrutiyetin ilanına kadar da ayrı
isim altında Seraskerliğe bağlı bir daire olarak kalmıĢtı61.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK)’ĠN CUMHURĠYET ÖNCESĠ DÖNEMDE
KATILDIĞI MANEVRALAR (1909-1923)
1. CUMALI (KÖPRÜLÜ) EĞĠTĠM MANEVRASI (30 Ağustos-7 Eylül
1909)
Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun son yıllarında gerek ordunun eğitim durumunun
ortaya konması ve geliĢtirilmesi gerekse dıĢ siyasi geliĢmelerde güç gösterisi yapmak
amacıyla manevralar yaptırılmıĢtır. Mustafa Kemal‟in meslek hayatının ilk dönemine
rastlayan bu manevralardan birisi de Cumalı (Köprülü) Manevrası‟dır .
Cumalı (Köprülü) Eğitim Manevrasının yapıldığı alan, günümüzde Makedonya
sınırları içinde bulunan Köprülü (Veles) – ĠĢtip yolu üzerinde ve Köprülü‟nün 10
kilometre kuzeydoğusundaki Cumalı ve Karacalı Köyleri yakınında bir mevkidir62.
Bu nedenle manevra “Cumalı Eğitim Manevrası” olarak adlandırılmıĢtır.
1909 yılına kadar Sultan II. Abdülhamit‟in baskıcı rejimi nedeniyle askeri
talim ve tatbikat konusunda gerekli çalıĢmalar yapılamamıĢtır 63 . Bu dönemde
askerlere sıradan bazı eğitim konuları verilmeye çalıĢılmıĢtır. Öyle ki Harp
Okulu'ndan yetiĢen subaylara atıĢ bile yaptırılmamıĢ, harp oyunları, tatbikatlar,
topçu atıĢları ise hiç icra edilmemiĢtir. Nitekim bu dönemde satın alınan
modern tüfekler ve toplar depolarda muhafaza edilerek ve PadiĢah'ın iradesi dıĢında
kullandırılmamıĢtır 64 . Fakat 1909‟dan itibaren, birliklerin arazi eğitimleri daha
serbest ve rahat koĢullar altında uygulanmaya baĢlanmıĢtır65. Bu kapsamda ordunun
ülkedeki siyasi geliĢmeler içerisindeki rolünü ve askeri gücünü arttırmak amacıyla
manevraların yeniden baĢlatılmasına karar verilmiĢtir66. Bu nedenle Cumalı Eğitim
Manevrası uzun bir aradan sonra yapılan ilk manevra olmasından dolayı önem arz
etmektedir.
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Ayrıca yapılan bu manevra, büyük bir heyecan yaratmıĢ ve ordu içerisinde
yıllardır benzeri görülmemiĢ bir askeri harekâtın gerçekleĢmesini sağlamıĢtır.
Nitekim bu manevrada görüldüğü üzere ilk defa bir süvari67 tugayı bütün birlikleri ile
bu manevra için toplanmıĢ ve ordu komutanları ile kurmay baĢkanlarının tamamı
manevrayı izlemiĢtir. Bu o güne kadar ordu içerisinde karĢılaĢılan bir durum
değildi68.

Diğer taraftan aĢağıda bu manevradaki rolüne ayrıntılı bir Ģekilde yer

vereceğimiz Mustafa Kemal, manevraların ordu için ne kadar önemli olduğunu
katıldığı bu ilk manevrada anlamıĢtır. Nitekim bu manevrayı anlatan “Cumalı
Ordugâhı69” isimli eserini yazarak bu tatbikatın o gün için taĢıdığı önemi ve anlamı
günümüze yansıtmıĢtır.
1.1. Cumalı (Köprülü) Eğitim Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri ve
Katılan Askeri Erkân
Yapılacak bu manevranın hedefi öncelikle birliklerin eğitim seviyelerini tespit
etmekti. Çünkü 1909 yılı Kasım ayında Selanik Garnizon Tatbikatı adıyla daha
kapsamlı bir manevranın icrası planlanmıĢtı. O nedenle Cumalı Ordugâhında
yapılacak bu tatbikat bir ön hazırlık olacaktı.
Daha kapsamlı olarak icrasına karar verilen Selanik Garnizon Tatbikatına
ordumuzun modernleĢtirilmesi ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla görev
üstlenmiĢ olan Alman MareĢali Von der Goltz da katılacaktı.70 Selanik‟te yapılacak
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olan tatbikata Alman MareĢalinin de katılması bazı komutan ve subayların Cumalı
Ordugâhı‟nda yapılacak tatbikatı daha da önemsemelerine neden olmaktaydı.
Nitekim Mustafa Kemal, bu tatbikatı anlattığı kitabında “Goltz‟un katılımı ile
yapılacak bu tatbikatla ordumuzun durumunun Alman MareĢal‟ine gösterileceğini”
belirtiyor ve bunun aynı zamanda kendisini göstermek için de bir fırsat olacağını
söylüyordu. Çünkü O, ordu içinde görüĢ, anlayıĢ ve kendine güven bakımından
herkesten nasıl üstün bir durumda olduğunu bu vesileyle ispatlamak istiyordu71.
Nitekim Mustafa Kemal yapılacak tatbikat için ordugâhta toplanacak olan
bütün birliklerin ki buna süvari tugayı da dâhil olmak üzere katılmasını çok
önemsiyordu. Özellikle ordu komutanları ve kurmay baĢkanlarının bu manevrayı
izlemek için orada bulunmalarını kendisini göstermek için bir fırsat olarak
görüyordu. Nitekim O, Cumalı Ordugâhı adlı kitabında bu durumun pek rastlanan bir
olay olmadığını belirtiyordu72.
Yapılacak tatbikat için Köprülü‟den gelen 15‟inci ve ĠĢtip‟ten 16‟ncı Süvari
Alayları Cumalı‟ya gelmiĢ ve böylece bir ordugâh (kıĢla) oluĢturulmuĢtur. Bu
ordugâha 3‟üncü Süvari Tümen Komutanı Tuğgeneral (Mirliva) Suphi PaĢa komutan
olarak atanmıĢtır73.
Üçüncü Süvari Tümen Komutanı Tuğgeneral Suphi PaĢa komutası altında
oluĢturulan bu manevra tugayının eğitimlerini denetlemek için, 29 Ağustos 1909
Pazar günü Ordu Kurmay BaĢkanı Ali PaĢa ve beraberinde Kurmay BinbaĢı Bahattin
Bey, Kurmay Kıdemli YüzbaĢı Sami ve Mümtaz Beyler ve YüzbaĢı Nuri Bey
sonucu, Bağdat Genel Karargâhında vefat etmiĢtir. Bkz. Goltz Paşa‟nın Hatırası ve Hal Tercümesi,
Çeviren Pertev Demirhan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Askeri Basımevi, Ġstanbul 1953, s.46-48.
Goltz ve ekibi Osmanlı Ordusunda baĢlangıçta askeri okullardaki eğitim faaliyetlerin
modernleĢtirilmesine katkıda bulunmuĢ, sonrasında Harp Akademisi‟ne batı ülkelerinde okutulan
kurmaylık hizmetleri, harp silah ve araçları, savaĢ sanatı tarihi, harp tarihi, yabancı ordular teĢkilatı,
coğrafya, istatistik ve taktik hizmetler derslerinin ilave edilmesini sağlamıĢtır. Goltz bir ara Çanakkale
Boğazı‟nın tahkim edilmesi görevine de gönderilmiĢ, 1885‟te Alman Heyeti baĢkanı sayılan Kaehler
vefat edince Alman Heyeti BaĢkanı sıfatıyla görevine devam etmiĢtir. Bkz. Faruk Yılmaz,
İmparatorluk Dönemi Türk - Alman İlişkileri, Berikan Yayınları, Ankara 2004, s. 9-10. Goltz,
yetiĢtirdiği kurmay subayların da yardımlarıyla Türkçe talimnamelerin hazırlanmasına katkı
sağlamıĢtır. Bunlardan bazıları, SavaĢta ve BarıĢta Kurmay Görevleri, Harita Üzerinde Kurmay
Görevleri, Sahrada Kurmay Görevleri, Taktik El Kitabı, Sahra Hizmetleri, Ders Verme Teknikleri.
Bkz. Celalettin Yavuz, Atatürk ve Almanya, Berikan Yayınevi, Ankara 2010,s. 41-42.
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Cumalı Ordugâhına gelmiĢlerdir. Mustafa Kemal de aynı amaçla bu ekiple birlikte
manevra bölgesine gelmiĢtir74.
Bu manevrayı askerlik hayatının gerçek baĢlangıcı olarak kabul eden Kurmay
Kıdemli YüzbaĢı (Kolağası) Mustafa Kemal, esasında 1909 yılının Ağustos ayında,
Köprülü yakınındaki eğitim manevralarının denetlenmesi için görevlendirilmiĢ ve
Ordu Kurmay BaĢkanlığının emrine verilmiĢti. Ancak manevra bölgesine geliĢi
yukarıda da belirttiğimiz gibi komutan ve diğer subaylarla birlikte olmuĢtur75.
Müteakiben yapılacak manevrayı izlemek üzere 3‟üncü Ordu Komutanı Hadi
PaĢa da 3 Eylül 1909 Cuma günü ordugâha gelmiĢtir76.
1.2. Cumalı (Köprülü) Eğitim Manevrasının Ġcrası
30 Ağustos 1909 Pazartesi günü baĢlayan tatbikata, erlere temizlik ve istirahat
için zaman verilmesinden dolayı 2 Eylül 1909 PerĢembe günü ara verilmiĢtir. Verilen
aradan sonra tekrar baĢlayan tatbikat 7 Eylül 1909 tarihinde sona ermiĢtir77.
Tatbikat yedi aĢamalı bir manevra düzeni içerecek Ģekilde planlanarak icra
edilmiĢtir.
Birinci aĢama; ihtiyat amacıyla taarruz hattındaki birliklerin gerisinde bulunan
bir süvari bölüğünün düĢman karĢısında sarsılan piyade birliklerine zaman
kazandırmak için taarruz yapması esasına dayalıydı.
Bu manevranın ikinci aĢaması; taarruzda bulunan piyade birliklerinin belirli bir
mevkide mevzilenmesini sağlayacak bir zamanı, bir süvari bölüğünün daha ileriki bir
mevziiyi iĢgal etmesiyle zaman kazandırması üzerine gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu
aĢamada karĢı tarafta belirli bir kuvvet temsili olarak kullanılmıĢtır.
Bu manevranın üçüncü aĢaması; ileri yürüyüĢ yapan karma bir müfrezedeki iki
bölüklü süvari alayının düĢman yakınında yürüyüĢe geçmesi ve tesadüf
muharebesinde bir düĢman süvari birliğine atlı olarak taarruz etmesi esasına
dayandırılmıĢtır. Bu aĢama yine her iki tarafta birlikler bulundurularak yapılmıĢtır.
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Dördüncü aĢaması ise bir süvari tugayının ileri yürüyüĢünü ve bu yürüyüĢte
karĢılaĢılan direniĢe karĢı açılması, saldırması ve son evresinde bir alayın atlı
taarruzunu içermektedir. DüĢman kuvvetleri küçük birliklerle temsil edilmiĢtir.
BeĢinci aĢama; bir süvari bölüğünün bağlı bulunduğu müfreze için örtme
görevi yapmasını içermektedir. Bu aĢamada uç kısmının ve keĢif kolunun hareketi ve
arazide bir noktaya ilerlemesi gibi konular üzerinde çalıĢılmıĢtır.
Altıncı aĢama; bir süvari alayının bir kısmının düĢmanı takip etme, diğer
kısmının ise çekilmede zaman kazanma görevi amacıyla, iki taraflı olarak yaya
saldırısı ve savunması üzerine icra edilmiĢtir.
Son kısım olan yedinci aĢama ise, ihtiyatta bulunan iki süvari bölüğünün, bağlı
oldukları birliğin taarruzuna, kesin sonuç anında katılması üzerine icra edilmiĢtir.
Cumalı Manevrası sırasında Tümen Komutanı Tuğgeneral Suphi PaĢa, bir ilk
olmak üzere, atları harekâtın ileri safhalarında oluĢabilecek Ģartlara hazırlamak,
hayvanları müzik sesine alıĢtırmak için ĠĢtip‟ten gelmiĢ olan mızıkayı uygun yere
yerleĢtirmiĢ ve her iki süvari alayı değiĢik düzenlerde bir iki defa mızıkanın yanından
geçirilmiĢtir78.
Tümen Komutanının yaptığı bu uygulamada görüldüğü gibi manevralar savaĢa
hazır olmak ve o Ģartları mümkün olduğu kadar prova etmek için bulunmaz bir
fırsattır. Gerçekten de atların iki defa mızıkanın etrafından geçirilmesi Türk
Subayının hayal gücü ve ileriye yönelik tahminlerini göstermesi bakımından çok
anlamlıdır. ĠĢte tatbikat esnasında denenen bu tür uygulamalar savaĢ alanlarında
ordularımızı zafere ulaĢtırmanın bir yolu olarak kabul görecektir.
Kendisinin de uygulanmasında önemli rol oynadığı ve baĢarıyla tamamlanan
bu manevra ile Mustafa Kemal sahip olduğu askeri bilgi ve yeteneğini ortaya koyma
imkânı da bulmuĢtur. Nitekim tatbikatın gerçekleĢtirilmesinden sorumlu olan Tümen
Komutanı Suphi PaĢa‟yı yetersiz görecek ve belli konularda eleĢtirecektir.
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Bu konuda Mustafa Kemal, Tümen Komutanı Tuğgeneral Suphi PaĢa ile
yaĢadığı bir anıyı, Nutuk‟ta Ģöyle anlatmaktadır79:
“Suphi Paşa ile ilgili küçük bir hatıramı anlatayım: Suphi Paşa‟yı Selanik‟ten
tanırdım. Ben yüzbaşı iken, o daha o zaman tümgeneral ve süvari tümeni komutanı
idi. Aradaki rütbe farkına rağmen, çok yakın arkadaşlığımız vardı. Meşrutiyetin
ilânında, ilk defa İştip dolaylarında Cumalı adında bir yerde süvari manevraları
yaptırmıştı. Diğer bazı kurmaylar arasında beni de tatbikat ve manevrada bulunmak
üzere davet etmişti. Kendisi Almanya‟da yetişmiş çok usta bir biniciydi. Fakat
askerlik sanatını anlamış bir komutan değildi. Manevranın sonunda, ben, yetkim ve
rütbem elvermediği halde, Paşa‟yı bütün subayların önünde acı bir şekilde
eleştirmiştim. Daha sonra "Cumalı Ordugâhı" adlı küçük bir eser de yazmıştım.
Suphi Paşa, gerek açıkça yaptığım eleştirilerden ve gerek yayınlanan bu eserimden
dolayı pek üzüldü. Kendisinin itirafına göre, maneviyatı kırıldı. Fakat şahsen bana
gücenmedi. Arkadaşlığımız devam etti.”
Mustafa Kemal sınıf arkadaĢı Ali Fuat Cebesoy‟a yazdığı bir mektupta bu
konuya değinmiĢ ve yaptığı eleĢtirilerin belki de disipline aykırı olduğunu
söylemiĢtir. Ancak bu eleĢtirilerinde kendince haklı bulduğunu belirtmektedir.
Mustafa Kemal‟e göre Suphi PaĢa gibi Almanya‟da öğrenim görmüĢ ancak yeterince
kumandanlık tecrübesi kazanmamıĢ üst rütbeli bir subayın daha ast rütbedeki
subaylar tarafından eleĢtirilmesini yadırgamaması gerekirdi. Çünkü ancak bu Ģekilde
üst rütbeli subay eksikliklerinin farkına varacak ve daha fazla çalıĢarak görevleri
konusunda uzmanlaĢabilecekti80.
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Mustafa Kemal anlatmıĢ olduğu hatıratın devamında eleĢtirilerine devam ederek; Hilâfet Ordusu‟na
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Suphi PaĢa‟nın, bir an bile duraklamadan: “Size yenilmek için” cevabını verdiğini anlatmaktadır. Her
ne kadar cevabıyla, bu görevi özel bir maksatla kabul ettiği duygusunu vermek istese de, gerçekte,
komutayı üstüne aldığı zaman kuvvetlerinin zaten yenilmiĢ olduğunu anlatmaktadır. Bkz. Mustafa
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1.3. Cumalı (Köprülü) Eğitim Manevrasının Yapıldığı Dönemdeki Önemli
Olaylar
Henüz Kurmay Kıdemli YüzbaĢı rütbesinde olmasına rağmen Cumalı Eğitim
Manevralarında göstermiĢ olduğu baĢarı Mustafa Kemal‟i kısa sürede görev yaptığı
3‟üncü Orduda takdir edilen bir subay konumuna getirmiĢtir. Gerçekten de O‟nun
Cumalı (Köprülü) Manevrasındaki eğitimin planlanması safhasındaki baĢarısını, icra
konusundaki kabiliyetiyle de pekiĢtirdiğini duymuĢ olan Mahmut ġevket PaĢa, bir
süre sonrasında kendi komutasında oluĢturulan Harekât Ordusu‟nun Kurmay
BaĢkanlığı‟na getirecektir.
Bilahare de Mustafa Kemal 1910 yılının Mayıs ayında Arnavutluk‟ta çıkan
isyanın bastırılması sırasında Mahmut ġevket PaĢa‟nın yanında yer almıĢtır. Bu
isyanın bastırılması sırasında da yapmıĢ olduğu taktik planlarla dikkatleri üzerine
çekmiĢtir. Özellikle isyan sırasında, hayati önemi olan bir geçidi ele geçirmek
amacıyla çizdiği tabiye planı, ġevket PaĢa tarafından kabul görmüĢ ve çok baĢarılı
bir Ģekilde uygulanmıĢtır. Öyle ki Mustafa Kemal‟in haklı olarak övündüğü gibi “tek
Türk askerinin burnu bile kanamadan” geçit zapt edilmiĢtir. Bu isyanın bastırılması
sırasındaki baĢarısıyla da Mustafa Kemal‟in Ģöhreti daha da artmıĢtır81.
O bu baĢarılarından kendisini bir üst rütbeye yükseltecek bir terfi beklerken
etrafı kendisini çekemeyecek ve baĢarısından kıskançlık duyacaklardır. Tüm bunların
sonunda da Mustafa Kemal hak ettiği ve beklediği terfii alamamıĢ kolağası
rütbesinde kalmıĢtır82.
Kolağası Mustafa Kemal‟in baĢarıları Cumalı Ordugâhı Manevrası ve sonraki
süreçte de kurmay gezileri, harp oyunları ve diğer manevralarda da devam etmiĢtir.
O bu baĢarılı çalıĢmalarını, aralarında birçok paĢanın da bulunduğu ve kendisinden
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Vardar‟daki bir akĢam yemeğinde Alay Komutanı Alman Albayı Von Andertin‟in: “Arnavutluk
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daha yüksek rütbeli subayların katıldığı faaliyetlerde göstermiĢtir. Çoğunlukla da bu
faaliyetlerin planlanması ve uygulanması görevlerini içeren “harekât müdürlüğü”
görevleri kendisine verilmiĢtir.
Mustafa Kemal‟in baĢarılı olduğu bu faaliyetlerin değerlendirmesi esnasında
yaptığı sözlü ve yazılı eleĢtiriler birlikte görev yaptığı daha üst rütbedeki
komutanların hoĢuna gitmemeye baĢlamıĢtır. Bu eleĢtirilere hedef olan komutanların
birçoğu O‟nun daha çok bir kuramcı olduğunu ileri sürerek Mustafa Kemal‟i
eleĢtirmiĢlerdir. Bu komutanlar, baĢarısız olacağına inandıkları 38‟inci Piyade Alay
Komutanlığı görevine, rütbesi küçük olmasına rağmen, Mustafa Kemal‟in atanmasını
sağlamıĢlardır.
Ancak kendisinin bu görevde baĢarısız olacağını bekleyen komutanlarının
aksine, Mustafa Kemal bu görevinde de çok baĢarılı olmuĢtur. Özellikle de askeri
alandaki planlama kabiliyeti ve ileri görüĢlülük yeteneğini göstermiĢtir. Kendisi bu
olayı anılarında Ģu Ģekilde anlatmaktadır83 :
“Henüz kolağası rütbesinde idim. Ordunun talim ve terbiyesi ile uğraşıyordum.
Bu itibarla, sözlü ve yazılı birçok eleştiriler yapmak gerekiyordu. Bu eleştiriler
özellikle eski komutanları kırıyordu. Bunu nazariyatçı olduğumdan ileri geldiğini
sandıklarında, bir ceza olmak üzere beni 38‟inci Piyade Alayı‟na komutan yaptılar.
Bu atama gazap yüzünden rahmet oldu. Alay komutanlığını yaptığım sırada
Selanik‟te bulunan bütün garnizon kıtaları alayın tatbikatına kendiliklerinden
katılmaya başladılar. Verilen konferanslara öteki subayların da geldiği görüldü.”
Yukarıdaki ifadelerinden de anlaĢılacağı gibi Mustafa Kemal, Cumalı
Ordugâhı ile baĢlayan askeri konulardaki planlama ve icra kabiliyetini mesleğin
baĢında kendisini çekemeyen birçok kiĢiye rağmen kendi lehine çevirmesini çok iyi
bilmiĢ, kıtadaki askerleri yönetmekte de, karargâhtaki subayları eğitmekte de çok
baĢarılı olmuĢtur.
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Cumalı Ordugâhı Manevrası ile Mustafa Kemal, gelecekte birçok konuda
birlikte büyük baĢarılara adım atacak ve sürekli kendi safında yer alacak seçkin bir
asker olan Albay Fevzi Bey (Çakmak) ile de tanıĢmıĢtır84.
1.4. Cumalı (Köprülü) Eğitim Manevrasının Değerlendirilmesi
Cumalı Ordugâhı manevra sahasında yaptırılan eğitimlerin sonunda, tatbikatı
izlemek amacıyla orada bulunan Ordu Komutanı Hadi PaĢa, manevraya iĢtirak eden
bütün subayları yanına çağırarak yapılan bu manevrayı baĢarılı bulduğunu ifade
etmiĢtir. Nitekim Mustafa Kemal, Cumalı Ordugâhında bulunan Hadi PaĢa‟nın,
ordugâhı büyük bir düzen içerisinde bulduğunu ve eğitimler sonunda gösterilen
beceri ve üstün görev anlayıĢının süvari birliklerinin gelecekteki baĢarıları için
önemli bir iĢaret olduğunu söylediğini belirtmektedir. Mustafa Kemal ayrıca Ordu
Komutanı‟nın, en küçük erden en yüksek rütbeli komutana kadar herkesi baĢarılı
bulduğunu ve tatbikatın sonunda büyük bir memnuniyetle Cumalı Ordugâhından
ayrıldığını eserinde anlatmaktadır 85.
Cumalı Ordugâhında Süvari Tümen Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral
Suphi PaĢa da, Ordu Komutanı Hadi PaĢa‟nın manevraya katılmasından duyduğu
memnuniyeti ifade ettiği konuĢmasında Ģunları söylemiĢtir86:
“Efendiler; üzerinde manevra yaptığımız, atlarımıza çiğnettiğimiz bu
topraklar, geçmişte bu sınıfın gösterdiği fedakârlık ve gayretle elde edilmiştir. İşte
(eliyle göstererek) ordugâhımızın yakınındaki şehitler mezarlığı bunun ölümsüz
şahididir87. Bu toprakları karıştırırsanız ecdadımızın kemiklerini, atlarının nallarını
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Tuğgeneralliğe yükselmiĢtir. 1922 yılında MareĢalliğe yükselen Çakmak, 1921-1944 yılları arasında
23 yıl süre ile Genelkurmay BaĢkanlığı görevini üstlenmiĢtir. 1944 yılında yaĢ haddinden emekliye
ayrılmıĢ, bir süre milletvekilliği yaptıktan sonra 10 Nisan 1950 tarihinde vefat etmiĢtir. Bkz. Rahmi
AkbaĢ, Mareşal Fevzi Çakmak 1876-1950, Ötüken Yayınları, Ġstanbul 2008, s. 423-426. Mustafa
Kemal bir yandan orduyu politikadan uzak tutmak amacıyla önlemler alırken, bir yandan da en çok
güvendiği MareĢal Çakmak‟ı Genelkurmay BaĢkanlığı‟nda ve yine kendisine en bağlı subayların
komutanlığında bulundurarak, bir bakıma rejimi de güven altına almıĢtır. Bkz. Mevlüt Bozdemir, Türk
Ordusu‟nun Tarihsel Kaynakları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara 1982,
s. 166.
85
Mustafa Kemal, Cumalı Ordugâhı, s. 36-37.
86
a.g.e. , s. 36-37.
87
Suphi PaĢa‟nın konuĢmasında eliyle göstererek ifade ettiği bu Ģehitlik günümüzde yok olmuĢtur. Bu
bilgi ve günümüzde Ģehitliğin yok olduğunu gösteren resim için Bkz. Denizli, “Mustafa Kemal
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bulursunuz. Hâlbuki süvari sınıfının şu son zamanlardaki durumu herkes tarafından
bilinmektedir. Dolayısıyla mesleğimizin ilerleyebilmesi için hepimizin çok çaba
harcaması gerekir. ”
Bu konuĢmadan da anlaĢılacağı üzere yapılan tatbikatın öncelikli olarak süvari
birliklerinin içinde bulunduğu eğitim yetersizliğinin giderilmesine yönelik icra
edilmiĢtir. Böylece yapılan bu manevrayla süvari sınıfının mesleki anlamda kendisini
geliĢtirmesi sağlanmıĢtır.
Hadi PaĢa‟nın tatbikatı değerlendirmek üzere yaptığı bu konuĢmaya dikkat
çeken Mustafa Kemal de yapılan tatbikattan sonra durum değerlendirmesi yapmanın
önemli olduğunu Ģu Ģekilde belirtmektedir88:
“Bugünkü harp yöntemi, her rütbe sahibinin durumu çabuk değerlendirme ve
bu değerlendirmenin gereğini yapmakla, gerçek bir taktik fikre sahip olmayı
kesinlikle gerektirir. Bir bölük, bir alay, bir tugay, bir tümenin sevk ve idaresiyle
görevlendirilenler her an önemle dikkat etmelidirler ki, komutları altında bulunan
bütünü oluşturan yüzlerce, binlerce insanın, çok paralar ve emek verilerek elde
edilip yetiştirilmiş hayvanların hayatı bir an kararsızlıkla mahvolur.”
Bu

değerlendirmeyi,

Mustafa

Kemal‟in

yapılan

Cumalı

Ordugâhı

Manevrasından sonra yazdığı “Cumalı Ordugâhı” isimli eserinde yapmıĢtır. Nitekim
10 gün süre ile icra edilen bu tatbikat esnasında tuttuğu notlarını, hazırlanan
meseleleri ve komutanların yaptığı eleĢtirileri günü gününe yazmıĢ, ayrıca tatbikat
krokilerini de yazdığı bu esere koymuĢtur. Böylece kurmay bir subay olarak teorik
bilgilere önem verdiği bilinen Mustafa Kemal bu teorik bilgilerin, tatbikat ve
manevralarla pekiĢtirilmesinin önemini ortaya koymuĢ, yapılan tatbikatın sebep ve
sonuçlarının bu tatbikat ve manevralara katılmayan diğer askeri erkâna da ulaĢmasını
istemiĢtir.
Mustafa Kemal‟in icra edilen bu tatbikat ile ilgili yazdığı “Cumalı Ordugâhı”
isimli eseri 1909‟da Selanik‟te basılmıĢtır89.

Atatürk, Cumalı Ordugâhı ve Bugünkü Makedonya‟daki Yeri”, s. 3.
88
a.g.m. , s. 3.
89
Bilahare bu eserin en son basımı Genelkurmay BaĢkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı
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Cumalı Ordugâhı adlı eserini silah arkadaĢlarına hediye ettiğini belirten
Mustafa Kemal‟in, bu konuyla ilgili ifadesi Ģöyledir90:
“Cumalı Ordugâhı, özlemini çektiğimiz askerlik hayatının başlangıcı gibi
anlaşılabileceğinden; orada geçirdiğim on günlük hayatın hatırası olmak üzere
tuttuğum bazı notları silah arkadaşlarıma hediye etmek istedim. Asker hediyesinin
değeri asker olanlarca bilinir.”

tarafından 2009 yılında yapılmıĢtır. 39 sayfa metin ve yedi adet krokiden oluĢan eserin orijinali
Genelkurmay BaĢkanlığı ATASE BaĢkanlığı arĢivindedir.
90
Mustafa Kemal, Cumalı Ordugâhı, s. 3.
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2. EDĠRNE MANEVRASI (15-25 Ekim 1909)
Edirne Manevrası ile ilgili günümüze intikal etmiĢ olan çok fazla basılı eser
olmamakla birlikte tarafımdan yapılan araĢtırma esnasında Konya Bölge Yazma
Eserler Kütüphanesi‟nde yer alan ve Osmanlıca olan “1325 Sonbaharında Ġcra
EdilmiĢ Olan Ġkinci Ordu Manevraları” isimli kitap bize ayrıntılı bilgi vermektedir.
Bu kitabın bilgilerine göre Goltz PaĢa Ġstanbul‟da bulunduğu 91 1909 yılının
sonbaharında, Erkan-ı Harbiye tarafından 2‟nci Ordu‟nun bir manevra yapması ve
yapılacak manevranın esasları kararlaĢtırılmıĢtı. Nitekim MareĢal Goltz PaĢa
Almanya‟daki askeri manevralara katıldıktan sonra Ġstanbul‟a dönmüĢtü. Bunun
üzerine de Erkan-ı Harbiye daha önce yapılmasına karar verilen Edirne Manevrasının
hazırlıklarına baĢlamıĢtır. Manevraların 19-21 Ekim tarihleri arasında yapılması
planlanmıĢtır92.
2.1 Edirne Manevrasının Yapılmasının Nedenleri ve Katılan Askeri Erkan
Edirne Manevrasının yapılmasındaki esas neden Balkanların o tarihte içinde
bulunduğu karıĢık ortamdır. Bu durum Osmanlı yönetimini tedirgin etmekteydi. ĠĢte
bu amaçla savaĢ çıkma ihtimalinin yüksek olduğu bu bölgeye yönelik tedbirler almak
ve Türk Ordusunu durumunu güçlendirmek maksadıyla bir manevra yaptırılmak
istenmiĢti. O günün Ģartlarında manevranın yapılacağı bölge olarak Edirne
belirlenmiĢti.
Edirne Manevrasına, Osmanlı Ordusu‟nun eğitimini yükseltmek ve
modernizasyonunu sağlamak gibi bir görevi üstlenmiĢ olan Alman MareĢali MüĢir
Goltz PaĢa‟nın baĢkanlığında Osmanlı Ordusundan birçok asker katılmıĢtır. Bunlar

91

Jehuda L. Wallach eserinde Goltz PaĢa‟nın Ekim 1909 ortalarından Ocak 1910 ortalarına kadar
Osmanlı‟da kaldığı üç ay içinde kapsamlı bir program uyguladığını Edirne Manevrasının 1909 Kasım
baĢlarında icra edildiğini ifade ederken Bkz. Jehuda L. Wallach, , Bir Askeri Yardımın Anatomisi,
Çev: Fahri Çeliker, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1985, s. 86, yararlandığımız orijinal kaynakta ise
manevra tarihi Ekim 1909 olarak geçmektedir. Bkz. Erkân-ı Harp Miralayı Pertev, 1325
Sonbaharında İcra Edilmiş Olan İkinci Ordu Manevraları, Ahmet Ġhsan ve ġürekâsı Matbaayı Halk
Osmanlı ġirketi, Ġstanbul 1326, s. 5.
92
a.g.e. s. 5. Söz konusu eserde manevranın yapılıĢ tarihleri 19-21 Ekim olarak belirtilirken Zabit ve
Kumandanla Hasbihal kitabında ATASE ( MKKK ), Kls 240, Dos 1697, F 20-16, 24-1, 24-4.
kaynağına atıfta bulunularak, Edirne Manevrasının 23-25 Ekim 1910 tarihlerinde yapıldığı ve ayrıca
manevraya 1 ve 2‟nci Ordular ile 1 ve 2‟nci Mürettep Tümenler, 3 ve 20‟nci Karma Tümenler, Ereğli,
Bursa, Afyonkarahisar Redif Taburlarıyla, bir süvari tümeninin de iĢtirak ettiği belirtilmektedir. Bkz.
Mustafa Kemal, Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hal, ATASE Yayınları, Ankara 2010, s. 50.
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arasında manevranın karargâh heyetini oluĢturan Erkân-ı Harp BinbaĢısı Cemil,
Piyade BinbaĢısı Naci, Erkân-ı Harp Kolağası Mümtaz, Süvari YüzbaĢısı Muhtar,
Erkân-ı Harp Kolağası Nevres, Erkân-ı Harp YüzbaĢısı Hüsrev, Süvari Mülazım-ı
Evvel Kenan ve Süvari Mülazım-ı Sani Rıza Bey gibi subaylar vardı. Diğer taraftan
yapılacak manevranın baĢhakemlik vazifesini 2‟nci Ordu Kumandanı Birinci Ferik
Abdullah PaĢa ile Erkân-ı Harp Miralayı Cemal Bey ifa edeceklerdi.
Bu manevraya katılan birlikler Garp Fırkası ve ġark Fırkası olarak ikiye
ayrılmıĢtır. Yapılan planlamaya göre Garp ve ġark Fırkası teĢkilatı aĢağıdaki gibi
olacaktı93:
Garp Fırkası TeĢkilatı:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mirliva
Kolağası
YüzbaĢı
Miralay
Kaymakam
Kaymakam
Kaymakam
Kaymakam
BinbaĢı
Miralay
BinbaĢı

ġevket Turgut PaĢa
Kazım Bey
Hüsnü Bey
Necip Bey
Hüsnü Bey
Fethi Bey
Mehmet Ali Bey
Hüsamettin Bey
Ahmet Hamdi Efendi
Said Bey
Hasan Abdullah
Efendi

Garp Fırkası Kumandanı
Erkan-ı Harbiye Reisi
2‟nci Erkan-ı Harbiye Zabiti
1‟inci Mürettep Piyade Liva Komutanı
1‟inci Mürettep Piyade Tabur Komutanı
2‟nci Mürettep Piyade Tabur Komutanı
2‟nci Mürettep Piyade Liva Komutanı
3‟üncü Mürettep Piyade Tabur Komutanı
4‟üncü Mürettep Piyade Tabur Komutanı
Mürettep Süvari Liva Komutanı
Mürettep Topçu Alay Komutanı

ġark Fırkası TeĢkilatı:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mirliva
Kolağası
YüzbaĢı
Kaymakam
BinbaĢı
BinbaĢı
Kaymakam
BinbaĢı
BinbaĢı
Kaymakam

Hakkı PaĢa
Ġsmet Bey
Yusuf Bey
Yusuf Ziya Bey
Yusuf Bey
Fuad Bey
Ragıp Bey
Kemal Bey
Raif Bey
Nuri Bey

ġark Fırkası Kumandanı
Erkan-ı Harbiye Reisi
2‟nci Erkan-ı Harbiye Zabiti
3‟üncü Mürettep Piyade Liva Komutanı
5‟inci Mürettep Piyade Tabur Komutanı
6‟ncı Mürettep Piyade Tabur Komutanı
4‟üncü Mürettep Piyade Liva Komutanı
7‟nci Mürettep Piyade Tabur Komutanı
8‟inci Mürettep Piyade Tabur Komutanı
Mürettep Topçu Alay Komutanı

Bu manevrada yukarıda belirttiğimiz kumandan ve subayların dıĢında ayrıca
Nazım, Mahmut, ġevket, Ġzzet, Fuat, Zeki PaĢalar da yer almıĢlardır. Yine Avusturya,

93

Pertev, 1325 Sonbaharında İcra Edilmiş Olan İkinci Ordu Manevraları, s. 10-17.
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Ġngiltere, Rusya, Sırbistan, Almanya, Fransa ve Bulgaristan‟ın Ġstanbul‟daki
ateĢemiliterleri de bu manevraya katılmıĢlardır94.
2.2 Edirne Manevrasının Ġcrası
Edirne‟de 19-21 Ekim 1909 tarihlerinde yapılması planlanan bu manevranın
icrası gecikmiĢtir. Bu nedenle manevra 23-25 Ekim 1909 tarihleri arasında
yapılmıĢtır. Manevralara 1 ve 2‟nci Ordular bünyesinde yer alan 1 ve 2‟nci Mürettep
Tümenler, 3 ve 20‟nci Karma Tümenler, Ereğli, Bursa, Afyonkarahisar Redif
Taburlarıyla bir süvari tümeni iĢtirak etmiĢtir. Manevralara askeri ateĢeler 27
Ekim‟deki resmigeçit sırasında gözlemci olarak bulunmuĢlardır95.
Goltz PaĢa karargâhıyla birlikte 15 Ekim PerĢembe sabahı Edirne‟ye gelmiĢtir.
Bilahare de manevra hazırlıkları hızlanmıĢtır. Nitekim manevralar öncesi bir
resmigeçit töreni yapılmıĢtır. Goltz PaĢa‟nın önünde yapılan bu mükemmel
resmigeçit törenine, manevralardaki Garp Fırkası Kumandanlığını üstlenecek olan
Mirliva Mahmut ġevket PaĢa‟nın baĢında yer aldığı, haki renk fes ve kalpaklar
giymiĢ bir tümen katılmıĢtır96.
Goltz PaĢa ve beraberindekiler resmigeçit töreninden bir gün sonra yani 16
Ekim 1909 tarihinde Edirne‟nin kuzeyindeki manevra arazisine atlı olarak gitmiĢler
ve manevra alanını incelemiĢlerdir. Goltz PaĢa ilerlemiĢ yaĢına ve sıcak havaya
rağmen manevranın yapılacağı Tunca Vadisini at sırtında saatlerce dolaĢmıĢ ve bu
durum

beraberindekiler

tarafından

takdirle

karĢılanarak

PaĢa‟dan

övgüyle

bahsedilmiĢtir.
17-18 Ekim tarihlerinde ise yabancı devlet elçileriyle beraber bazı paĢalar da
Edirne‟ye gelmiĢler ve manevraya iĢtirak etmiĢlerdir97.
18 Ekim sabahı baĢlayan manevrada önce Garp Fırkası‟nın asıl kuvveti,
Meriç‟in güneyinde hududu ele geçirmek maksadıyla karĢısındaki zayıf doğu
kuvvetlerini Çemren ve Karabağ üzerinde püskürtmüĢtür. ġark Fırkası‟nın asıl

94

a.g.e. s. 6.
ATASE ( MKKK), Kls 240, Dos 1697, F 20-16, 24-1, 24-4.
96
Pertev, 1325 Sonbaharında İcra Edilmiş Olan İkinci Ordu Manevraları, s. 5.
97
a.g.e. s. 5-6.
95
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kuvvetleri ise Dimetoka ve civarında toplanmıĢtır. Ayrıca Kırk Kilise civarında
kuvvetli ġark kıtaları bulunduğu bilgisi verilmiĢtir98.
Garp Fırkası‟nın nihai hedefi Edirne‟yi ele geçirmekti. Öncelikli olarak asıl
kuvvetleriyle zayıf ġark Fırkası birlikleri karĢısında bir zafer kazanarak Arda‟yı ele
geçireceklerdi. Böylece Dimetoka ve Kaleli Boğazı civarındaki Ģark kuvvetlerinin
toplanmasına mani olacaklar ve onları ayrı ayrı vurduktan sonra Edirne‟yi ele
geçireceklerdi99.
Diğer taraftan 18 Ekim günü sabahı Garp Fırkası birlikleri Meriç‟in
kuzeyinden iki kol halinde ilerlemeye baĢlamıĢlardı. Sağ koldan ilerleyen ilk birlik
Meriç‟in kuzey sahilindeki yoldan hareketle Mumya Tepe‟yi ele geçirmiĢtir. Bu
birlik, Garp Fırkası asıl kuvvetlerinin güney sahilinde ilerleyen, sol cenah koluyla
Cesur Mustafa PaĢa mevkiini zapt etmiĢ ve sonra da Kara Hızır istikametinde
ilerleyerek akĢam geç vakit Tunca‟ya ulaĢmıĢtır.
Garp Fırkası‟na bağlı birliklerden ikincisi ise, sol koldan ilerlemiĢtir. Bu
birlik YahĢibeyli, Üsküdar-Edirne Caddesi‟nden ilerleyerek akĢama doğru Süvari
Livası ile Uzağaç kıtalarıyla Üsküdar‟a ulaĢmıĢtır.
Netice olarak sağ kolun karĢısında Mumya Tepe ve sonra Cesur Mustafa
PaĢa‟yı tahliye eden zayıf düĢman müfrezesi (ġark Fırkası) Viran Tekke ve Doğanca
üzerinden Edirne istikametinde geri çekilmiĢtir. Sol kolun karĢısında düĢman kıtaları
görülmemiĢtir100.
Yukarıda kısaca belirtildiği üzere manevrada Osmanlı Orduları planlandığı gibi
hedeflerine baĢarıyla ulaĢmıĢlardır. Birlikler kendilerine verilen vazifeleri layıkıyla
yerine getirmiĢlerdir.

98

a.g.e. s. 7.
a.g.e. s. 8.
100
a.g.e. s. 8-9.
99
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2.3.Edirne Manevrasının Değerlendirilmesi
2.3.1. Goltz PaĢa’nın Edirne Manevrası Hakkındaki Değerlendirmesi
Üç gün süren manevranın ardından, birinci ve ikinci gün icra edilen harekâta
ait değerlendirmelerini yapan, bu manevranın sevk ve idaresinden sorumlu Harekât
Müdürü, Goltz PaĢa üçüncü günkü harekâta iliĢkin ise aĢağıdaki açıklamalarda
bulunmuĢtur.
Buna göre savaĢın gidiĢatına ve aldıkları malumata göre ġark Fırkası
kumandanının Kara Yusuf civarındaki savunma kararı ile Garp Fırkası kumandanının
taarruz kararını alması doğruydu. Yine Goltz PaĢa ġark Fırkası kumandanının kendi
sol cenahında nispeten az kuvvet bırakmasını ve kuvvetinin büyük kısmını
baĢlangıçtan itibaren kendi sağ cenahında toplamasını doğru bulmaktadır. Goltz
PaĢa, bir önceki günkü muharebelerle, sol cenahını emin vaziyette gören, ġark
Fırkası Kumandanının sabah bir çıkıĢ müfrezesiyle birlikte Edirne‟den Hızır Ağa
istikametine ilerlemesini yerinde görmüĢtür. Muharebede kumandanların böyle
zamanlarda müsait fırsatlardan istifade ederek uygun olan tarafta az kuvvet bırakıp
kesin netice alınacak bölgeye mümkün mertebe çok kuvvet sevk etmesinin doğru bir
harekât tarzı olacağına dikkat çekmiĢtir.
Yukarıdaki açıklamaları doğrultusunda Garp Fırkası kumandanının da aynı
suretle hareket ederek, düĢmanı cepheden iĢgal etmek üzere, kendi sağ cenahından
yeteri kadar kuvvet bırakarak, kalan 3 piyade alayı ve 5 batarya ile düĢmanın sol
cenahının aleyhine kesin taarruzu icra etmesi gerektiğini ifade etmiĢtir101.
Goltz PaĢa‟ya göre dikkat edilmesi gereken bir husus da ġark Fırkası‟nın
cepheden ilerleyen kolunun, çevirme hareketini icra edecek diğer kolun muharebeye
girmesine kadar, düĢmanla ciddi muharebeye giriĢmekten kaçınması, sonra birlikte
hareket etmesi gerektiğiydi. Bu hususa dikkat edilmemesi halinde düĢman kendi sol
cenahına çok kuvvet toplayıp Garp Fırkası‟nın çevirme hareketini icra etmesinden
evvel, cepheden ilerleyen kolunu periĢan edebilirdi.

101

a.g.e. s. 44.
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ġark Fırkası‟nın asıl kuvvetini kendi cenahında bulundurması ve Garp
Fırkası‟nın da büyük kısmıyla aynı cenaha taarruz etmesi sebebiyle, cephenin
gereksiz bir Ģekilde uzadığını belirten MareĢal gerçek savaĢta bunun çok mahsurlu
olabileceğini açıklamıĢtır. Kumandanların düĢtüğü bu hatanın sebebi olarak
1/210.000 ölçekli haritalara göre karar verilmesini ve tertip alınmasını göstermiĢ, bu
gibi haritaların köyleri nispeten büyük gösterirken, aradaki mesafeleri nispeten küçük
gösterdiğini, bunun mesafe konusunda aldanmaya yol açabileceğini, bu gibi hallerde
araziye göre tertip almanın daha doğru olacağını izah etmiĢtir102.
MareĢal Goltz‟a göre tarafların kesin sonuca ulaĢacakları Ģarkın sağ ve garbın
sol cenahındaki kuvvetleri arasında bir denge ortaya çıkmıĢtı. Her iki tarafın da
piyadeleri ve makineli tüfek kuvvetleri eĢit hale gelmiĢti. Ancak ġark topçuları 3
batarya daha fazla kuvvette bulunuyordu. Bu durumda manevranın sonuna doğru
Edirne çıkıĢ müfrezesinin Küçük Düllük güneyinde batının sağ cenahı aleyhine
muharebeye girmesi ve muharebenin bu Ģekilde devamı halinde sonuç ġark için bir
baĢarı olacaktı. Ancak, her iki tarafın da muharebenin ne suretle neticeleneceği belli
olmadan önce kuvvetlerini erken çekmesinden dolayı hangi tarafın muvaffak
olacağının kestirilmesinin zor olduğunu ifade etmiĢtir103.
Manevra değerlendirmelerinin sonunda Goltz PaĢa en mühim gördükleri
birkaç tabiye düĢüncesini de söylemiĢtir. Yapılacak harekâta seri ve kesin olarak
karar verilmesi ve onu kati olarak icra edilmesi gerektiğini, bir emrin daima
kararlaĢtırılan mahalde verilmesi gerektiğini, herkesin iĢe karıĢarak münakaĢaya
mahal vermemesi gerektiğini, bunun harekâtın olmazsa olmaz kuralı olduğunu ifade
etmiĢtir104.
Manevraya

iliĢkin

değerlendirmenin

bir

kısmında

da

Goltz

PaĢa

kumandanların verdikleri emirlerin kesinlikle Ģüpheye yer bırakmaması gerektiğini
belirtmiĢtir. O‟na göre uygun olmayan durumlarda bile emirler, Ģüphe ve tereddüte
mahal bırakmayacak bir Ģekilde verilmeliydi. Aksi takdirde verilen emirler
baĢarısızlıklara yol açabilirdi. Yine Goltz PaĢa‟ya göre askeri harekât esnasında
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kumandanlar, emir komuta ettikleri askerlerin kuvvetlerini boĢ yere sarf
etmemelilerdi. Çünkü bu kuvveti düĢman üzerine atılmak ve muzaffer olmak
istenilen mühim zamanlarda kullanmayı düĢünmelilerdi. Bu da askerlerin gereksiz
yere koĢturulup yorulmaması ve fırsat buldukça dinlendirilmesi ile mümkün
olacaktı105.
Goltz PaĢa değerlendirmelerinin devamında ise, Edirne Manevrasının
icrasıyla o güne kadar hiçbir manevraya katılmamıĢ, gerçek fiĢek dahi atmamıĢ,
ümera ve zabitanın ilk defa bir manevra ortamını yaĢadığını, bütün bu
olumsuzluklara rağmen manevranın baĢarıya geçtiğini belirtmiĢtir.

Bu baĢarının

nedenini ise Türk Askerinin zorlu Ģartlara alıĢık olmasına bağlayan MareĢal
manevranın ertelenmeyip hemen yapılmasıyla, askerin savaĢın ne demek olduğunu
arazi üzerinde bir kez daha gördüğünü söylemiĢtir. PaĢa‟ya gören bu zorlukları gören
askerin daha sonraki talim ve dersleri kolaylıkla anlaması mümkün olacaktı106.
Manevraların sevk ve idaresiyle icrasının zor bir iĢ olmadığını bilhassa harp
tarihinden istifade edilerek gereken her türlü bilgi ve tecrübelerin alınıp
uygulanabileceğini belirttiği konuĢmasına “bir kere durum tasavvur edildikten sonra
harekâtın icrası esnasında iki tarafa gerekirse mezkûr vaziyet dâhilinde hakikate
muvafık malumat verilerek tatbikatının intizamının korunabileceğini” sözleriyle
devam ederek manevralarda yer alacak dost ve düĢman kuvvetlere geliĢen durumlara
göre doğru bilgi verilmesi halinde manevraların düzenli ve baĢarılı bir Ģekilde
yapılabileceğini belirtmiĢtir.
Yine konuĢmasında bir ordunun usulüne uygun ve düzenli bir Ģekilde tatbikat
ve manevra yapmaya alıĢmasının önemine iĢaret eden Goltz PaĢa böyle bir ordunun
kolay kolay manevra ve tatbikatlardan vazgeçmeyeceğini vurgulamıĢtır.
Yapılan manevralarda dikkati çeken eksikliklerin kendinden önce konuĢma
yapan Miralay Pertev Bey 107 tarafından beyan edildiğini ancak kendisinin de bu
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konuda bazı ilaveler yapma ihtiyacı duyduğunu dile getiren Goltz, PaĢa; bilhassa
emirler üzerine bir Ģeyler söylemiĢtir. Alman MareĢaline göre emirlerin yerine
getirilmesinde daha kararlı olunmalıydı. Verilen emir tereddütsüz ve itirazsız yerine
getirilmeliydi. Emirlerde bir hata hissedilse bile daha sonradan emir verenin dikkati
çekilmeliydi. Ayrıca harp harekâtının daha kati olarak ve daima en kısa yoldan icra
edilmesi gerektiğini ifade eden Goltz PaĢa tatbikat esnasında yeni silahların tesirine
daha fazla dikkat edilmesini de söyleyerek değerlendirmesine son vermiĢtir108.
2.3.2. 2’nci Ordu Komutanı Birinci Ferik Abdullah PaĢa’nın Edirne
Manevrası Hakkındaki Değerlendirmesi
2‟nci Ordu Komutanı Birinci Ferik Abdullah PaĢa, MüĢir Goltz PaĢa‟nın
sözlerini tamamlamasından sonra yapılan manevralarla ilgili bir değerlendirme
yapmak üzere söz almıĢtır. Değerlendirmesinde, öncelikle yapılan manevraların
askerlik açısından zor hatta imkânsız görülen Ģeylerin cesaret, azim, dayanıklılık ve
istekle yapılmasının mümkün olduğunu öğrettiğini belirten Abdullah PaĢa, Ģimdiden
ciddi ve uygulamaya dönük düzenli bir surette çalıĢmaya devam edildiği takdirde
gelecek seneye daha büyük ölçüde ve daha mükemmel surette manevralar icra
edilebileceği kanaatinde olduğunu söylemiĢtir.
Bu his ve kanaati kazanmanın savaĢa hazır olma noktasından fevkalade önemli
olduğunu ifade eden Abdullah PaĢa,

Edirne Manevrası gibi büyük ölçekli bir

kolordu manevrasının Osmanlı Ordusu tarafından ilk kez icra edildiğini buna sebep
olan ve ordumuzun madden ve manen bu manevradan istifade etmesini sağlayan
MareĢal Goltz‟a teĢekkür ederek konuĢmasını tamamlamıĢtır109.
Bu değerlendirmelerin akabinde manevraya katılan gerek MareĢal Goltz PaĢa
ve gerekse diğer kumandanlar ile yabancı devletlerin ateĢemiliterleri Kara Yusuf‟tan
binilen otomobillerle Edirne‟ye dönmüĢlerdir. Edirne‟de 27 Ekim tarihinde yapılan
resmigeçit töreni ile Edirne Manevrası sona ermiĢtir110.
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2.3.3. Mustafa Kemal’in Edirne Manevrası Hakkındaki Değerlendirmesi
Yaptığımız araĢtırmalar neticesinde Mustafa Kemal‟in Edirne Manevralarına
katıldığına dair hiçbir bilgiye rastlamadık. Ancak Mustafa Kemal yazmıĢ olduğu
Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal adlı eserinde Edirne Manevrası ile ilgili bilgi
vermekte ve hakem olarak bu manevralarda görev aldığını belirtmektedir. Buradan
hareketle her ne kadar yayımlanmıĢ eserlerde konu ile ilgili bir bilgiye ulaĢamamakla
birlikte Mustafa Kemal‟in Edirne Manevrasına katıldığı muhakkaktır. Nitekim O‟nun
eserinde Edirne Manevrası ile ilgili verdiği bilgileri inceleyecek olursak bu
manevrada hakem sıfatıyla yer aldığını ortay koymuĢ olacağız.
Üstlendiği hakemlik görevinde bulunan Mustafa Kemal görevi gereği
manevraları yakından takip etme Ģansına sahip olmuĢtur. Öyle ki Edirne
Manevrasında Mavi Kolordunun sağ tarafında hareket halinde bulunan bir tümen
komutanının muharebe esnasındaki davranıĢlarını bile gözden kaçırmamıĢtır.
Mustafa Kemal‟in anlatımıyla bu tümen komutanından bilahare birliklerine verdiği
emir ile tümeninin muharebe esnasındaki durumunu açıklaması istenmiĢtir. Tümen
komutanının sanki böyle bir soruya muhatap olmamıĢçasına atının üstünde sessiz,
sakin, suskun kaldığını belirten Mustafa Kemal, cevap alınamaması üzerine bir süre
beklenildiğini ve sonra da ilk sorudan vazgeçilerek kendisine kolordu komutanından
alınan emirde ne istenildiğinin sorulduğunu ifade etmektedir.
Bu olaya çok yakın Ģahit olan birisi olarak Mustafa Kemal tümen komutanının
aldığı emrin içeriğini anlamadığını, verdiği ve imzaladığı emrin de neyi
kapsadığından bihaber olduğunu anlatmaktadır. Bu durumda Mustafa Kemal, tümen
komutanının anlamadan verdiği emri kabul eden alay komutanlarının durumunu
merak ettiğini ve bunun üzerine KarıĢtıran istikametinde ilerleyen alaylardan birinin
komutanına yetiĢerek, harekâtları konusunda kendisini aydınlatmasını istediğini
eserinde anlatmaktadır.
Bu olayın devamı ise Ģöyle geliĢmiĢtir. Mustafa Kemal‟in yukarıdaki sorusu
karĢısında, alay komutanı ceplerini karıĢtırmıĢ, iki buruĢuk kâğıt parçası çıkarmıĢtır.
Bu kâğıtları birisi önceki gece diğeri ise sabah aldığı emirlerdi. Alay komutanı
Mustafa Kemal‟e verdiği cevapta, henüz ilk emri yerine getirmediklerinden, ikinci
emri uygulayamadıklarını söylemiĢtir. Emirleri inceleyen Mustafa Kemal sabah
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gönderilen emrin gece gönderilen birinci emri hükümsüz kıldığını görmüĢtür.
Mustafa Kemal‟e göre alay komutanı bu durumu idrak edememiĢti ve hala önce
birinci, akabinde de ikinci emri sırayla uygulamaya çalıĢmaktaydı. Mustafa Kemal,
nereye ve niçin gittiğini bilemeyen alay komutanının bu halinin hem kendisini hem
de birliğini felakete ve ĢaĢkınlığa götürdüğünün farkında olmadığını belirtmektedir.
Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal adlı eserinde bu tümenin harekâtını sonuna
kadar takip ettiğini, geceleyin tümenin maruz kaldığı sefaleti, birliklerinden
bazılarını kaybederek içine düĢtüğü telaĢı, ıstırabı, ertesi günü karĢı tarafın topçu ve
piyade atıĢı altındaki periĢanlığını anlatmak dahi istemediğini belirten Mustafa
Kemal, bu tümen ve benzeri askeri yığınlarının, bu tür hareketlerinin mutlaka ölüme,
felakete doğru gidiĢatın bir göstergesi olduğuna hükmetmek için keskin muhakeme
ve uzak görüĢlülüğe ihtiyaç olmadığını ifade etmektedir111.
Mustafa Kemal‟in yukarıdaki değerlendirmelerinden de anlaĢılacağı gibi,
Osmanlı Ordusu‟nda emir komuta makamındaki gerek paĢaların gerekse diğer
subayların, söz konusu tarihlerdeki eğitim zafiyetlerinin sonuçlarını hiç kuĢku yoktur
ki Balkan ve Trablusgarp SavaĢlarında görmek mümkün olmuĢtur. ĠĢte bu
eğitimsizlik ve baĢıbozukluktan oldukça rahatsızlık duyan Mustafa Kemal bir bakıma
durumdan vazife çıkarmıĢ ve o tarihten itibaren komuta heyetinin eğitimi için büyük
önem arz eden manevralara büyük önem vermiĢ, planlama safhasından, icra
safhasına kadar bu faaliyetlerin en yakın takipçisi olmuĢtur. Bununla da yetinmemiĢ
manevraya katılma Ģansı bulamayanlar için de bu manevralarla ilgili dokümanların
muhafazasına ve yayımlanarak tecrübelerin aktarılmasına bilakis kendisi öncülük
etmiĢtir.
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3. SELANĠK GARNĠZON TATBĠKATI ( Kasım 1909)
3.1. Selanik Garnizon Tatbikatının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Selanik Garnizon Tatbikatı, 1909 yılı Kasım ayı baĢlarında112, bu tatbikata ön
hazırlık olması düĢünülen Cumalı Manevrasından yaklaĢık iki ay sonra, icra
edilmiĢtir. Tatbikatı Goltz PaĢa‟nın planlayıp yönetecek olması, tatbikata ayrı bir
önem kazandırmıĢtır.
Bir taraftan yapılacak tatbikat ile ilgili hazırlıklar tamamlanmaya çalıĢırken
diğer taraftan da bazı subaylar icra edilecek meseleler üzerine bir çalıĢma
yürütüyorlardı. Nitekim o tarihlerde Genelkurmay Erkan-ı Harbiyesi‟nde, talim ve
terbiye masası Ģefi olan Mustafa Kemal, Goltz PaĢa Selanik‟e gelmeden önce,
tatbikatta icra edilmesini düĢündüğü bir mesele üzerinde çalıĢmaktaydı. Henüz
Kolağası rütbesinde bulunan Mustafa Kemal, bu cüretkâr tavrıyla dikkatleri üzerine
çekmesinin yanı sıra tepkilere de maruz kalmıĢtır.
Bu çalıĢmalardan haberdar olan Ordu Kumandanı Hadi PaĢa ve Erkan-ı
Harbiye Reisi Ali Rıza PaĢa,“ Buraya gelecek olan Goltz, bizden ders almak için
değil, bize ders vermek için geliyor” diyerek Mustafa Kemal‟i bu düĢüncesinden
vazgeçirmeye çalıĢmıĢlardır.
Komutanları tarafından eleĢtirilen Mustafa Kemal bu serzeniĢe verdiği cevapta
“Büyük alim, filozof, Millet-i Müselleha 113 müellifi olan Goltz‟dan istifade etmek,
üzerinde durulacak mühim bir noktadır. Ancak Türk Erkan-ı Harbiye ve Kumanda
Heyetlerinin kendi vatanlarını nasıl müdâfaa etmek gerektiğini gösterebilmeleri
elbette ondan daha mühimdir. Bir de buraya yorgun gelecek olan Mareşal‟e fazla
külfet yükletmemek de münasip olur kanaatindeyim” demiĢtir114.
Görüldüğü üzere Mustafa Kemal, PaĢalara verdiği cevapta, Türk Subaylarının
kendi vatanına sahip çıkacak kudrette olduğunu Goltz PaĢa‟ya göstermek gerektiğini
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izah etmeye çalıĢmıĢtır. Mustafa Kemal bir yandan, yorgun gelecek Goltz PaĢa‟ya,
nezaket gereği icra edilecek tatbikat konusunda bir plan sunmanın Ģart olduğuna
PaĢaları ikna etmeye uğraĢırken, bir yandan da planın Goltz PaĢa‟ya sunulması ile
kendi askeri dehasını ön plana çıkarmak niyetindeydi.
Mustafa Kemal hazırlıkları ile ilgili eleĢtirilerin devam etmesi üzerine yaptığı
konuĢmada, hazırlayacağı meseleyi Goltz PaĢa‟ya göstermenin yanlıĢ olmadığını
belirterek, asıl hiçbir hazırlık yapmadan MareĢal‟in karĢısına çıkmanın ayıp olacağını
ifade etmiĢtir. Hazırlanan meselenin Goltz PaĢa‟nın fikriyle uyuĢmaması veya
meseleye alaka göstermemesi durumunda MareĢal‟in emrinin tatbik olunacağına
değinmiĢtir. KonuĢmasının sonunda “Bütün Makedonya‟ya şamil, büyük bir Türk
Ordusu Kumanda ve Erkan-ı Harbiye Heyetinin hiçbir şeyi düşünmez ve hiçbir
müdâfaa tertibatı alamaz insanlardan teşekkül ettiği düşüncesini Mareşal‟de
uyandırırsak, işte asıl Türklüğe ve Türk Askerine yakıştırılamayacak hareket bu
olur.” demiĢtir115.
Mustafa Kemal, MareĢal Goltz‟un askerlik sanatının büyük bir üstadı olduğunu
ve bilgisinden yararlanmak gerektiğini kabul etmektedir. Fakat Türk Ordusu‟nun
komuta heyetinin de, ülkesinin savunulması konusunda birtakım düĢünceleri
olduğunu, bunu da göstermek için bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini
düĢünmektedir. Ayrıca MareĢal‟i plan hazırlamak zahmetinden kurtarmayı da bir
nezaket gereği saymaktadır. Mustafa Kemal, kendi hazırladığı planı MareĢal
Goltz‟un uygun görmemesi halinde, kendi planını uygulamakta serbest olduğunu
düĢünmekte,

bu

gerekçelerle

planın

MareĢal‟e

sunmanın

gerekliliğini

çevresindekilere kabul ettirmeye çalıĢmaktadır.
Mustafa Kemal‟in bu Ģekilde davranmasının sebebi, yapılacak olan
manevraların asıl hedefinin Türk Subaylarının maneviyatını ve özgüvenlerini
artırmak olduğunun bilincinde olmasıdır. Ayrıca iĢe planlama safhasından
baĢlamakla düĢünce bakımından hep yabancılara uymak zorunda olmadığımızı
göstermek istemiĢtir.
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3.2. Selanik Garnizon Tatbikatına Katılan Osmanlı Askeri Erkânı ve
Selanik Garnizon Tatbikatının Ġcrası
MareĢal Goltz tatbikata katılmak üzere 1909 yılı Kasım ayında Selanik‟e
gelmiĢtir. Kendisine Ordu Komutanı Hadi PaĢa ile Erkan-ı Harbiye Reisi Ali Rıza
PaĢa tarafından hem tatbikatla ile ilgili hem de Mustafa Kemal‟in hazırladığı planla
hakkında ön bilgi verilmiĢtir. Alman MareĢali bilhassa Mustafa Kemal‟in hazırladığı
meseleyle yakından ilgilenmiĢ ve ayrıntılı bilgi almak için Mustafa Kemal ile
görüĢmek istemiĢtir. Bu amaçla Alman MareĢali, geldiği günün gecesinde, Mustafa
Kemal‟i, hazırlanan planı kendisine ayrıntılı olarak izah etmesi amacıyla, kalmıĢ
olduğu Splandit - Palas oteline davet etmiĢtir. Bu davete icabet eden Mustafa
Kemal‟i otel koridorunda, Erkân-ı Harbiye Reisi karĢılamıĢ, MareĢal‟in bulunduğu
salona giderken, kendisinin hazırlamıĢ olduğu planı MareĢal‟in çok beğendiğini;
ancak bazı açıklamaların yapılmasına lüzum gördüğünden plan sahibini davet ettiğini
söylemiĢtir.
Mustafa Kemal; “Merak etmeyiniz, icap eden izahatı veririm” diyerek Erkan-ı
Harbiye Reisi‟ni rahatlatırken, holde MareĢal Goltz‟la karĢılaĢmıĢtır. Salonda,
masanın üstünde hazır olan büyük bir harita üzerinden, Mustafa Kemal tatbikatla
ilgili hazırlamıĢ olduğu planı ayrıntısıyla Goltz PaĢa‟ya ve beraberindekilere
anlatmıĢtır. MareĢal Goltz ve Erkân-ı Harbiye Reisi ayakta açıklamaları dinlemiĢler,
bir süre sonra yalnız MareĢal ile Mustafa Kemal plan hakkında karĢılıklı konuĢmaya
baĢlamıĢlardır. Plan üzerinde gerekli tartıĢmalar yapılmasından sonra Mustafa
Kemal‟in hazırlamıĢ olduğu planının uygulanmasına karar verilmiĢtir116.
Mustafa Kemal yıllar sonra, tatbikat meselesinin Makedonya Kumanda ve
Erkân-ı Harbiye Heyeti tarafından hazırlanması konusunda neden ısrarcı olduğunu
Afet Ġnan‟a anlatırken Ģunları söylemiĢtir117; “Bu yazıyı neşretmek istersen, benim o
zaman çıkardığım bir tercüme kitabımdaki yazıları okursun.”
Mustafa Kemal‟in kastettiği bu eser, Berlin Darülfünun-u Askerisi eski
müdürlerinden General Litzmann‟ın yazdığı ve Mustafa Kemal tarafından da
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“Takımın Muharebe Eğitimi” adıyla Türkçeye çevrilip, Selanik‟te basılmıĢ bir
broĢürdür. Bu eserde konu hakkında kendi görüĢlerini de aktaran Mustafa Kemal;
amir olan komutanların doğrudan doğruya madunlarına yol göstermelerini istemiĢtir.
Bu yol göstericiliğin Türk amir ve kumandanların dıĢında, baĢka milletlerin
subaylarına bırakılmamasını yerinde bulmuĢtur. Ancak dünyadaki en son askeri
geliĢmelerden haberdar olmanın önemine de iĢaret ederek, yabancı eserlerden
istifadeye muhtaç olduğumuzu da kabul etmiĢtir118.
Mustafa Kemal ordunun geliĢimi ve teknolojik değiĢimlere ayak uydurabilmesi
için gerekli adımların atılmasını isterken, bu değiĢimlerin sadece teknolojik
bakımdan olması gerektiğini belirtmiĢtir. Yabancı subayların emir komuta zincirinde
yer almaları halinde genç rütbeli subayları etkileyebileceğini öngörerek ülkemize
gelen yabancı subayların sadece eğitimle ilgili destek sağlamalarının doğru olacağını
ifade etmiĢtir.
Bu öngörünün çok isabetli olduğu ilerleyen yıllarda anlaĢılmıĢtır. Osmanlı
Devleti‟nin son yıllarında ve bilhassa Birinci Dünya SavaĢı yıllarında sözde
ülkemize ordunun eğitimi için gelen yabancı subayların birçoğu asli görevlerinin
dıĢında hareket ederek devletin siyasi geleceği konusunda da rol oynamıĢlardır.
Bahse konu olan “Takımın Muharebe Eğitimi” adlı eserden konu ile ilgili
bölümü incelediğimizde Mustafa Kemal‟in Ģu görüĢlerine ulaĢılmıĢtır119:
“Ordu ve tümen kurmay başkanlarının en başta sorumlu oldukları görev;
subay ve erlerin savaşa hazırlıklarında ve her konuda onların öncüsü olmalarıdır.
Bizzat öncülük yapmak suretiyle idare edecekleri birlikler azınlıkta kalır ve bundan
dolayı esas görevlerini yerine getiremezler. Veyahut başarı sonucuna pek geç
ulaşırlar. Bu nedenle doğrudan doğruya dahi gayretlerini arttırmaya ihtiyaç
duyarlar. Bu hususta en iyi araç; talimleri harbin istekleri açısından gösteren ve
başarı ile yapılmasını içeren eserlerden faydalanmaktır.”

118

Ġğdemir, Atatürk‟ün Yaşamı, s. 20.
Mustafa Kemal‟in yazmıĢ olduğu “Takımın Muharebe Eğitimi” adlı kitabı, Genelkurmay Askeri
Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı tarafından orijinalinden günümüz Türkçesine çevrilmiĢ ve 2008
tarihinde tekrar basılmıĢtır. Bkz. Mustafa Kemal, Takımın Muharebe Eğitimi, ATASE Yayınları,
Ankara, 2008, s. 3.
119

55
Mustafa Kemal, Osmanlı Ordusu tarafından da kabul edilen General
Litzmann‟ın “Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri”
adlı eserinin tatbiki ile ilgili olarak; kabul edilen talimnamenin çok geniĢ kapsamlı
olduğunu

belirtmiĢtir.

Ancak

bu

talimnameyi

uygulayabilmek

konusunda,

talimnamenin içinde yer alan hükümleri devamlı uygulayarak yetiĢtirilmiĢ bulunan
Alman Ordusu‟nun bile geliĢme seviyesinin yeterli olmadığını ifade etmiĢtir.
Mustafa Kemal, yabancı ülkelerin ordularından kendi ordumuza adapte
ettirilmeye çalıĢılan talimnamelerle ilgili olarak; askerliği kendine meslek edinmiĢ
Türk Subaylarının hayatlarına yön veren ve onlara her hususta öncülük yapan
talimnameleri okuyarak, karıĢtırarak ellerinde yıpratmaları gerektiğini vurgulamıĢtır.
Mustafa Kemal; kabul edilen yeni talimnamenin, birlikler tarafından tatbiki
hükümlerine baĢlamadan önce, o güne kadar kendilerini talimgâhlara paslı zincirlerle
bağlayan, birlikleri angarya iĢlerle yormaktan ve subayları hareketsiz bırakmaktan
baĢka iĢe yaramayan lüzumsuz faaliyetlerden uzak durulmasını istemiĢtir. Bunun için
de geçmiĢten gelen yanlıĢ uygulamaların eski talimnamelerle birlikte mezara
gömülmesi gerektiğini ifade etmiĢtir.
Mustafa Kemal, bu uygulamaların sonucunda ortaya çıkacak baĢarılı sonuçları
elde etmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını ifade etmiĢtir. Buna sebep olarak da
bir birliği talimgâhtan araziye çıkarmanın ve bu sayede talimgâhta var olan faydasız
ve lüzumsuz yorgunluklardan birliği kurtarmanın büyük bir maharet olacağına
inandığını göstermiĢtir120.
Mustafa Kemal uygulamaya konan talimnameyi doğru anlamak için, geçmiĢte
kullanılan talimnamelerden kurtulmak gerekliliğini vurgulamıĢtır. Tüm askerlerin
yeni talimnameye bir an önce intibak sağlayabilmeleri için adeta ellerinden
düĢürmeden okumalarını tavsiye etmiĢtir. Aynı zamanda birliklerin günlük angarya
olarak tabir edilen iĢlerden kurtularak arazide eğitimlerini geliĢtirmeleri gerekliliğini,
yıllardır bu konuda büyük bir eksiklik olduğunu da önemle izah etmiĢtir.
Mustafa Kemal, tüm bu tavsiye ve öngörülerine rağmen bu değiĢimin pek de
kolay olmayacağını, hatta uygulamanın gecikmesinin telafisi imkânsız sonuçlar
120
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doğurabileceğini eserinde belirtmiĢtir. Bir ordunun senelerce emek ve uygulamaları
sayesinde hükümlerine uyum sağladığı talimnamesinin değiĢtirilmesinin bütün askeri
camiada ĢaĢkınlık yaratmasının doğal karĢılanması gerektiğini ifade etmiĢtir.
Özellikle yeni kabul edilen bir talimnamenin, hâlihazırda kullanılmakta olan
talimnamenin kopyası ya da benzeri değilse bu ĢaĢkınlığın tamamen karamsarlığa
dönüĢeceğinin sebeplerini eserinde Ģu Ģekilde vurgulamıĢtır121:
“ Çünkü askerliğin genel hayatında yeni açılan bu dönem, kendi çalışma ve
gelişmelerin bir sonucu olmadığından, orada herkesin adımı kararsız, bakışı
tereddütlerle dolu, fikri ise karışıktır. İşte bugün; Osmanlı Ordusu bu durumdadır.
Fakat ne çare ki bu şaşkınlıktan bugün kendimizi kurtaramazsak yarın daha da
artacağından bundan kaçınmak büsbütün azalacak, belki de bir meydan
muharebesinin yok edici vasıtaları ve ateşi altında varlığımız ve yaşam hakkımız
elimizden alınacak, büyük bir şaşkınlıkla son bulacaktır.”
Mustafa Kemal‟in bu ifadelerinde, açık bir müĢahede kuvvetine dayanan
tahliller ve acı hakikati olduğu gibi ifade etme kudreti vardır. Mustafa Kemal, orduda
daha o günlerde tespit ettiği yanlıĢ uygulamalardan vazgeçilmemesi ve gereken
tedbirlerin alınmaması sonucunda yaĢam hakkımızın elimizden alınacağına vurgu
yapmıĢtır. Süreç ilerledikçe etki ve ilgi alanında bulunanları, fikri hazırlıkları ile
bilgilendirmiĢtir. Mustafa Kemal‟in kazandığı bu tecrübeler ileride oluĢturacağı fikir
dünyasının mihenk taĢı olmuĢtur.
Mustafa Kemal‟in MareĢal Goltz ile görüĢmesinin ertesi günü Vardar Nehri
havzasında

Selanik

Garnizon

Tatbikatının

icrasına

baĢlanmıĢtır.

KarĢılıklı

kuvvetlerin harekâtı olarak baĢlayan muharebenin cereyanı esnasında, MareĢal Goltz,
Mustafa Kemal‟in yanında bulunmasını emretmiĢ ve “bana yardım ediniz” demiĢtir.
Bunun sebebi tatbikat meselesini hazırlayanın ve tatbikatın icra edildiği araziyi en iyi
bilenin Mustafa Kemal olmasıdır. MareĢal, bütün manevra süresince, Mustafa
Kemal‟i yanından ayırmayarak icra edilen tatbikat konusunda kendisine danıĢma
gereği duymuĢtur122.
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3.3. Selanik Garnizon Tatbikatının Değerlendirilmesi
Manevra bittikten sonra bizzat MareĢal Goltz bir tenkitte bulunmuĢtur. Bu
tenkitten bütün Kumandan ve Erkân-ı Harbiye Heyeti memnun ve müstefit olmuĢtur.
Mustafa Kemal‟in kanaatine göre, MareĢal Goltz‟un tenkidi, herkeste Ģu izlenimi
bırakmıĢtır123; “Kumandanlar madunlarından yüksek ve âlim olmalıdırlar.” Açıkça
MareĢal Goltz Makedonya‟daki ordunun komutan ve yüksek rütbeli kurmaylarına
demek istemiĢtir ki; “Çok çalışmalısınız yoksa yeni yetişmiş genç subaylar sizi
geride bırakırlar”.
Mustafa Kemal yıllar sonra bir beyanatında Cumhuriyetin ilk yıllarında
geçmiĢten o günlere kadar yapılan tatbikatların sonucunun savaĢ meydanlarında
alındığını ifade etmiĢtir. Kazanılan bu tecrübelerle Türk Ordusu‟ndaki üst rütbeli
subayların bilgi ve tecrübe bakımından mahiyetlerinden üstün olduklarını, bu
üstünlüklerinin sonucu olarak artık onları yetiĢtirecek duruma geldiklerini
belirtmiĢtir. Bu durumun da ordumuza tam olarak güvenmemiz için önemli bir unsur
olduğunu vurgulamıĢtır124.
Bu manevralar ilerleyen yıllarda daha sık yapılmıĢtır. Mustafa Kemal‟in
manevralarda her zaman ön saflarda yer alması kendisine önemli bir tecrübe
kazandırmıĢtır. Ayrıca O‟nun manevraların idaresindeki bu baĢarıları, kendisine
yüzbaĢı rütbesini aĢan bir ünün sahibi olmasını sağlamıĢtır125.
Sonuç olarak Selanik Garnizon Tatbikatı, Mustafa Kemal‟in, kıskançlıklara
sebep olsa da, planlamadaki ve uygulamadaki askeri becerisini kabul ettirmesine
vesile olmuĢtur. Dünyaca askeri deha olarak kabul gören MareĢal Goltz‟un Mustafa
Kemal‟in planını tatbik etmesi, aynı askeri dehaya Mustafa Kemal‟in de sahip
olduğunun göstergesidir.
Aynı zamanda yabancı talimnamelerin kendi ordumuza adapte edilmesindeki
zorluklarla ilgili tespitlerinin isabetliliği günümüzde bile bu konuda yaĢanan
sıkıntılara ıĢık tutmasından anlaĢılmaktadır.

1984, s. 82.
123
Ġğdemir, Atatürk‟ün Yaşamı, s. 19; Ġnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 82.
124
Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri: Doğumundan Samsun‟a Çıkışına Kadar, s. 42.
125
Kinross, Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu, s. 61.

58
4. PĠCARDĠE MANEVRASI (17-21 Eylül 1910)
4.1. Picardie Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri ve Katılan Osmanlı
Askeri Erkânı
Almanlar 1910 yılı baharında Rhein Nehri kıyısında yaptıkları büyük manevra ile
tüm dünyaya askeri açıdan ne denli güçlü olduklarını göstermiĢtir. Fransa da
Almanya‟ya bir bakıma cevap vermek üzere Kuzey Fransa‟daki Picardie126 bölgesinde
manevra yapmaya karar vermiĢtir. Fransızlar bu manevra ile Almanlardan daha güçlü
olduklarını göstermek istemiĢlerdir. Manevra için seçilen bölgenin hem Almanlara,
hem de Ġngilizlere sınır teĢkil etmesi de anlamlıdır127.
1910 yılının baĢlarında; Avrupa‟nın iki güçlü devletinde, her ikisi de binbaĢı, iki
genç askeri ataĢe görev yapmaktadır. Bunlardan biri Berlin‟de bulunan BinbaĢı Enver
Bey, diğeri de Paris‟te görev yapan BinbaĢı Fethi (Okyar) Bey‟dir. Her ikisinin de
yakından tanıdığı, Harbiye‟de aynı yıllarda öğrenim görmüĢ olan Kolağası (Kıdemli
YüzbaĢı) Mustafa Kemal ise Harbiye Nazırı Mahmut ġevket PaĢa‟nın Genelkurmay
Karargâhında görevlidir. Mustafa Kemal‟in bilhassa Harbiye‟den arkadaĢı olan Fethi
Bey‟in Paris‟te ataĢe olması, hem dünya siyasetini takip etmesi, hem de yabancı askerler
tarafından tanınmasında çok yararlı olmuĢtur.
Mustafa Kemal, o tarihlerde Fethi Bey ile sık sık mektuplaĢmakta, mektuplarında
memleketin durumu üzerinde açık seçik kritikler yapmaktaydı. Fethi Bey ise
Avrupa‟daki siyasi geliĢmeler hakkında arkadaĢına bilgiler vermekteydi128.
Fransa DıĢiĢleri Bakanlığı, 17-21 Eylül 1910 tarihleri arasında, Fransız
Ordusunun Picardie‟de gerçekleĢtireceği manevraya Osmanlı Devleti‟nden bir
generalle üç subayın davetli olduğunu Paris‟teki Osmanlı Büyükelçiliği‟ne bildirmiĢtir.
Paris‟te Büyükelçi olarak bulunan Rıfat PaĢa da askeri ataĢe olarak görev yapan Fethi
Bey‟e bir davet mektubu göndermiĢtir.
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Fethi Bey, kendisine gelen bu davet üzerine söz konusu manevraya, kendisi ile
birlikte Harbiye‟den beri yakın arkadaĢı olan Mustafa Kemal‟in de katılmasını arzu
etmiĢ ve durumu bizzat Mahmut ġevket PaĢa‟ya bir mektupla bildirmiĢtir. Bunun üzerine
Mahmut ġevket PaĢa da; Üçüncü Ordu Kurmay BaĢkanı Ali Rıza PaĢa, Paris Askeri
AtaĢesi Fethi Bey, BinbaĢı Selahaddin Bey ve Kolağası Mustafa Kemal‟in Osmanlı
Devleti‟ni temsilen Picardie Manevrasına katılacaklarını Fethi Bey‟e bildirmiĢtir129.
Manevraya katılacak Osmanlı Heyetine Paris Askeri AtaĢesi Fethi Bey‟in
baĢkanlık etmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Mustafa Kemal ve Selahaddin Bey, manevraya
katılmak üzere 10 Eylül 1910 günü Orient Ekspresi ile Selanik‟ten Paris‟e hareket
etmiĢlerdir130.
Mustafa Kemal ve Selahattin Bey‟i Paris Garı‟nda Fethi Bey karĢılamıĢtır.
Geldikleri gün Büyükelçi Rıfat PaĢa‟yı makamında ziyaret etmiĢlerdir131.
4.2. Picardie Manevrasının Ġcrası
Avrupa‟nın tüm devletlerinin temsil edildiği, Picardie Manevrasına sivil ve asker
yetmiĢe yakın delege katılmıĢtır. Picardie Manevrası 17 Eylül 1910 tarihinde baĢlamıĢ ve
beĢ gün devam etmiĢtir. Manevra, Birinci Dünya SavaĢı zamanında Fransız Orduları
BaĢkomutanlığı‟na ve MareĢalliğe yükselen General Ferdinand Foch‟un

132

komutasında baĢlamıĢtır. GösteriĢli bir geçit töreni yapılmıĢ, fabrikadan yeni imal
edilmiĢ Fransız ağır topları da bu geçit töreninde boy göstermiĢtir. Uçaklar alçak uçuĢ
ve akrobatik gösterilerle geçit törenine heyecan ve renk katmıĢtır. Fransa böylelikle
adeta bir gövde gösterisi yapmıĢtır.

129

Okyar, Üç Devirde Bir Adam, s. 125-126.
Ġğdemir, Atatürk‟ün Yaşamı, s. 21-22.
131
Kinross, Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu, s. 63.
132
Ferdinand Foch (1851 – 1929); Fransız mareĢali. 1914‟de Birinci Dünya SavaĢı‟nın baĢlarında
Nancy‟de 20‟nci Zırhlı Kolordu‟nun komutanlığını yaptı. Marne zaferinin kazanılmasında önemli rol
oynayan Foch, bu baĢarısı nedeniyle ordu komutanlığına getirildi. Fransız, Ġngiliz ve Belçika
birliklerini ustalıkla koordine ederek denize yürüyüĢ harekâtında baĢarılı oldu. SavaĢın sonuna doğru
Müttefik Devletler Yüksek SavaĢ Kurulu Askeri Komitesi baĢkanlığına getirilen Foch, kumanda
yetenekleri ve düzenleyiciliğiyle Birinci Dünya SavaĢı‟nı bitirmeyi beceren adam olarak tanınır
6Ağustos 1918‟ de Fransa mareĢali olmuĢ, zaferden sonra Ġngiltere ve Polonya tarafından da bu
unvana layık görülmüĢtür. Askerlik üzerine ortaya attığı doktrinler iki kitapta toplanmıĢtır. Bunlar
Principes de la Guerre (SavaĢın Ġlkeleri) 1903; Conduite de la Guerre (SavaĢın Ġdaresi) 1904. Bkz.
Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Meydan Yayınevi, Ġstanbul 1971, C. 4, s. 737.
130

60
Geçit töreninin ardından, yüksek rütbeli bir Fransız Subayı, gözlemci konuklara
manevrayı gerçekleĢtirecek birlikler hakkında, harita üzerinde bilgi vermiĢtir.
Manevranın daha çok Almanlara dönük bir strateji içinde planlandığı hemen
anlaĢılmıĢtır.
Hava taĢıtlarının yoğun olarak kullanıldığı Picardie Manevrasının ikinci günü,
manevra alanı üzerinde alçaktan uçuĢ yapan iki uçak çarpıĢmıĢ ve pilotları ölmüĢtür.
ÇarpıĢmada parçalanan uçaklardan biri Mustafa Kemal‟in az ötesine düĢmüĢtür. Feci
bir kazadan kıl payı kurtulan Mustafa Kemal‟e, tüm yabancı gözlemciler “geçmiş
olsun” dileklerinde bulunmuĢlardır.
Picardie Manevrası beĢ gün sürmüĢ ve 21 Eylül 1910 tarihinde sona ermiĢtir.
Fransız Ordusu manevranın sonunda da, Kara ve Hava Kuvvetleri ile birlikte iki saat
süren bir geçit resmi daha yapmıĢtır. Hemen hemen bütün gözlemciler, Fransa‟nın
yüksek askeri gücünde fikir birliği içinde kalmıĢlardır. Fransa, Picardie Manevraları
ile maksadına ulaĢmıĢ, ordusunun gücünü tüm dünyaya göstermiĢtir133.
Manevranın sonunda arzu eden gözlemci subaylara uçağa binme fırsatı
verilmiĢtir. Mustafa Kemal de bu isteğini yerine getirmek üzere davet edildiği uçağa
doğru yöneldiğinde, yanında bulunan Ali Rıza PaĢa bileğinden tutarak “bilmediğin aş
ya karın ağrıtır, ya baş” diyerek kendisine engel olmuĢtur. Söz konusu uçağa baĢka
ülkeden bir subay binmiĢ, bu uçak havalandıktan çok kısa bir süre sonra
düĢmüĢtür134.
4.3. Picardie Manevrasının Değerlendirilmesi ve Sonuçları
60.000 askerin katılımıyla icra edilen Picardie Manevrası iki yeniliğe vesile
olmuĢtur. Yeniliklerden birincisi, kolordu topçusunun otuz top aynı anda kullanılmak
suretiyle gerçekleĢtirdiği etkin ve yoğun bir atıĢ durumunun tatbikidir. Ġkincisi, hava
araçları ve kumanda edilebilir balonların ilk defa bu tatbikatta kullanılmasıdır.
Manevrada on dört adet uçağın yanında dört adet yönetilebilir balon da ilk defa
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kullanılmıĢtır. Bu durum özellikle havacılık tarihinde bir devrim olarak kabul
edilmiĢtir135.
Özellikle uçakların askeri harekâtta keĢif-gözetleme açısından önemi, bu
manevrayla ortaya çıkmıĢ ve birçok ülke kazandığı bu tecrübe sonucu askeri
havacılığa daha çok önem vermeye baĢlamıĢtır. O günlerin en geliĢmiĢ havacılığına
sahip olan Fransa‟ya, dünyanın birçok ülkesinden, askeri pilot yetiĢtirilmek üzere
subaylar gönderilmeye baĢlanmıĢtır.
Osmanlı Devleti Erkân-ı Harbiyesi de, bu manevraya müteakip 1909 yılı
sonlarından itibaren orduda askeri havacılığın kurulması konusunda fikir çalıĢmaları
ve tartıĢmalar yapmaya baĢlamıĢtır. Fransa‟da yaĢanan geliĢmeler sonucu gönderilen
raporlardan sonra, Erkân-ı Harbiye BaĢkanlığı, Kıtaatı Fenniye ve Mevkii
Müstahkeme MüfettiĢi Umumiliği‟ne 13 Ekim 1910 tarihli gönderdiği yazıda;
Osmanlı Ordusu‟nun da büyük devletlerin ordularından geri kalmamak üzere balon
ve uçakla donatılması gerektiği belirtilmiĢtir136.
Bu düĢünceyle Osmanlı Devleti Almanya ve Fransa‟ya bir inceleme kurulu ile
Paris‟te toplanan Uluslararası Havacılık Konferansı‟na bir heyet göndermiĢtir. Bu
heyetlerden gelen olumlu raporlar sonunda havacılık konusunda çalıĢmalara
baĢlanmasına karar verilmiĢ ve havacı personel yetiĢtirmek üzere birkaç subayın
Avrupa‟ya gönderilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Ancak ülkenin içinde bulunduğu mali
zorluklar nedeniyle gerekli ödenek bulunmadığından 1910 yılında bu emrin gereği
yerine getirilememiĢtir.
Bu zorluklara rağmen Mahmut ġevket PaĢa mücadelesine devam etmiĢ ve 28
Haziran 1911‟de yapılan sınavda en yüksek notu alan Süvari YüzbaĢı Fesa ile
Ġstihkâm Teğmen Yusuf Kenan uçuĢ eğitimi için Temmuz 1911‟de Fransa‟daki
Bleriot Fabrikası‟nın uçuĢ okuluna gönderilmiĢtir137.
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Devrin Harbiye Nazırı Mahmut ġevket PaĢa havacılık iĢlerinin ciddi bir
biçimde geliĢebilmesi için, havacılık konusunda bilgi sahibi birisinin bulunmaması
dolayısıyla bu iĢlere ilgisini bildiği Erkân-ı Harbiye BaĢkanlığı 2‟nci ġubesi‟nden
Kurmay Yarbay Süreyya Bey‟i görevlendirmiĢtir 138 . Böylece Türk Ordusunun ilk
resmi havacılık kuruluĢu Harbiye Nazırlığı Fen Kıtaları Müstahkem Genel
MüfettiĢliğinin 2‟nci ġubesi bünyesinde “Havacılık Komisyonu” adıyla faaliyete
geçmiĢtir139.
Komisyon yaptığı çalıĢmalar sonunda Ġstanbul‟da bir tayyare okulunun
kurulmasına karar vermiĢtir. Uçak Ġstasyonu ve Tayyare Okulu‟nun kurulması için
YeĢilköy yakınındaki Safraköy seçilmiĢ ve kısa zamanda uçuĢ pisti ve iki uçak
hangarı yapılmıĢtır140.
1911 yılının Temmuz ayında Süvari YüzbaĢı Fesa ve Ġstihkâm Teğmen Kenan
Beyler Fransa‟daki Bleriot uçak fabrikasındaki pilotaj eğitimleri devam ederken uçak
ve balon tedarikine giriĢilmiĢtir. Havalimanı ve tesislerin kurulmasına karar verilmiĢ
fakat uçak temin edilemeden 29 Eylül 1911 tarihinde Trablusgarp SavaĢı baĢlamıĢtır.
Türk tarafının bu savaĢın harekât alanına pilot ve uçak temin edip, gönderme çabaları
baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır141.
1911-1912 Trablusgarp SavaĢı‟nda Ġtalyanlar savaĢ meydanında ilk defa uçak
ve güdümlü balon kullanmıĢlardır. Ġlk askeri hava keĢfi, ilk hava bombardımanı, ilk
havadan bildiri atımı bu savaĢta Ġtalyanlar tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġtalyanlar,
bombalar ve mini kanatlar takılmıĢ çivi Ģeklinde demir çubuklarla saldırmıĢlar,
havadan Türk Askerlerini teslim olmaya davet eden bildiriler atmıĢlardır. Buna
karĢılık, savaĢta ilk uçak kaybeden, ilk defa havacısı ölen yine Ġtalyanlar olmuĢtur.
Türkler de pilot ve uçak esir alan ilk millet olmuĢtur142.
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21 ġubat 1912 tarihinde uçuĢ eğitimini baĢarı ile bitiren YüzbaĢı Fesa, Türk
Ordusunun bir numaralı, Fransa‟nın 780 numaralı pilotu olmuĢtur. Halktan bağıĢ
toplanarak Tayyare Mektebi için alınan, iki adet R.E.P. (Robert Esnault Pelterie)143
da Nisan ayının 19‟u veya 20‟sin de gelmiĢ ve 26 Nisan‟da YüzbaĢı Fesa Bey de bu
uçakla baĢarılı bir uçuĢ yapmıĢtır144.
Fesa ve Yusuf Kenan Beyler‟in baĢarılı uçuĢlarının ardından 3 Temmuz
1912‟de YeĢilköy‟de Hava Okulu ( UçuĢ Okulu ) açılmıĢ ve Türk Ordusu kendi
içinde pilot subaylar yetiĢtirmeye baĢlamıĢtır.
Böylece uçak ve balonların ilk kez askeri amaçla kullanıldığı Picardie
Manevrasının, Osmanlı Devleti açısından en önemli kazanımlarından biri de yaklaĢık
iki yıl sonra meyvesini vermiĢtir. Türk uçak ve pilotları, Türk gökleri ile ilk kez
tanıĢarak, Türk Askeri Havacılık Tarihi‟nde yerini almıĢtır145.
Picardie Manevrası Osmanlı Devleti‟ne fayda sağladığı gibi, yurt dıĢındaki
geliĢmeleri arkadaĢları vasıtasıyla takip eden Mustafa Kemal‟in dünya arenasında
tanınmasını da sağlamıĢtır. Manevra sırasında gözlemciler manevranın gidiĢatı
hakkındaki fikirlerini açıkça söylemiĢler, harekâtı kritik etmiĢlerdir. Mustafa Kemal
de manevranın kurmay heyetindeki bir Fransız albaya fikirlerini açık açık söylemiĢ,
harekâtta gözden kaçan zayıf noktaları belirtmiĢtir146. O‟nun bu eleĢtirileri General
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Mustafa Kemal ve arkadaĢları, üniformalı oldukları zaman kalpak giyiyorlardı. Bu Türk
subaylarının kullandığı resmi baĢlıktı. Ama onları hemen öteki subaylardan ayırt ediyor ve hele
Fransızların gözünde, onlara komik bir opera bouffe oyuncusu havası veriyordu. Manevraların yanı
sıra yürütülen eleĢtiri konferanslarında yabancıların Türk subaylarını ciddiye almadıklarını, Mustafa
Kemal kolayca fark etti. Ama onların bu Ģık kıyafetleri altında, askerlik bilgilerinde birtakım
eksiklikler olduğunu anlamamıĢ değildi. Kendini hiçbir Avrupalıdan aĢağı görmediği için, onların
kendisine böyle yan bakmaları; yalnız baĢındaki kalpak yüzünden değil, bozuk Fransızcası yüzünden
de küçük görmeleri onu üzüyordu. Genellikle ağzını hiç açmadan duruyor, ilk olarak gördüğü bu
modern batı ordusunu dikkatle, kendi içinde değerlendirmekle yetiniyordu. Ara sıra bu sessizliği
bozmak, karĢısındakilerden üstün bulduğu kendi düĢüncelerini ortaya vurmak isteğini duyuyordu. Bir
gün kendine cesaret vermek için konyak içti ve harita baĢında ertesi günkü manevra planları
tartıĢılırken uluorta lafa karıĢarak, büsbütün baĢka bir plan teklif etti. Hazır bulunan kurmay subaylara,
kararlaĢtırmıĢ oldukları saldırı noktasını değiĢtirmeleri gerektiğini söyledi. Subaylar onun bu iddialı,
küstah konuĢmasını, küçümsemeyle karıĢık bir sinirlilikle karĢıladılar. Ama ertesi günkü manevrada,
onun haklı olduğu meydana çıktı. Yüksek rütbeli yabancı subaylardan biri bunu onun yüzüne karĢı
itiraf ederek “Sizin görüşünüz, herkesin görüşünden daha doğruymuş” dedi. Sonra Ģakayla, “Ama
başınıza bu tuhaf şeyi neden giyiyorsunuz?” diye ekledi. “Bunu giydiğiniz sürece kimse sizin
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Foch‟a kadar ulaĢtırılmıĢ olmalı ki, manevranın son günü akĢamı verilen ziyafete
binbaĢıdan aĢağı rütbeliler çağrılmadığı halde, Kıdemli YüzbaĢı Mustafa Kemal özel
olarak çağrılmıĢ, General Foch‟la tanıĢtırılmıĢtır147.
Manevranın sonunda Türk Heyeti manevrayı kendi içerisinde değerlendirirken,
Mustafa Kemal, Fethi Bey‟e, bu kadar büyük bir askeri hazırlığın sulh için
yapılmayacağını, tüm bu hazırlıkların ardından bir harbin gelebileceğini, çıkabilecek
bir harbin de bütün dünyayı ateĢe atabileceğini söylemiĢtir. Ayrıca ülke olarak
Osmanlı‟nın bu harbin dıĢında kalamayacağından askeri tedbirlerin gözden geçirilmesi
gerektiğini de ifade etmiĢtir.
Paris‟e dönünce, Harbiye Nezareti‟ne gönderilecek raporu hazırlayan Türk
Heyeti beliren tehlike ile ilgili kanaatlerini açıkça bildirmiĢtir. Mustafa Kemal, Fethi
Bey ve Selahaddin Bey, Osmanlı Devleti için bulutları beliren bir dünya savaĢından
önce düĢünülmesi gereken baĢka buhranlar, anlaĢmazlıklar ve için için kaynayan
bunalımların var olduğunu, tüm bunları adlandıramadıklarını, ancak ülke dıĢında
olduklarından bu Ģekilde hissedebildiklerini ifade etmiĢlerdir148.
Rapor tamamlanıp imzalandıktan sonra BinbaĢı Selahaddin Bey, Selanik‟e
görevine dönmüĢtür. Fethi Bey ve Mustafa Kemal, bu fırsattan faydalanarak Paris
çevresinde bulunan bazı silah fabrikalarını gezme imkânı da bulmuĢlardır. Bunlar
arasında yer alan Paris yakınlarındaki Saint-Chamond Fabrikası‟nda, Mustafa Kemal,
Fethi Bey ve manevraya katılan bazı yabancı askeri delegelerle birlikte 28 Eylül 1910
günü grupça fotoğraf çektirmiĢlerdir149.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Mustafa Kemal‟in, Fransa ile birlikte 14 günlük
Ġsviçre, Hollanda ve Belçika‟yı kapsayan gezisi; O‟nun fikir dünyasında, Avrupa‟nın
genel durumu ve uygarlık alanında ulaĢtığı ilerlemeleri yerinde görmesi bakımından
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önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle manevrada kullanılan baĢta uçaklar olmak üzere
bütün silahlar, O‟nu çok etkilemiĢ, silahlarda gördüğü akıl almaz yenilikler sonucunda
Mustafa Kemal tüm bu geliĢmelerin, muhtemel bir dünya savaĢı hazırlıklarının habercisi
olduğu kanısına varmıĢtır. Manevranın yapıldığı yer ve zamanı Fethi Bey ile
değerlendiren Mustafa Kemal çıkabilecek bir savaĢtan, Osmanlı Devleti‟nin kendisini
tarafsız bırakamayacağını, bu yüzden de vakit kaybetmeksizin gerek fikren gerekse
askeri olarak hazırlıklı olmak gerektiğini düĢünerek Picardie‟den ayrılmıĢtır.
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5. TABĠYE TATBĠKAT GEZĠSĠ (19–20 Nisan 1911)
5‟inci Kolordu Komutanı Ferik (Korgeneral) Hasan Tahsin PaĢa, Selanik
Garnizonunda görevli subayların katılacağı bir atlı gezi düzenlenmesine karar
vermiĢtir. Gezinin, 19–20 Nisan 1911 tarihlerinde, Selanik-KılkıĢ bölgesinde
yapılması uygun görülmüĢtür. 17 Nisan 1911 günü 13‟üncü Tümen Komutanı,
yayımladığı günlük emirle, çeĢitli sınıflardan geziye katılacak subayların gerekli
talimat ve görevleri almak üzere 18 Nisan günü saat 11.30‟da Selanik Askeri
Gazinosunda toplanmalarını bildirmiĢtir. Emirde ayrıca, belirlenecek subay miktarına
göre, KılkıĢ bölgesinde gerekli hazırlıkların yapılması istenmiĢtir. 18 Nisan günü
akĢamı askeri kulüpte toplanan subaylar, mavi ve kırmızı kuvvetler olmak üzere
ikiye ayrılmıĢlardır. Bütün subaylar görevli olacak Ģekilde düzenlendikten sonra
meselenin genel durumu hakkında kendilerine gerekli bilgi verilmiĢtir150.
Mustafa Kemal, bir komutanın, baĢarılı olabilmesi için askerlik ile ilgili
talimnameleri ve bu talimnamelerde yazan kuralları kuru kuruya okumuĢ ve
öğrenmiĢ olmasının yeterli olmayacağını kazandığı tecrübeler sonucu fark etmiĢtir.
Öğrenilenlerin ancak tatbikatlarla pekiĢtirilmesi sayesinde zafer kazanabilecek
komutanların yetiĢeceğinin bilincinde olan Mustafa Kemal; bu tatbikat sırasında
tuttuğu notlarını krokilerle destekleyerek “Tabiye Tatbikat Seyahati” 151 adlı eseri
yazmıĢtır. Mustafa Kemal bu eseri yazmakla, Tabiye Tatbikat Gezisi hakkında bilgi
sahibi olmamızı da sağlamıĢtır.
5.1. Tabiye Tatbikat Gezisinin Ġcra Edilmesinin Nedenleri ve Tabiye
Tatbikat Gezisine Katılan Osmanlı Askeri Erkânı
20‟nci yüzyılın ilk çeyreğinde gerek dünyada gerekse Osmanlı Devleti‟nin
sınırları içinde yaĢanan geliĢmeler, ordunun en temel güvencesi olan subayların her
zamankinden daha hazır ve kendilerini geliĢtirmiĢ olmasını gerektiriyordu. Bu
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sebeple de Tabiye Tatbikat Gezisi, subay kadrosunun yetiĢtirilmesi üzerine
planlanmıĢ ve icra edilmiĢtir.
Bu tatbikat, 5‟inci Kolordu Komutanı Korgeneral Hasan Tahsin PaĢa gözetimi
altında yapılmıĢtır. Tatbikat, 5‟inci Kolordu Kurmay BaĢkanlığı 1‟inci ġubesi‟nde
görevli Kıdemli Kurmay YüzbaĢı Mustafa Kemal, ErbaĢ Talimgâhı Komutanı
Kurmay YüzbaĢı Mehmet Nuri ve Kurmay YüzbaĢı Sabit‟in öncülüğünde icra
edilmiĢtir. Tatbikat meselesini Kıdemli Kurmay YüzbaĢı Mustafa Kemal; iki alay
grubunun karĢılıklı hareketi üzerine hazırlamıĢtır.
Faaliyete katılan subaylar, kırmızı ve mavi kuvvetler olarak ikiye ayrılmıĢtır152:
Kırmızı Kuvvetler
Kıdemli YüzbaĢı Hikmet Efendi
YüzbaĢı ġevket Efendi
YüzbaĢı Hüsnü Efendi
YüzbaĢı Pertev Efendi
YüzbaĢı Yahya Efendi
YüzbaĢı Ahmet Tevfik Efendi
Teğmen Hasan Tahsin Efendi
Teğmen Tahsin Efendi
Teğmen Ahmet Efendi
Teğmen Ġdris Efendi
Teğmen Kerim Efendi
Teğmen Mustafa Efendi
Teğmen Ahmet ReĢit Efendi
Teğmen Hilmi Efendi
KılkıĢ’tan Katılan Subaylar
Kıdemli YüzbaĢı Ahmet Efendi
Kıdemli YüzbaĢı Mahmut Nedim Efendi
YüzbaĢı Mehmet Ali Efendi
YüzbaĢı Memduh Efendi
Üsteğmen Sıddık Efendi
Teğmen Said Efendi
Teğmen Abdurrahman Efendi
Teğmen Mahmut Efendi
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Mavi Kuvvetler
BinbaĢı Hasan Askeri Efendi
Kıdemli YüzbaĢı Rasim Efendi
YüzbaĢı Ahmet Efendi
YüzbaĢı Memduh Efendi
YüzbaĢı Lütfü Efendi
YüzbaĢı Halil Efendi
Teğmen Fuat Efendi
Teğmen Ġsmail Efendi
Teğmen Mehmet Emin Efendi
Teğmen Hasan Tahsin Efendi
Teğmen Mehmet Nuri Efendi
Teğmen Mehmet Ali Efendi
Teğmen Hüseyin Efendi
Teğmen Kazım Efendi
Teğmen ġevket Efendi
Teğmen Ali Rıza Efendi
Teğmen Tahsin Efendi
Teğmen Halil Efendi
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5.2. Tabiye Tatbikat Gezisinin Ġcrası
Bu tatbikat gezisi; kırmızı ve mavi muharebe birliklerinin yaptıkları karĢılıklı
savunma ve taarruz uygulamaları Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
Tatbikat, Doyran gölü 153 ile Selanik arasında, kuzey-güney ekseni üzerinde
savaĢan kuvvetlere, geriden gelen birliklerin savaĢa katılması üzerine icra edilmiĢtir.
Ġki gün süren manevranın ilk gün meselesi iki aĢama halinde hazırlanmıĢtır.
Birinci aĢama, iki tarafın muharebe alanına yönelttiği müfrezelerin yürüyüĢü
Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise kırmızı kuvvetler çekilen ana kuvvetin
batı kanadında bir mevziiye çekilerek savunmada kalmıĢlar, buna karĢılık olarak
mavi kuvvetler kırmızı kuvvetlere taarruz etmiĢlerdir.
Ġkinci gün ise, kırmızı kuvvetler savunmanın derinliklerde uygulanması ve
çekilme harekâtını icra etmiĢlerdir. Mavi kuvvetler ise baĢlattıkları taarruzu
sürdürmüĢler ve çekilmekte olan kırmızı kuvvetin birliklerini takip etmiĢlerdir154.
Mustafa Kemal, Taktik Tatbikat Gezisi isimli eserinde bu tatbikatın icra
safhasında, birlik komutanlarının okullarda öğrendikleri nazari bilgileriyle oluĢan
birikim ve becerilerini, tatbikat sahasında geliĢen durumlara bağlı olarak muhakeme
yetenekleriyle birleĢtirmeleri gerekliliğini anlatmaktadır. Mustafa Kemal, bir birliğe
emir komuta yetkisini üzerinde bulunduran komutanın, her türlü olasılığı ve bu
olasılıklara göre ortaya çıkması muhtemel durumları ve her duruma göre yapılması
gerekenleri, fikren planlaması gerektiğini ifade etmektedir. Birlik komutanlarının
hazırladıkları ve muhakeme ettikleri bu planlarında kesinlikle yapılacağına
hükmetmediği hususları emrindekilere açıklamamaları gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu düĢüncesine sebep olarak da,

komutanın kendi fikrinde oluĢturduğu

durumun ortaya çıkmaması halinde, kendisinin daha alt kademedeki birlik
komutanları nazarında etkinliğini ve güvenilirliğini kaybedeceğini göstermektedir.
Mustafa Kemal ayrıca komutanın kesinlikle yapılacağına hükmettiği hususlarda ise
sadece birlik komutanının değil en alt kademedeki eratın bile durumdan haberdar
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edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Böylelikle tüm birliğin yapılan faaliyetten elde
edilmek istenen amacın farkında olacağını, eserinde Ģu Ģekilde anlatmaktadır155:
“Komutanlar yeni edindikleri bilgileri ve yeni meydana gelen durumları
mümkün olduğu kadar ast birlik komutanları ile paylaşmalıdırlar ki, bütün görevliler
hatta erat bile takip olunan amacı ve içinde bulunulan durumu anlamış ve ne
amaçla, ne yapılacağını düşünebilmiş olsunlar… Dikkatsizlik ve belirsizlik içinde
bulunan bir askeri birlik ile durum ve amacın farkında olan bir askeri birlik arasında
düşünce, uyanıklık ve girişim bakımından büyük fark vardır.”
Mustafa Kemal, bu tatbikatın icrasında her iki tarafın (kırmızı-mavi)
seçecekleri taarruz ve savunma Ģekillerinin, karĢılıklı elde edilen istihbarat
bilgilerinden yola çıkılarak belirlenebileceğini ifade etmiĢtir. Gerçek savaĢta ise
içinde bulunulan durumu tam bir açıklıkla anlamaya yarayan bilgilerin çok az elde
edilebileceğini, bu yüzden tarafların ancak birbirleriyle temas ettiklerinde durumu
anlamaya baĢlayabileceklerini belirtmiĢtir. Bu sebeple; taarruz veya savunma Ģekli
seçiminin, ilk muharebe teması gerçekleĢtiğindeki genel duruma bağlı olacağını izah
etmiĢtir156.
5.3. Mustafa Kemal’in Tabiye Tatbikat Gezisi Ġle Ġlgili Değerlendirmesi
Tabiye Tatbikat Gezisine Kıdemli Kurmay YüzbaĢı rütbesi ile katılan Mustafa
Kemal tatbikat sonunda bazı değerlendirmeler yapmıĢtır. Ġcra edilen tatbikatın
katılımcılara, bir muharebeyi sevk ve idare için genel kuralların olmadığını
gösterdiğini belirtmiĢtir. Komutanların, içinde bulundukları durumu anlayabilecek
kapasite ve yeterlilikte olmaları, kendi düĢüncelerine göre hüküm ve karar
verebilmeleri gerektiğini vurgulamıĢtır.
Mustafa Kemal, bu tatbikatta en üst rütbeli bir komutanın, emri altında bulunan
astlarının bölüklerini nasıl kullanacaklarına kadar müdahale ettiğini, aslında
komutanların kendileri tarafından emredilmesi gereken konular dıĢında baĢka Ģeyleri
astlarına emretmemeleri gerektiğini ısrarla vurgulamıĢtır. Ast birlik komutanlarının
bağımsız hareketleri keyfi bir hal almadıkça bu hususun uygun görülmediğini ifade
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etmiĢtir. Muharebede birinci hattın cephesini değiĢtirmesinin zor olduğunu, bundan
dolayı da muharebeye girmeden önce muharebe cephesinin doğru belirlenmesi
gerektiğini belirtmiĢtir. Mustafa Kemal, her ne kadar “sorumluluğu üstlenmekten
çekinmemenin” bir komutanda olması gereken en büyük meziyet olduğunu kabul
etse de, komutanın kiĢisel kararı ile yapılabilecek herhangi bir hareketin, komuta
kademesini

zor

durumda

bırakacak

bir

hal

almaması

gerektiğine

de

değerlendirmelerinde yer vermiĢtir157.
Mustafa Kemal,

bütün bu tenkitlerinin sonunda,

mevcut talimname ve

nizamnamelerin içeriğini sadece okumuĢ ve öğrenmiĢ olmanın, subayları komutan
yapmak için hiçbir zaman yeterli olmadığını ifade etmiĢtir. Askerlik sanatını
anlamadaki baĢarının, bu yazılı kuralların hükümlerini uygulama anında hatırlamak
ve uygulama alanında deneyim ve alıĢkanlık kazanmakla, mümkün olabileceğini
vurgulamıĢtır.
Mustafa Kemal bu hususların; kolordu tarafından icra edildiği gibi, önce harita
üzerinde harp oyunu Ģeklinde, sonrasında arazi üzerinde tasarlanmıĢ tatbikatlardan
baĢlayarak gerçek askeri birlikler ile müfreze tatbikatları ve daha sonra çeĢitli
manevralar yapılarak sağlanabileceğini belirtmiĢtir. En doğru bilgi ve deneyimlerin
ise yeterli olgunluğa eriĢmiĢ sağlam kafaların savaĢ alanında kazanacakları
tecrübelerle ortaya çıkacağını ifade ederek tenkitlerine son vermiĢtir158.
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6. ILGIN MANEVRASI (15 NĠSAN 1922)
Ilgın Manevrası araĢtırmamızda adı geçen diğer manevralardan daha özel bir
konumdadır. Çünkü bu manevra diğerleri gibi orduyu barıĢ zamanında ileride
doğabilecek tehditlere karĢı hazırlamak amacıyla değil bilakis savaĢ içinde ordunun
düĢman kuvvetlerine karĢı geri çekilmek durumunda kaldığı ve tek çare olarak
görülen karĢı taarruza ( Büyük Taarruz ) hazırlık safhasında icra edilmiĢ hayati
öneme haiz bir manevradır. Bu bakımdan, Ilgın Manevrasına değinmeden önce, o
tarihte yaĢanan süreç ve Süvari Kolordusu‟nun nasıl oluĢturulduğu hakkında bilgi
verilecektir.
6.1. Ilgın Manevrası Öncesindeki GeliĢmeler
Ġstiklal Harbi‟nin ortalarında, Birinci ve Ġkinci Ġnönü Zaferlerinin moraliyle
kazanılan Sakarya Muharebesi‟nden sonra gerek Meclis‟te gerekse memleketin
tamamındaki beklenti düĢmana son darbenin vurularak zaferin kazanılmasıydı. Bu
konuda Meclis‟te milletvekilleri tarafından ağır eleĢtiriler yapılmaktaydı. Ancak
Mustafa Kemal 1922 ilkbaharında yaptığı gezi ve tetkikler sonucunda, ordunun
henüz taarruza hazır olmadığını tespit etmiĢ ve hazırlıkların devamına karar
vermiĢti159.
Mustafa Kemal‟in vermiĢ olduğu bu talimatlar çerçevesinde Mart-Ağustos
1922 tarihleri arasında, son altı ayda ordu bir eğitim ve öğretim kurumu haline
gelmiĢ, birliklere Birinci Dünya SavaĢı‟nın tecrübelerine dikkati çeken yazılı eserler
ve talimnameler dağıtılmıĢtır. Ayrıca bütün birliklere yazılı tabiye meseleleri ve
konferanslar verilmiĢ, sürekli atlı geziler, harp oyunları ve tatbikatlar yaptırılmıĢtır.
Tümen ve kolordu merkezlerinde subay ve uzman er yetiĢtirilmek üzere kurslar
açılmıĢtır160.
Mustafa Kemal de Türk Ordusunun hazırlık durumunu yerinde incelemek
üzere sık sık cephe hattına gitmiĢ, geliĢmeleri yakından takip etmiĢtir. Mustafa
Kemal, Batı Cephesi birlikleri ile ilgili teftiĢini 1922 yılı Mart ayı sonlarına kadar
sürdürmüĢ, hatta Ġkinci Ġnönü Zaferi‟nin birinci yıldönümüne rastlayan 30 Mart 1922
159
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tarihinde beraberinde Rus Elçisi Semiyan Ġvaneviç Aralof 161 ile Azerbaycan Elçisi
Ġbrahim Abilof 162 olduğu halde, Afyon - Çay mıntıkasına gelmiĢtir163.
Mustafa Kemal orduyu Büyük Taarruz‟a tam bir gizlilik içerisinde hazırlamaya
çalıĢırken, bir yandan da Rus yardımının geliĢinden sonra, cephedeki hazırlıkları
göstermek ve yapılacak yardımların devamlılığını sağlamak amacıyla söz konusu
elçileri de bu geziye davet etmiĢti 164 . Aynı tarihlerde Ġkinci Ġnönü Zaferi‟nin
yıldönümü nedeniyle Meclis‟te Mustafa Kemal‟in yayımladığı bildirinin yanı sıra
beraberindeki Rus Elçisi Aralof ve Azerbaycan Elçisi Abilof‟un da Türk Ordusunu
tebrik eden mesajları okunmuĢtur165.
Mustafa Kemal bu geziye çıkmadan önce elçilerle bir sohbetinde cephedeki
durumun çok gergin olduğunu, Yunanlıların EskiĢehir doğusunda altı tümenlik bir
kuvvet yığdıklarını, bir saldırı beklediklerini, yakında yapılacak Cenevre Konferansı
üzerinde bir etki yapmak çabasında olduklarını düĢündüğünü belirtmiĢtir. Ayrıca
nakliye araçlarının yetersiz olduğunu, yeterince atlarının olmadığını, cepheye mermi
ve cephane götürebilmek için kendilerine at ve taĢıt yardımında bulunmalarını
istemiĢtir. Rusya‟nın da güç durumda olduğunu bildiğini ifade eden Mustafa Kemal,
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o zamana kadar yapılan top, tüfek ve para yardımından dolayı Lenin‟e
teĢekkürlerinin iletilmesini istemiĢtir166.
O dönemde, Sovyet resmi verilerine göre 1920 tarihli mutabakatlar uyarınca ve
16 Mart 1921 tarihli Türkiye–Sovyet Rusya Dostluk ve KardeĢlik AntlaĢması‟nın167
gereği olarak 1920-1922 yıllarında; Rusya‟nın Novorossiysk, Tuapse ve Batumi
limanlarından Türkiye‟ye 39.000 tüfek, 327 makinalı tüfek, 54 top, 63 milyon fiĢek,
147.000 top mermisi, Türkiye‟nin doğu sınırlarından ise, 1918 yılında eski Rus
Ordusunun bıraktığı askeri malzeme sevk edilmiĢtir. 1921 yılında “Jivoy” ve
“Jutkiy” adlı iki avcı botu hibe edilmiĢ, Sovyet Hükümeti, Ankara‟daki iki barut
fabrikasının 168 kurulmasında yardımcı olup fiĢek fabrikası için gerekli teçhizat ve
hammadde sağlamıĢtır. Bunun yanı sıra 1920 yılında MüsteĢar Y.Y.UmpalAngarskiy baĢkanlığındaki Sovyet diplomatik misyonu, Moskova görüĢmeleri
sırasında Türk tarafına vaat edilen 200,6 kilo külçe altın BMM temsilcilerine teslim
etmiĢtir. M.V.Frunze, kimsesiz gazi çocukları için bir yetimhanenin kurulması
amacıyla Trabzon‟da Türk makamlarına 100.000 altın Ruble vermiĢtir. Aralov Nisan
1922‟de seyyar basımevi ve sinema teçhizatının alınması için Türk ordusuna 20.000
Lira hibe etmiĢtir. Aynı zamanda birkaç parti silah teslim edilmiĢtir. 3 Mayıs 1922
tarihinde Sovyet Rusya‟nın Ankara Temsilcisi Aralov, 1921 AntlaĢması‟nın
imzalanması sırasında vaat edilen 10 milyon altın Ruble tutarının son dilimi olan 3,5
milyon altın Ruble‟yi Türk Hükümetine teslim etmiĢtir169.
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Mustafa Kemal PaĢa, Rus Elçisi Semiyan Ġvaneviç Aralof ve Azerbaycan
Elçisi Ġbrahim Abilof ile beraber 28 Mart 1922 günü trenle AkĢehir‟e hareket
etmiĢtir170. Sovyet Elçisi Aralof, hatıralarında bu konuyu ayrıntılı olarak vermekte ve
bu gezi hakkında Mustafa Kemal PaĢa‟nın “ordu birliklerimizin, dostlarımızın
memnunluğunu ve övgüsünü doğurabilecek bir durumda olduklarını” göstermek
maksadıyla kendilerini cepheye davet ettiğini belirtmektedir171.
Aynı gün öğlene doğru önce Mustafa Kemal ve beraberindeki heyet geçiĢ
güzergâhındaki tüm birlikleri denetleyerek 41‟inci Tümen karargâhına varmıĢlardır.
Aralof hatıralarında cephedeki askerlerin kılık kıyafet yönünden sıkıntı içinde
bulunduklarını, hatta kimi askerlerin ayağında postal dahi bulunmadığını, erlerin
çarık denilen küçük ayakkabılardan giydiklerini, diğer ihtiyaçlar bakımından da
sıkıntıların bulunduğunu ifade etmektedir. Güzergâhta sık sık deve kervanları ve
kağnılarla cepheye malzeme taĢındığını belirten Aralof, Mustafa Kemal PaĢa‟nın
kendisine cephane taĢıyan at, katır ve deve kervanlarını iĢaret ederek; “…İşte bizim
nakliye araçlarımız. Yunanlıların tam tersi… İngilizler onlara, çağın gereği olan
modern askerî araçlar veriyorlar, ama yine de biz onları yeniyoruz ve yeneceğiz!”
demiĢ, içindeki azim ve kararlılığı vurgulamıĢtır172.
Mustafa Kemal PaĢa, 30 Mart 1922 tarihinde Sovyet Elçisi Aralof ve
Azerbaycan Elçisi Abilof ile bazı asker milletvekilleriyle beraber Afyon-Çay‟a
gelmiĢtir. Heyeti, 1‟inci Ordu Komutanı Ali Ġhsan (Sabis) PaĢa karĢılamıĢtır. Saat
13.30‟da heyet kendileri için hazırlanan atlara binerek, 15. , 23. ve 57‟inci Fırkaları
teftiĢ etmek üzere, birliklerin bulunduğu bölgeye hareket etmiĢlerdir. Burada yapılan
teftiĢ ve geçit merasiminin ardından173, Ġstiklal SavaĢı‟nda o zamana kadar, disiplin,
talim ve terbiye yönünden görülmemiĢ bir ordu manzarasını fark eden Mustafa
Kemal 1‟inci Ordu Komutanı Ali Ġhsan (Sabis) PaĢa‟yı tebrik etmiĢlerdir. Törenler
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sırasında Sovyet heyeti adına Aralof, Azerbaycan heyeti adına da Abilof, birer kısa
konuĢma yapmıĢlardır174.
Geçit töreninden sonra yapılan eğlence ve oyunlarla askerin moral
değerlerinin yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. Gece tertip edilen tiyatroda Muhabere
YüzbaĢısı ġemsi Bey‟in monoloğu büyük ilgi görmüĢtür. BaĢkomutan Mustafa
Kemal PaĢa, 1‟inci Ordudaki subay ve erlerin moralinin yüksek olduğunu görmekten
dolayı son derece memnun kalmıĢlardır175. AkĢam vakti bölgeden ayrılan Mustafa
Kemal, Kurmay BinbaĢı Cemil Bey‟i yanına çağırarak, Anadolu Ajansı‟nda
neĢredilmek üzere bir telgraf yazdırmıĢ; Telgrafta Çay‟da icra edilen tören, askerlerin
gösterdiği intizam, talim ve terbiyeden bahsedilerek, Türk Askerinin kınından
çıkardığı süngülerini Ġzmir‟e girmedikçe kınına koymayacakları vurgulanmıĢtır176.
6.2. 5’inci Süvari Kolordusunun Yeniden Yapılandırılması
Fahrettin PaĢa‟nın “Türkiye Ġstiklal Muharebatında Süvari Kolordusu” adlı
eserinde; 13-19 Temmuz 1921 tarihleri arasında cereyan eden Kütahya ve EskiĢehir
muharebelerinde Süvari birliklerinin durumu ile ilgili bilgiler vermektedir. Fahrettin
PaĢa bu konuda; Batı Cephesi Komutanlığı‟nın 15 Temmuz 1921 tarihli emri ile 1., 3.
ve 14‟üncü Tümenlerine, Kütahya‟nın kuzeyinde Suluköy-KıranĢeyh-KarsakGazeliyat mıntıkasında bir süvari kolordusunun oluĢturulması emrinin verildiğini, bu
kolorduya en kıdemli tümen komutanı olan 1‟inci Tümen Komutanı Yarbay DerviĢ‟i
komutan

olarak

görevlendirmeyi

uygun

gördüğünü

anlatmaktadır.

Süvari

Kolordusunun ancak akĢamüzeri Gazeliyat civarında toplanabildiğini, bu sebeple
kendisine verilen taarruz177 vazifesini vaktinde icra edemediğini ifade eden Fahrettin
PaĢa, ertesi gün cephede yaĢanan geliĢmeler doğrultusunda geri çekilme emri alan
tüm birlikler ile hareket eden süvari kolordusunun bir karargâha bağlanılmasına
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ihtiyaç duyulduğunu, birliklerinin istirahat ve yeniden yapılanma gerekliliği
nedeniyle de süvari kolordusunun esaslı olarak o gece teĢkil edildiğini ve kendisinin
de kumandanı olduğunu ifade etmektedir178.
SavaĢın cereyan ettiği bir sürede teĢkil edilen Süvari Kolordusu, Fahrettin
PaĢa‟ nın kumandasında emredilen bölgelerde Yunan Ordusuna karĢı yıpratma ve
ĢaĢırtma hareketlerine devam etmiĢtir. Ancak her bakımdan üstün olan Yunan
Ordusunun 15/16 Temmuz 1921 tarihinde Ġnönü-TavĢanlı-Kütahya istikametinde
geliĢen taarruzlarına karĢı ordumuz geri çekilmeye baĢlamıĢtı. Bu geri çekilme
esnasında Süvari Kolordusuna geri çekilme harekâtını örtme vazifesi verilmiĢti.
Nitekim Fahrettin PaĢa kumandasındaki Süvari Kolordusu bu vazifenin icrası
esnasında özellikle ilerleyen düĢman kıtalarına yapılan baskınlar neticesinde bir
yandan Yunan Ordusunun daha ileri hatta ilerlemesine mani olunmuĢ, bir yandan da
ordumuzun zayiatsız geri çekilmesi sağlanmıĢ ve zaman kazanılmıĢtır 179 . Bu
baĢarısından dolayı terfi eden180 Fahrettin PaĢa, o dönemde orduda sayısı beĢ hatta
altıyı geçmeyen generaller arasına katılmıĢtır181.
Cephedeki geliĢmelerin ileride yapılacak bir meydan muharebesini iĢaret ettiği
bir ortamda, bu muharebeye 5‟inci Süvari Kolordusu‟nu layıkıyla hazırlamak
maksadıyla, düĢman karĢısındaki örtme vazifesinden alınarak (14‟üncü Piyade
Tümeni ve 3‟üncü Süvari Tümeni örtme vazifesinde bırakılarak, 3‟üncü Süvari
Tümeni yerine kuzeyde bulunan 1‟inci Süvari Tümeni‟nin eklenmesiyle) 1, 2 ve
14‟üncü Tümenlerden teĢekkül edilecek Süvari Kolordusu‟nun geride toplu bir halde
talim ve terbiyesi, noksan ikmallerinin tamamlanması hususu 1‟inci Ordu Komutanı
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Altay, Türkiye İstiklal Muharebatında Süvari Kolordusu Harekâtı, s. 6-7.
a.g.e. , s. 6-7.
180
Terfi emri Batı Cephesi Komutanı Ġsmet PaĢa tarafından 13 Eylül 1921 tarihinde Fahrettin PaĢa‟ya
gönderilen emirle tebliğ edilmiĢtir. Mustafa Kemal ve Fevzi PaĢa‟nın da imzalarının olduğu, 5‟inci
Süvari Kolordusu Kumandanı Fahrettin PaĢa Hazretlerine baĢlığı ile gönderilen emirde, milletin hayat
ve istiklaline kasteden düĢman ordusunun hezimete uğratılarak memleketin saadete kavuĢması için,
muharebe meydanlarında göstermiĢ olduğu fevkalade hizmet ve fedakârlığından dolayı, rütbesinin
mirlivalığa (tuğgeneral) yükseltildiği, ordunun kendisi gibi değerli komutanlar sayesinde muvaffak
olacağı bildirilmektedir. Bkz. Fahrettin Altay, İstiklal Harbimizde Süvari Kolordusu, Ġnsel Kitabevi,
1949, s. 34.
181
a.g.e. , s. 33.
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Ali Ġhsan (Sabis) PaĢa‟ya teklif edilmiĢ182 ve 8 Mart 1922 tarihli emirle 5‟inci Süvari
Kolordusu‟nun Ilgın mıntıkasına hareketle cephe emrine girmesi istenmiĢtir 183.
Süvari Kolordusu, 1922 yılı Mart ayı baĢlarında Ilgın‟a gelerek, dörder alaylı
üç tümen halinde yeniden düzenlenmiĢtir. 5‟inci Süvari Kolordusu Ilgın‟a
yerleĢtikten sonra düzenli bir Ģekilde talim ve terbiyeye devam etmiĢ, Kolordunun
eksiklerinin tamamlatılmasına çalıĢılmıĢtır. Subaylara binicilik eğitimi için okul
açılmıĢ yüz kadar subaya binicilik okulunda eğitim verilmiĢtir, ordunun eğer
takımlarının yenilenmesi için cephede imalathane oluĢturulmuĢtur. „Süvari birlikleri‟,
kolordu komutanı Fahrettin PaĢa‟nın ifadesi ile “süvari” denilebilecek bir hale
gelmiĢtir 184.
Fahrettin PaĢa‟nın Süvari Kolordusu‟nun mevcudu hakkında vermiĢ olduğu
bilgiler Tablo 1‟de gösterilmiĢtir185.
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Türkmen, “Mustafa Kemal PaĢa‟nın Büyük Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusu‟nun
Denetlenmesi ve Ilgın Manevrasında Süvari Kolordusu”, s.203-231
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Altay, Türkiye İstiklal Muharebatında Süvari Kolordusu Harekâtı, s. 25.
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Altay, İstiklâl Harbinde Süvari Kolordusu, s. 39.
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6.3. Mustafa Kemal PaĢa’nın 5’inci Süvari Kolordusunu Ġlk TeftiĢi
Mustafa Kemal, Sovyet ve Azerbaycan elçileri ile beraber Çay‟dan hareketle 1
Nisan 1922 Cumartesi günü Ilgın‟a gelmiĢtir. Batı Cephesi Komutanı Ġsmet PaĢa186
ile beraber Ilgın‟da bulunan, Fahrettin (Altay) PaĢa komutasındaki 5‟inci Süvari
Kolordusu‟ nu teftiĢ etmiĢtir187.
BaĢkomutan Mustafa Kemal PaĢa, Ilgın‟a geldiğinde not defterine Ģunları
yazmıĢtır188: “1 Nisan 1338 (1922), yeni araçların, yeni olağan kanunların kullanılıp
uygulanmasından dolayı süvarinin savaşa katılış şeklinde değişiklikler olmuştur.
Fakat bu değişim, süvarinin yüklendiği görevin özünü değiştirmez. Yeteri derecede
hızlı ve manevraya büyük bir kıvraklık kazandırmak süvarilerin en önemli
görevlerindendir.”
5‟inci Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin PaĢa, BaĢkomutan Mustafa
Kemal PaĢa‟nın birliğini denetlemesiyle ilgili hususları kendi eserinde Ģu Ģekilde
anlatmaktadır189: “…Ilgın‟da 1 Nisan 1338 (1922) tarihinde üç süvari fırkası (tümen)
içtima ettirilerek Başkumandan Gazi Paşa hazretleri tarafından teftiş ve takdir
buyruldu. Bu teftişte Rus Sovyet sefirleriyle ateşemiliterleri de hazır bulunmuştu. On
bin atlının muntazam resmigeçidi istihsal-i zafer (zaferi kazanma) ümitlerini takviye
etmişti. Bu muazzam resmigeçide iştirak eden süvari zabitlerimizin duydukları hiss-i
mefhareti ben de ayni derecede duydum ve aynı zamanda milletimizin bu kadar
fedakârlığına karşı istikbal-i muharebâtında her hangi bir talihsizlikten vikaye
buyurmasını Cenâb-ı Hak‟dan niyazda bulundum. Süvari zabitanımızı müsta‟cel bir
surette yetiştirmek hususunda Erkân-ı Harbiye Reisi (Kurmay Başkanı) Kurtcebe Bey
ile binicilik muallimleri Âdil, Murat, Atıf, Şeref ve Ekrem Bey‟lerin yorulmaz say‟ve
gayretlerini bir lisan-ı takdir ve fahr ile yâd eylerim.”
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Ġsmet Ġnönü ( 24 Eylül 1884-25 Aralık 1973) Askeri hayatına 1892 yılında Sivas Askeri
RüĢdiyesi‟nde baĢlayan Ġnönü, 1903 yılında teğmen, 1906 yılında Kurmay YüzbaĢılığa terfi etmiĢtir.
Özellikle Ġstiklal Harbi‟nde Mustafa Kemal‟in yakın arkadaĢı olarak memleketin kurtarılmasında
büyük emeği geçen Ġsmet PaĢa, Lozan görüĢmelerinde Türkiye‟yi temsil etmiĢtir. 13 Ağustos 1923‟te
Mecliste milletvekilliğine seçilen Ġsmet PaĢa, baĢbakan ve cumhurbaĢkanlığı görevlerinde de
bulunmuĢtur. 25 Aralık 1973 tarihinde Ankara‟da vefat etmiĢtir. Bkz. Azmi Süslü ve Mustafa
Balcıoğlu, Atatürk‟ün Silah Arkadaşları, Atatürk AraĢtırma Yayınları, Ankara 1999, s. 127-134.
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Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, s. 355.
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Türkmen, “Mustafa Kemal PaĢa‟nın Büyük Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusu ‟nun
Denetlenmesi ve Ilgın Manevrasında Süvari Kolordusu”, s.203-231.
189
Altay, Türkiye İstiklal Muharebatında Süvari Kolordusu Harekâtı, s. 25.
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5‟inci Süvari Kolordu Komutanı Fahrettin PaĢa, BaĢkomutan Mustafa Kemal
PaĢa‟nın maiyetinde gelen Sovyet heyetine, baĢlangıçta bir mana veremediğini ancak
daha sonra meselenin iç yüzünü genel karargâhta görevli olan Bâkî (Vandemir PaĢa)
Bey‟in Ģu ifadeleriyle öğrendiğini belirtmiĢtir190; “…Ruslar her ne kadar o sıralarda
dostumuz

idiyseler

de

cephe

kuvvetlerini

onlara

göstermekteki

maksadı

anlayamamıştık. Çok sonra öğrenmiştik ki, Ruslar bize müşterek savaş teklif etmişler
ve bu maksatla Zonguldak-Ereğli‟ye asker çıkarmak ve Kocaeli‟nde beraber
savaşmak istemişler. Bizim kuvvetlerimizin de düşmanları İstanbul‟dan çıkarmaya
kâfi gelmeyeceğini ileri sürmüşler. Bundaki gizli maksadı Mustafa Kemal anlamaz
olur muydu? Derhal: „Benim kuvvetim İzmir‟i de, İstanbul‟u da kurtarmak için
kâfidir! demiş ve bunu fiilen göstermek için onların elçileri ve ateşemiliterleriyle bu
seyahati tertiplemiştir.”
BaĢkomutan Mustafa Kemal PaĢa‟nın özellikle Sovyet Elçisine süvari
kolordusu ve resmigeçit merasimini göstererek Anadolu‟da sömürgecilere karĢı
mücadele veren Türk milletine, siyasî açıdan destek olunması ümidiyle baĢlattığı
hareket, bir süre sonra meyvesini vermiĢ; Anadolu‟daki Millî Mücadele Hareketinin
zaferle sonuçlanacağına olan inanç Sovyet heyetinde de belirmeye baĢlamıĢtır.
Mustafa Kemal PaĢa‟nın sadece dost ve kardeĢ Azerbaycan Elçisi Ġbrahim Abilof‟u
değil, Rus Elçisi Aralof‟u da beraberinde Batı Cephesine götürmesi, Sovyetlerle olan
iliĢkileri dengeli bir Ģekilde yürütmek istemesinden kaynaklanmıĢtır. Mustafa Kemal
PaĢa, elçilik heyetinin Batı Cephesi‟ni ziyaret ettirilmesi hususunda cephedeki
komutanların aksine büyük düĢünüyor, istihbarattan kaynaklanacak olan sorunlar bir
yana, bu suretle dünya kamuoyuna Türk ordularının pek yakında büyük zaferi
kazanabileceklerini göstermek istiyordu191.
Nitekim Rus Elçisi Aralof, Mustafa Kemal ile birlikte yaptığı cephe
gezilerinin sonunda gazetelere verdiği demeçte, gerek Türk Ordusu‟ndaki gerekse
ordu gerisindeki kuvvet ve kudreti, tahayyül edemeyeceği derecede bulduğunu, Türk
Ordusu‟nun bir halk ordusu haline geldiğini ve memlekete ve hükümete bağlı
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Türkmen, “Mustafa Kemal PaĢa‟nın Büyük Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusu‟nun
Denetlenmesi ve Ilgın Manevrasında Süvari Kolordusu”, s.203-231.
191
a.g.m. , s.203-231.
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olduğunu ifade etmektedir. Gördüklerinin yoktan var edildiğini, Türk Ordusu‟nun
kendi ihtiyaçlarını imal etmesi bakımından Kızıl Ordu‟ya benzediğini vurgulayan
Aralof, gittikleri yerlerde yapılan karĢılamalardan, Mustafa Kemal‟in, milletin
ruhunda ne kadar büyük bir mevkide olduğunu da gösterdiğini anlatmaktadır.
Sözlerinin sonunda Aralof, Anadolu cereyanının bir halk cereyanı olduğunu, ġark‟ın
kurtuluĢunda Anadolu‟nun baĢta geldiğini ifade etmiĢtir192.
Mustafa Kemal, 01 Nisan 1922 tarihinde Ilgın‟da Süvari Kolordusunu
denetledikten sonra maiyetindekilerle birlikte akĢam Konya‟ya gitmiĢtir193.
Mustafa Kemal Batı Cephesi‟nde teftiĢlerine devam ederken kendisine,
Ankara Hükümeti adına Ġngiliz ve Yunan Hükümetlerinin mütareke tekliflerini
görüĢmek üzere Paris‟e giden Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey‟in de katıldığı Ġtilaf
Devletleri‟nin mütareke teklif notası, DıĢiĢleri Bakan Vekili Celal (Bayar) Bey
tarafından bildirilmiĢtir194.
Mustafa Kemal, Konya‟daki faaliyetlerini takiben 3 Nisan 1922 sabahı Ġsmet
PaĢa ile birlikte Çay Ġstasyonu‟na gelmiĢtir. Burada Ordu ve Kolordu Komutanlarıyla
bir vagon içinde Müttefik Devletlerin notalarına verilecek cevap hakkında mütalaada
bulunmuĢtur. Tüm Ordu ve Kolordu Komutanları ve Mustafa Kemal‟in kararı,
barıĢın düĢman kuvvetlerinin topyekûn tahliyeye baĢlaması Ģartıyla kabul
edilebileceği doğrultusunda olmuĢtur.195
6.4. 5’inci Süvari
Manevrasının Ġcrası

Kolordusu

Tarafından

GerçekleĢtirilen

Ilgın

Süvari Kolordusu, Mustafa Kemal PaĢa tarafından yapılan denetlemenin
ardından 12 Nisan 1922 tarihinde yapılmasını emrettiği büyük manevranın
hazırlıklarına baĢlamıĢtır. BaĢkomutan ordunun hazırlıklarına daha büyük bir hız
vererek devam etmesi, yapılması plânlanan taarruza her bakımdan hazır olunmasını
emretmiĢtir. Kolordu Ilgın ve civarında eğitimine devam etmiĢtir. Mustafa Kemal
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Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, s. 370.
Ahmet Avanas, Millî Mücadele‟de Konya, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara 1998, s. 271;
Mehmet Önder, Atatürk Konya‟da, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara 1989, s. 10.
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Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, s. 281.
195
Sabis, Harp Hatıralarım, İstiklal Harbi ve Gizli Cihetleri, s. 125.
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PaĢa ayrıca yakında yapılacak olan büyük süvari manevrasına birliklerin eksiksiz bir
Ģekilde hazırlanmaları talimatını verdikten sonra Ilgın‟dan hareketle Konya‟ya
oradan da Ankara‟ya gitmiĢtir. BaĢkomutan Ankara‟ya gelip birkaç gün hükümet ve
meclis görüĢmelerine katılmıĢtır196.
BaĢkomutanın Ankara‟dan Ilgın‟a hareketinden iki gün önce 5‟inci Süvari
Kolordusu Komutanı Fahrettin PaĢa, 9 Nisan 1922 tarihinde Mustafa Kemal PaĢa‟ya
hitaben yazdığı 1346 numaralı çok gizli kayıtlı yazısında Ģayet yağmur yağmazsa 1
ve 2‟nci Süvari Tümenleri arasında 12 Nisan 1922 tarihinde yapılacak olan
manevraya ait meseleleri gönderdiğini belirterek, kendisini yapılacak bu büyük
süvari manevrasına davet etmiĢtir197.
BaĢkomutan, Fahrettin PaĢa‟ya 10 Nisan 1922 tarihinde göndermiĢ olduğu
yazıda, yapılacak olan manevrada bulunmak üzere 11 Nisan günü Konya‟dan hareket
edeceğini, mahiyetinde altı zabitandan ibaret olan yaver ve refakatçilerinin de
bulunduğunu, ayrıca kırk hayvan ile on piyade neferin beraberinde geleceğini, birkaç
gün orada kalmak düĢüncesinde olduğunu bildirmiĢtir

198

. Ayrıca 11 Nisan 1922

tarihinde de Büyük Millet Meclisi‟ne ve Erkan-ı Harbiye Riyaseti‟ne de süvari
manevralarında bulunmak üzere Ilgın‟a hareket ettiğini bildirmiĢtir199.
5‟inci Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin PaĢa‟nın imzasıyla yayımlanan
talimatta, 12 Nisan 1922 tarihinde icra edilmesi düĢünülen manevraya katılacak
tümenlerin 11 Nisan itibariyle konak mıntıkalarına yerleĢmiĢ olmaları gerektiği
hatırlatılarak, gece emniyet tertibatı alınması, manevrada görevli hakemlerin de
görevlendirildikleri kıtaların nezdinde bulunmaları gerektiği belirtilmiĢtir. Fahrettin
PaĢa talimatın üçüncü maddesinde manevranın gerçek muharebe düzeninde olacağını,
aynen muharebede olduğu gibi kıta ve karargâhların gizlilik prensibine uymaları
gerektiğini önemle hatırlatmıĢtır. Birliklerin manevra esnasında ağırlıklarını da
muharebelerde olduğu gibi beraberlerinde getireceklerini, mavi ve kırmızı
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Türkmen, “Mustafa Kemal PaĢa‟nın Büyük Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusu‟nun
Denetlenmesi ve Ilgın Manevrasında Süvari Kolordusu”, s.203-231
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Gnkur. ATASE ArĢivi, ĠSH-21, K: 1778, G: 1, B: 1/1-1.
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T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu: 1/23(6-3), Fihrist Nu:48.
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T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu: 1/21(6-1), Fihrist Nu:28/1.
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kuvvetlerin flama ve kolluk iĢaretleri kullanacaklarını, piyade ve süvari harekâtında
birliklerin birbirlerine 30 hatve 200 kaldığında durmaları gerektiğini, keĢif kollarına
da önemli görevler düĢtüğünü vurgulayarak manevranın titizlikle icra edilmesini
istemiĢtir. Mavi ve kırmızı taraflara Albay ve Yarbay rütbesinde bir hakem ile bir
kurmay subay yardımcı olarak verilmiĢ, mahiyetlerinde binbaĢı ve yüzbaĢı
rütbesinde beĢ subay görevlendirilmiĢtir. BaĢhakem olarak Fahrettin PaĢa bizzat
görevi üstlenmiĢtir. Fahrettin PaĢa, yazdığı talimatnamede ayrıca manevranın
bitimine takiben tümenlerin üç gün içinde sonuç raporu göndermelerini istemiĢtir.
Özellikle manevra esnasındaki yazıĢmanın gerçek muharebelerde olduğu gibi icra
edilmesine hassasiyetle uyulmasını istemiĢtir 201.
Fahrettin PaĢa, manevranın icrası esnasında seyirci ve hakemlere de özel bir
talimatname hazırlamıĢtır. Yapılacak olan manevrada her iki tarafın icra edeceği
hareketlerin görülebilmesi için seyircilerin sabah saat 07.40‟dan önce Ilgın‟dan
hareket ederek Gaziler‟in güneyindeki sırtlara gelmelerini tavsiye etmiĢtir. Eldeki
harita yanlıĢ ve pek küçük olduğundan seyirciler için küçük bir kroki hazırlandığını,
ayrıca belirtmiĢtir. Kolordu komutanı, talimatnamede seyircilerin geçecekleri
yerlerde ekili alanların tahrip edilmemesi için son derece dikkat etmeleri tavsiyesinde
bulunmuĢ, aynı tavsiye süvari kolordusuna ise emir olarak yayımlanmıĢtır202.
Zekeriya Türkmen; Genelkurmay ATASE ArĢiv belgelerine dayandırdığı
Ilgın Manevrası ile ilgili makalesinde, manevranın, bölgede devam eden Nisan
yağmurları çevrede bulunan bataklık ve göletleri geçilmez hale getirince bir iki gün
ertelenmesinin gündeme geldiğini, Ilgın manevrasıyla ilgili incelediği bir dosyada,
yağmur yağmadığı takdirde, 14 Nisan 1922 tarihinde Süvari Kolordusu‟na bağlı 1. ve
2‟nci Tümenler tarafından yapılacak kolordu manevrasında tarafların icra edecekleri
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Hatve; adım Bkz. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi,
Ankara 2006, s. 343.
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Gnkur. ATASE ArĢivi, ĠSH-21, K: 1778, G: 1, B: 1/1-5; Türkmen, “Mustafa Kemal PaĢa‟nın
Büyük Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusu‟nun Denetlenmesi ve Ilgın Manevrasında Süvari
Kolordusu”, s.203-231.
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Gnkur. ATASE ArĢivi, ĠSH-21, K: 1778, G: 1, B: 1/1-3; Türkmen, “Mustafa Kemal PaĢa‟nın
Büyük Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusu‟nun Denetlenmesi ve Ilgın Manevrasında Süvari
Kolordusu”, s.203-231.
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faaliyetler hakkında bilgiler vermekte, hava Ģartları nedeniyle manevranın ertelenmiĢ
olduğuna iĢaret etmektedir. 203
13 Nisan 1922 tarihli ve 5‟inci Süvari Kolordusu çıkıĢlı 1382 numaralı çok
gizli kayıtlı, bir baĢka yazıda ise BaĢkumandan Mustafa Kemal PaĢa‟ya hitap
edilerek 15 Nisan 1922 tarihinde yapılacak 5‟inci Süvari Kolordusu manevrasına ait
mesele ve talimatın ekli olarak gönderildiğini ifade eden 204 Zekeriya Türkmen,
yağmurun yağması nedeniyle, manevraların her ne kadar iki gün tehir ettirilmiĢse de,
5‟inci Süvari Kolordusu Ilgın Manevrasının BaĢkomutan Mustafa Kemal PaĢa ve
hükümet erkânından asker mebusların ve cephedeki ordu komutanlarının da geniĢ
katılımlarıyla 15 Nisan 1922 günü icra edildiğini ifade etmektedir205.
Önceden verilen emir üzerine Süvari Kolordusuna bağlı bulunan tümenler (1,
2 ve 14‟üncü Süvari Tümenleri) Ilgın Kaplıcaları mevkiinde toplanmıĢlardır. 5‟inci
Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin PaĢa, 10 Yıl SavaĢ ve Sonrası adlı eserinde bu
olayı Ģöyle açıklar: “…Yoklamadan sonra Başkomutanın emriyle bir harp tatbikatı
yapıldı; atlıların süratle açılıp yayılması bir hayli heybetli oldu. Arkasından da
yapılan geçit resminde birkaç bin atlının dörtnala geçişleri bütün seyredenleri
ulaşılması güç bir heyecana boğdu; gelenler memnunluklarını söyleyerek
Akşehir‟deki piyadeleri teftişe gittiler.” 206
Süvari kolordusuna bağlı iki tümenin icra ettiği, mavi kuvvetlerle kırmızı
kuvvetlerin mücadelesini BaĢkomutan, asker milletvekilleri ve diğer subaylarla

203
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birlikte bizzat yerinde izlemiĢ ve haklı olarak süvarilerin sürat ve baĢarılarından
büyük gurur duymuĢtur207.
Mustafa Kemal PaĢa, Ilgın‟da 5‟inci Süvari Kolordusunun manevrasını
seyrederken Azerbaycan Türklerinin kendilerine hediyesi olan gümüĢ iĢlemeli bir
kılıcı belinde taĢımaktaydı. BaĢkomutan bu kılıcı Cumhuriyetin ilk yıllarında, Büyük
Taarruz ve takip harekâtı sırasında yıldırım hızıyla Türk süvarilerini Ġzmir önlerine
ulaĢtıran Kolordu Komutanı Fahrettin PaĢa‟ya hediye etmiĢtir 208 . Fahrettin PaĢa
kendisine hediye edilen bu kılıca dair anısından Ģu Ģekilde bahsetmektedir 209 :
“…Şimdi evimde her zaman gözlerimin önünde duran o kılıca baktıkça süvari
birliklerinin geçişi sırasında Mustafa Kemal Paşa‟nın gözlerinde parlayan ümit
ışıklarını

görür

gibi

oluyorum.

Ilgın

ve

etrafında

süvari

kolordusunun

değerlendirilmesi için her çareye başvuruldu. Eğer takımları karışık ve hayvanları
vurmakta olduğundan bir miktar yeni eğer takımı yaptırıldı. Veteriner ve nalbant
takımları tamamlandı, Konya menzilinden iaşe tanzim edildi. Konya Valisi Kazım
Dirik‟in210 bu çalışmalarda faydalı hareketleri oldu… Kolordu Kurmay Başkanı Bnb.
Kurtcebe (Noyan) emrinde Ilgın‟da binicilik okulu açılarak genç subaylara burada
kurs verildi.”
Mustafa Kemal PaĢa Ilgın‟da 5‟inci Süvari Kolordusunun icra ettiği
manevradan sonra bu konuyu not defterine birkaç cümle ile de olsa kaydetmiĢ ve
Ģunları yazmıĢtır211: “Süvari savaştan evvel bir savunma aracı, savaştan sonra ise

207

Gnkur. ATASE ArĢivi, ĠSH-21, K: 1778, G: 1, B: 1/1-1; Türkmen, “Mustafa Kemal PaĢa‟nın
Büyük Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusu‟nun Denetlenmesi ve Ilgın Manevrasında Süvari
Kolordusu”, s.203-231.
208
Altay, 10 Yıl Savaş 1912-1922 ve Sonrası, s. 316.
209
a.g.e. , s. 317-318.
210
Konya Menzil MüfettiĢi Kazım Dirik PaĢa 14 Nisan 1922 tarihinde Mustafa Kemal‟in elçilerle
Konya‟ya yaptığı ziyaret esnasında bahsi geçen çalıĢmalarla ilgili olarak Nalbant Okulu‟nda yaptığı
konuĢmada, 1921 yılının haziran ayında ordunun ihtiyacı için kurulan bu sanat yurdunun, dört aylık
kursta 60 nalbant ustası yetiĢtirerek Sakarya SavaĢı‟na destek sağladığını, halen devam eden kursta da
50 sanatkâr daha yetiĢtirildiğini ifade etmiĢ, ayrıca nalbant geleni demirci, demirci geleni nalbant
yaparak, dokuz ay içinde yarım milyona yaklaĢan nal ve mıh imal edilerek orduya katkı sağlandığını
sözlerine eklemiĢtir. Bkz. Kazım Doğan Dirik, Vali Paşa Kazım Dirik, Bandırma Vapuru‟ndan Halkın
Kalbine, , Gürer Yayınları, Ġstanbul 2008, s. 154.
211
Gnkur. ATASE ArĢivi, ATAZB, K: 45, G: 7 aa; Türkmen, “Mustafa Kemal PaĢa‟nın Büyük
Taarruz Öncesinde Süvari Kolordusu‟nun Denetlenmesi ve Ilgın Manevrasında Süvari Kolordusu”,
s.203-231.

85
bir hücum aracıdır. Ateş, süvari savaşının en önemli ve en belirgin özelliklerindendir.
Geçmiş zamanlarda sonuçlar kesin ve çetin mevzii savaşlarından alınıyordu. Bugün
kuvvet ateştedir. Süvari kolordusunu Ilgın‟da denetledik.”
12 Nisan‟dan manevraların icra edildiği tarih olan 15 Nisan‟a kadar Ilgın‟da
kalan BaĢkomutan Mustafa Kemal PaĢa ertesi gün bölgedeki birlikleri denetlemiĢ ve
17 Nisan günü Ankara‟ya dönmüĢtür212.
Mustafa Kemal PaĢa Ankara‟ya dönüĢünden sonra BMM‟deki faaliyetlere ve
hükümet toplantılarına katılarak yapılacak taarruz harekâtıyla ilgili hazırlıklarla
ilgilenmeye baĢlamıĢtır.
Süvari Kolordusunun manevrasını izleyip bölgede yaptığı uzun teftiĢ
gezisinden sonra Ankara‟ya gelen Mustafa Kemal PaĢa, yapılan bu seyahat hakkında
BMM‟ye geniĢçe bir açıklamada bulunmuĢtur. Muhalif milletvekillerini susturmak,
mebuslara cephe hakkında genel bir bilgi vermek için yapmıĢ olduğu konuĢmasının
bir bölümünde Ģu açıklamalarda bulunmuĢtur 213 : “Bir buçuk ay kadardır cephede
meşgul olduğum cümlenize malumdur. Düşman vaziyetini yakından tetkik ettim.
Ordularımızı baştan nihayetine kadar teftiş ettim. En büyük kumandanlarından
neferlerine varıncaya kadar cümlesinin Heyeti Celilenize karşı itimat ve muhabbet ve
lâyetezelzel irtibatını hürmetkâr selamlarıyla beraber arz ederim. Emin olabilirsiniz
ki, ordumuzun bir neferi bile müstesna olmamak üzere, heyeti umumiyesi takip
ettiğimiz mukaddes davayı tamamen anlamıştır. Ne için muharebe ettiğini biliyor ve
hangi neticeyi istihsal edinceye kadar muharebe zaruretinde olduğunu kemali sükûn
ve vicdanla takdir ediyor.
Arkadaşlar Meclisi Alinizin malum olan elim müşkülat içinde vücuda
getirmeye muvaffak olduğu ordular filvaki Viyana surlarına dayanan eski Osmanlı
ordularından biri değildir. Ancak haiz olduğu ali ve insani mefkûre itibariyle
onlardan daha yukarı meziyette, kıymette bir çelik parçasıdır. Büyük Millet Meclisi
Hükümetinin ordusu istilalar yapmak veya saltanatlar yıkmak veya saltanatlar
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kurmak için şunun veya bunun elinde aleti ihtiras olmaktan münezzehtir. İnsanca ve
müstakil yaşamaktan başka gayesi olmayan milletin aynı mefkûreyle mütehassis ve
yalnız onun emrine tabi ve sadık öz evlatlarından mürekkep muhterem ve kuvvetli bir
heyettir.
Efendiler! Yakından temas ve tetkikime istinaden kemali emniyetle arz
edebilirim ki; ordularımızın kudreti ve ordularımızın ahvali dâhiliyesi ve pek yüksek
ahlak ve maneviyatı Meclisi Alimizin her türlü mesaili kemali sükûnla mütalaa
ederek, milletin hakiki amaline, hakiki menafine muvafık olarak intac eylemesini
mütekeffildir. Binaenaleyh ordu namına Heyeti Vekilinize daha uzun izahat ve
maruzatta bulunmayacağım. Heyeti Celilenize başka maruzatım yoktur”.
Türk Ordusunun o zamanda manevra kabiliyeti en yüksek kısmını oluĢturan
süvariler bu manevra ve eğitimler sayesinde Büyük Taarruz‟da önemli baĢarılara
imza atmıĢlardır. Nitekim Büyük Taarruz ve takip harekâtında Türk süvarileri
yıldırım hızıyla Yunanlılara saldırmıĢ; kısa sürede zaferin kazanılmasında önemli bir
rol üstlenmiĢlerdir.
Milli Mücadele Dönemi ( 1919-1922 ), süvari birliklerinin Türk Harp Tarihi
içinde yer aldıkları son savaĢların dönemi olmuĢtur. Sakarya SavaĢı‟ndan sonra
“ 5‟inci Süvari Kolordusu” olarak teĢkilatlanan süvari birlikleri Ilgın Manevrası
esnasında savaĢ Ģartlarını tatbik etmiĢ ve Büyük Taarruz‟da Sincanlı Ovası‟na
sızarak Yunan kuvvetlerine ciddi kayıplar verdirmiĢtir214.
Büyük Taarruz‟un 30 Ağustos‟ta zaferle sonuçlanmasından sonra, Mustafa
Kemal 1 Eylül 1922 tarihinde “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz‟dir. İleri!” emrini
vermiĢtir. Nazilli-Aydın-Söke istikametinde, bölgede bulunan 3‟üncü Süvari Tümeni
ile Menderes Müfrezesi tarafından takip harekâtı yürütülürken, Süvari Kolordusu
geri kalan unsurları ile Gediz üzerinden Selendi - Kula – Salihli - Ġzmir istikametinde
ilerlemiĢtir. 6 Eylül‟de Milne hattını aĢarak kısa bir muharebe sonunda Salihli‟ye
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ulaĢan Süvari Kolordusu piyade birlikleri ile beraber 9 Eylül‟de Ġzmir‟i düĢmandan
kurtarmıĢtır.215
Süvari Birlikleri 9 Eylül 1922 tarihinden, Mudanya Mütarekesi‟nin
imzalanmasına kadar olan dönemde Batı Anadolu‟daki harekâta katılarak zaferin
tamamlanmasında önemli rol oynamıĢtır216.
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7. AKHĠSAR MINTIKASI MANEVRASI (4-5 ġubat 1923)
30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi
sonucunda 9 Eylül 1922‟de Ġzmir Yunan Ordusu‟ndan kurtarılmıĢtır. 11 Ekim 1922
tarihinde imzalanan Mudanya AteĢkes AntlaĢması ile savaĢ sona ermiĢtir. 1 Kasım
1922‟de saltanat kaldırılmıĢ, son Osmanlı PadiĢahı Vahdettin 17 Kasım 1922
tarihinde Ġstanbul‟dan Malta‟ya kaçmıĢtır. Kalıcı barıĢın sağlanması, Misak-ı Milli
sınırlarının gerçekleĢtirilmesi amacıyla 20 Kasım 1922‟de Lozan görüĢmeleri
baĢlamıĢtır.
7.1. Akhisar Mıntıkası Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri ve Ġcrası
Mustafa Kemal PaĢa, Lozan görüĢmelerinin en yoğun olduğu dönemde Batı
Anadolu Gezisi‟ne çıkmaya karar vermiĢtir. 14 Ocak 1923 217 tarihinde baĢlayan ve
20 ġubat 1923 tarihinde sona eren, bu gezisinde sırasıyla EskiĢehir, Ġzmit, Bilecik,
Bursa, Manisa, Ġzmir, Balıkesir, UĢak ve çevre ilçeleri ziyaret etmiĢtir

218

.

Gezisi sırasında 29 Ocak 1923‟te Ġzmir‟de Latife Hanım ile evlenen Mustafa
Kemal, özellikle Lozan görüĢmelerine de rastgelen 4-5 ġubat 1923 tarihlerinde
yapılmasına önceden karar verilen manevralara katılmıĢtır. Akhisar‟da yapılması
planlanan bu manevra Ġstiklal Harbi‟nin ardından yapılan ilk manevra olması
nedeniyle önem arz etmektedir219.
Akhisar Manevrasını yönetecek olan Askeri Erkân; Fevzi Çakmak, Fahrettin
Altay, Ġsmet Ġnönü ve Salih Omurtak‟tan oluĢturulmuĢtur. 14‟üncü Kolordu‟ya bağlı
birliklerin gerçekleĢtireceği manevrada mavi ve kırmızı olmak üzere iki grup
bulunmaktadır. Mavi elbiseli grup Hamidiye Köyü‟nde, kırmızı elbiseli grup ise
KayıĢlar Ġstasyonu‟nda yerlerini alarak Mustafa Kemal‟in vereceği talimat
doğrultusunda manevranın baĢlama emrini beklemiĢlerdir220.
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Mustafa Kemal‟in Akhisar‟a geleceği haberi üzerine 5 ġubat 1923 sabahı,
tüm Akhisarlılar Mustafa Kemal‟i görmek için tren istasyonunu doldurmuĢlar,
Mustafa Kemal‟i taĢıyan tren de saat 10.30‟da Akhisar Ġstasyonu‟na gelmiĢtir.
O günü yaĢayan ve istasyonda Mustafa Kemal‟i öğrencileriyle birlikte
karĢılayan Öğretmen Leman Aytun Hanımefendi, o tarihlerde Akhisar‟da Gazi
Okulu Kız Mektebi ve Misak-ı Milli Erkek Mektebi olmak üzere iki okul olduğunu,
öğrencilerinden Sacide‟yi Mustafa Kemal‟e çiçek vermek, Vecibe‟yi de Ģiir okumak
için hazırladığını tuttuğu günlüklerde anlatmaktadır.
Diğer öğrencileri ile birlikte tüm Akhisar halkının Ġstasyon Caddesi‟ni iki
taraflı doldurduklarını ifade eden Leman Aytun Öğretmen, tren sesinin duyulmasıyla
çok heyecanlandıklarını, Mustafa Kemal‟in kısa bir süre sonra eĢi Latife Hanım ile
birlikte göründüğünü, önlerine geldiklerinde “Nasılsınız muallime hanımlar!” diye
sorunca, var gücüyle “Sağ ol paşam!” diye hıçkırıklarla bağırdığını, Sacide‟nin
çiçeği Mustafa Kemal‟e sunduğunu, Vecibe‟nin de Ģiirini okuduğunu büyük bir
heyecanla anlatmaktadır. Leman Öğretmen, akĢam için Zafer Sineması‟nda
sunulmak üzere Misak-ı Milli öğrencileriyle birlikte bir müsamere hazırladıklarını,
Ata‟nın bu müsamereyi çok beğendiğini, öğrenci ve öğretmenleri locasında kabul
ederek kendilerini tebrik ettiğini ifade etmektedir221.
Mustafa Kemal, 29 Ocak 1923 tarihinde evlendiği, eĢi Latife Hanım ile
birlikte 14‟üncü Kolordu Karargâh binasına giderek bir süre istirahat etmiĢlerdir.
Mustafa Kemal‟in, henüz yeni evli olmasına rağmen eĢi ile birlikte yurt gezilerine
devam etmesini, gerek özel hayatını hiçbir zaman devletin menfaatlerinden üstün
görmediğini göstermesi açısından, gerekse Türk Kadınının sosyal hayattaki yerini
vurgulamak açısından ayrı ayrı değerlendirmek mümkündür. Mustafa Kemal‟in
gerek gezilerdeki davetlere gerekse müsamerelere Latife Hanım ile birlikte katılması
bu Ģehirlerdeki hanımların da karĢılama ve misafirperverliğe iĢtirak etmelerine vesile
olmuĢ, cesaret vermiĢtir.

Akhisar Bekir Pehlivanoğlu Ġlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa
Kuzucuk‟un KonuĢması‟ndan.
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Mustafa Kemal daha sonra beraberindekilerle birlikte Akhisar Belediye
Binası‟na giderek ilçenin ileri gelenlerini, çiftçilerini ve sanatkârlarını kabul etmiĢtir.
Bu kabul sırasında Mekteb-i Gazayı mezunlarından Ġsmail Hakkı Efendi, bir
konuĢma yapmıĢtır. Ġsmail Hakkı Efendi konuĢmasında, Akhisarlılar olarak çok kara
günler geçirdiklerini, camilerde ibadet edemez olduklarını, Mustafa Kemal‟e dua
ettikleri için nihayetsiz iĢkencelere maruz kaldıklarını ifade ettiği konuĢmasının
devamında Mustafa Kemal‟e atfen Ģunları söylemiĢtir222:
“ Cihadınızla tekmil Âlem-i İslam‟ı zillet ve sefaletten kurtardınız. Allah
sizden razı olsun, zat-ı sanilerine karşı duyduğumuz emniyet, itimat ve minnetlerimiz
nihayetsizdir. Şunu da memleket namına ilaveten arz ederim ki son günlerde bazı
erbab-ı fesad din perdesi altında hilafet meselelerini mevzu-u bahis ederek efkâr-ı
milleti teşviş (karıştırma) ve efsada (kargaşalık çıkarma) başlamıştır. Paşa
Hazretleri, tekmil millet şuna emindir ki Büyük Millet Meclisi, onun hükümeti şerr-i
şerif islahiyete en ziyade mutabık olarak teşekkül etmiştir. Bugünkü idaremiz her
suretle meşru ve muafık dindir. Öyle ifsadat (düzensizlik meydana getirme,
kargaşalıklar) bizim aramızda mevki bulamaz.”
Bu konuĢmadan sonra Akhisar Müftüsü Bekir Efendi ( Uyar) de Akhisarlılar
adına “Hoş geldiniz” demiĢtir. Mustafa Kemal gerek Ġsmail Hakkı Efendi‟nin
gerekse Müftü Bekir Efendi‟nin konuĢmalarına cevaben, söylenenlerden çok derin,
çok ciddi Ģekilde duygulandığını belirtip, gösterilen ilgiye teĢekkür ederek baĢladığı
konuĢmasında, bütün dünyanın bildiği gibi, memleketin bazı bölümlerinin düĢmanın
eziyet ve iĢkencelerini yaĢadığını, vatanı kurtarmak için çalıĢan orduya bütün milletle
beraber Akhisar halkının da bir an olsun dua etmekten vazgeçmediklerini bildiğini
ifade etmiĢtir.
Mustafa Kemal, düĢmandan eziyeti sadece Türk Milleti‟nin görmediğini,
bütün Müslümanların eziyet görüp, esir düĢtüklerini, düĢmanların milletimizi esaret
zinciri altında bırakmak istediklerini, fakat milletimizin karar ve onurunun bu
zincirleri parçaladığını ve istiklâlini elde ettiğini vurguladığı konuĢmasında, Ġslâm

222

Oktay Gökdemir, Kurtuluş Savaşı‟nda Akhisar, Akhisar Belediyesi Kültür Yayınları, Ġzmir 1990,
s. 51.

91
topluluğunun uğramıĢ olduğu eziyet ve sefaletin elbette birçok sorumlularının
olduğunu ancak Ġslâm âleminin, dinî gerçekler çerçevesinde Allah‟ın emri olan çok
çalıĢmak felsefesinden uzaklaĢtığını, buna karĢılık düĢmanlarımızın çok çalıĢtıklarını
kabul etmemiz gerektiğini ifade etmiĢtir. Türk Milletinin, bir daha böyle sonuçlarla
karĢı karĢıya kalmaması için düĢmanlarından daha fazla çalıĢmak zorunda olduğunu,
ancak çalıĢmaktan kastettiğinin boĢuna yorulmak, terlemek olmadığını, zamanın
gereklerine göre ilim ve fenden ve her türlü diğer medenî icatlardan en yüksek
derecede yararlanmak mecburiyetinin olduğunu söylemiĢtir.
Mustafa Kemal konuĢmasının devamında, Allah‟ın emrinin çok çalıĢmak
olduğunu, Büyük Millet Meclisi‟nin, en yasal ve en uygun bir Ģekilde kurulduktan
sonra, dinimizin istediği çok çalıĢmak sayesinde, üç buçuk sene gibi az bir süre
içinde çok önemli bir sonuç elde ettiğini, halkın da bildiği gibi, Büyük Millet Meclisi
Hükümeti‟nin, eski Babıâli Hükümeti veya eski Osmanlı Devleti olmadığını, onların
artık tarihe karıĢtıklarını söylemiĢtir.
Bizim dinimizin milletimize değersiz, tembel ve alçak olmayı öğütlemediğini,
tam tersine Allah ve Peygamber‟in insanların ve milletlerin izzet ve Ģerefini
korumalarını emrettiklerini ifade eden Mustafa Kemal, daha önceki gezilerinde
olduğu gibi buradaki görüĢme ve iliĢkilerden de, milletin, hâkimiyetini koruma
konusunda büyük bir karar ve güç gösterdiğini çok iyi anladığını, bu gerçekleri gören
ve anlayan milletimizin elbette bundan sonra candan ve gönülden çalıĢarak, rahatlık
ve mutluluğa sahip olacağına inandığını söylemiĢtir223.
Görüldüğü gibi Mustafa Kemal sözde askeri bir tatbikat için geldiği
Akhisar‟da kendine hitaben yapılan konuĢmalardaki din vurgusuna özellikle dikkat
ederek, milletin bu konudaki hassasiyetini o zamana kadar kötüye kullananların var
olduğunu, Allah‟ın ve Peygamberimiz‟in adlarını anarak çalıĢmanın özellikle ilim ve
fen konularında olması gerektiğini, diğer devletlerin bu konudaki çalıĢmaları
sayesinde bizden ileride olduklarını ifade ederek aynı zamanda Türk Milleti‟ne
bundan sonraki amaçları konusunda da hedef göstermektedir.
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Mustafa Kemal konuĢmasının sonunda, düĢmanlarımızın Osmanlı Devleti‟ni
yıkarak ana unsur olan Türk Milleti‟ni de yok etmek istediklerini, hâlbuki Türk
Milleti‟nin yeni bir iman ve kesin bir millî karar ile yeni bir devlet kurduğunu, bu
devletin dayandığı esasların “Tam Ġstiklâl” ve “Kayıtsız ġartsız Millî Hâkimiyet”
den ibaret olduğunu vurgulayarak, Türk Milleti‟nin artık gözünü açtığını ve bu
hâkimiyetin bir zerresinden dahi vazgeçmeyeceğini ifade etmiĢtir224.
Mustafa Kemal, 5 ġubat 1923 Pazar günü yapılan askeri tatbikatı, Akhisar
halkı ile birlikte, Kayalıoğlu Ġstasyonu yakınlarına kurulan seyyar kolordu
merkezinden izlemiĢtir225.
5 ġubat 1923 Pazar günü saat 19.30‟da, Kız Meslek Lisesi‟nin eski binasının
yerindeki Türk Ocağı‟nda, Akhisar Belediyesi tarafından Mustafa Kemal PaĢa
onuruna bir yemek verilmiĢtir. Yemekte Ģehrin ileri gelenleri, mülki ve askeri erkân
da hazır bulunmuĢtur. Yemek sonunda Akhisar Türk Ocağı Reisi Doktor ġemsettin
Bey Mustafa Kemal PaĢa‟ya hitaben Ģu konuĢmayı yapmıĢtır226:
“…Sen ey aziz Münci, (kurtaran) bugün Türkleri kurtaran hakiki bir dehasın.
Sen milletin siyah gecelerini nurlu sabahlara çıkaran feryat ve figanı susturan neşe
ve sevinç günlerine kavuşturan ve bütün dünyanın husumetine karşı istiklal ve
hayatını kurtaransın. Akhisar halkı halaskarına kavuştuğundan dolayı sonsuz bir
sevinç içindedir.”
Türk Ocağı Reisi Doktor ġemsettin Bey‟in bu söylevine karĢı söz alan
Mustafa Kemal PaĢa; Doktor ġemsettin Bey‟in memleket adına ve Türklük adına
söylediği sözlerden son derece duygulandığını ifade ederek, Ģahsına ait olan gönül
okĢayıcı kelimelere karĢı özellikle teĢekkür etmiĢtir. Mustafa Kemal, dünyadaki tüm
milletlerin büyük veya küçük eziyetler yaĢamak zorunda kaldıklarını, yaĢamak için
savaĢmanın Ģart olduğunu belirttiği konuĢmasında, tarihte pek çok milletin birçok
darbelerle karĢı karĢıya kaldığını, bu darbelerin sonucunda iki durumun ortaya
çıktığını, bunlardan birincisinin bir milletin benliğini, varlığını yok ettiğini,
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ikincisinin ise mevcut devlet Ģeklini yıksa bile ana unsurunu yok edemeyeceğini
vurgulamıĢtır. Bu gibi darbelerle karĢı karĢıya kalan bir memlekette ikinci sonucun
meydana gelebilmesi için o memleketin dayandığı milletin çok kuvvetli olması
gerektiğini, Türk Milleti‟nin de böyle bir millet olduğunu, zaten bu sayede uğradığı
darbeler karĢısında varlığını koruduğunu ifade etmiĢtir. DıĢarıdan gelen bu darbelerin
sonuncusunun Osmanlı Devleti‟ni yıktığını, fakat ana unsur olan Türk Milleti‟ni yok
edemediğini,

Akhisar‟ın

da

düĢman

darbelerinin

ilk

hedeflerinden

birini

oluĢturmasına rağmen, uğradığı darbe karĢısında dağılmadan, bir namus cephesi
meydana getirerek savaĢmaya fedakârca bir Ģekilde devam ettiğini ve bundan dolayı
da bütün Akhisarlıların milletin takdirine lâyık olduğunu ifade etmiĢtir. Mustafa
Kemal konuĢmasının sonunda milli mücadeledeki katkılarından dolayı tüm
Akhisarlıları tebrik etmiĢtir227.
Mustafa Kemal‟in Akhisar‟a gelmesi sürecinde, Türkiye‟nin siyasal
bağımsızlığının bütün dünyada onaylanması için büyük anlam taĢıyan Lozan BarıĢ
Konferansı, Ġngiltere ile Türkiye arasındaki Musul sorunu yüzünden kesintiye
uğramıĢtır. Mustafa Kemal Akhisar‟a gelmeden önce, Lozan BarıĢ Konferansı‟na ara
verilmesi ile ilgili olarak 30 Ocak 1923 tarihinde basına verdiği bir demeç sırasında,
basın mensuplarından biri kendisine herkesin kaygıyla izlediği Lozan Konferansı‟nın
kesintiye uğraması ihtimalinin olup olmadığı ve kesinti olduğu takdirde bunun ne
gibi sonuçlar doğurabileceğini sormuĢtur.
Mustafa Kemal bu soruya verdiği cevapta, kendilerinin Lozan Konferansı‟nı
dikkatle takip ettiklerini, bilindiği gibi, konferansa çağrıldıklarında Türk Ordusu‟nun
tüm dünyayı ĢaĢırtacak ve tüm dünyanın mecburi olarak beğenisini kazanacak çok
parlak ve çok kesin bir üstünlüğün sahibi olduğunu, askerî hareketimizi
erteleyebilecek karĢımızda hiçbir engel kalmadığını vurgulamıĢtır. Buna karĢın, Ġtilâf
Devletleri‟nin iyi niyetine ve önerilerinin içtenliğine inanarak, Türk Ordusu‟nu
durdurarak çok insanî duygularla delegeler kurulunu Lozan‟a gönderdiklerini ifade
eden Mustafa Kemal, kendilerinin bu davranıĢını eleĢtiren dostlarına da Ġtilâf
Devletlerinin artık iyi niyetlerine güvenebileceği düĢüncesini söylediklerini, ama ne
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yazık ki tüm içtenlik ve gerçekçiliklerine rağmen, o güne değin uzayıp gelen
konferansın son aĢaması hakkında Ġtilâf Devletleri‟nin düĢüncesinde değiĢiklik
olmadığını, hâlâ eski Osmanlı Devleti‟ni boğazlayan ve milletimiz için en güçlü ve
en yok edici bir uyandırma vuruĢu olan eski davranıĢ biçimini baĢka Ģekilde yeni
Türkiye Devleti‟ne kabul ettirmek düĢüncesiyle hareket ettiklerini, anladıklarını
söylemiĢtir. Son dakikaya kadar Ġtilâf Devletlerinin hak ve gerçeği kabul etmelerini
beklemekle birlikte tüm medeniyet dünyasının içten ilgisine karĢın savaĢı sürdürme
sorumluluğundan çekinmezlerse, Türk Hükümeti‟nin vatan ve millete karĢı
üstlendiği görevi iyi bir Ģekilde bitirebilmek için baĢvurmaya mecbur olduğu
tedbirleri düĢünmekten ve almaktan bir an geri kalmayacaklarının bilinmesi
gerektiğini ifade etmiĢtir.
Mustafa Kemal demecinin devamında, Büyük Millet Meclisi Hükümeti
üyelerinin eski Osmanlı Hükümeti üyeleri ile kıyaslanmak istenilirse ve bundan
çıkacak sonuçlara göre davranılırsa, bu davranıĢ biçiminin kesinlikle hatalı
olacağının, Ģimdiye kadar tüm dünyanın Ģahit olduğu olaylarla ispatlandığını, yeni
Türkiye devlet adamlarının uyuĢuk ve kuruntulu olmadıklarını, bu devlet adamlarının
kendilerini bildikleri kadar karĢılarındakileri de bildiklerini ve kendi yapacaklarını
önemsedikleri kadar karĢılarındakilerin de yapabileceklerini göz önüne alacaklarını
söylemiĢtir.
Mustafa Kemal‟in bu açıkça tehdit edercesine verdiği cevap karĢısında
ĢaĢıran basın mensubu Ġtilaf Devletleri‟nin görüĢmeleri kesmeleri halinde askeri
harekâtın mı olacağı, yoksa diplomatik yollarla çözüm yolu aramakla mı vakit
geçirileceğini sormuĢ, buna karĢılık Mustafa Kemal, uzun süre hareketsiz kalmayı
gerektirecek olan diplomasi yolu Ģimdiye kadar denendiğine göre hiçbir sonuç
vermez diyerek, basın aracılığıyla tüm dünyaya, bağımsızlık uğruna bir defa daha
savaĢı göze alabilecekleri sinyalini vermiĢtir228.
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4 ġubat 1923 günü kesilen Lozan görüĢmeleri ile ilgili olarak Mustafa Kemal
PaĢa Akhisar Türk Ocağı‟nda yapmıĢ olduğu konuĢmada, barıĢın yapılması
gerektiğinin inkâr edilemez bir gerçek olduğunu, bu gerçeği en içten Ģekilde
değerlendirdiklerini, Ġtilaf Devletlerinin de aynı niyette olduklarını ümit ederek
muzaffer Türk Ordusu‟nu durdurduklarını ve Türk delege heyetini Lozan
Konferansı‟na gönderdiklerini ifade etmiĢtir. Fakat gerçeğin düĢündükleri gibi
olmadığını, Türk delege heyetinden her gün aldıkları bilgilerin var olan düĢüncelerini
doğrulamasını beklerken, tersi sonuca Ģahit olduklarını, konferansta gördükleri bütün
sıcak niyetlere ve içtenliğe rağmen, karĢıdaki devletlerin hâlâ Türk Milleti‟ni yok
etmek isteği ve bağımsız bir devlet uygulaması yapmamak zihniyetinden
uzaklaĢmadıklarını gösterdiklerini söylemiĢtir.
Mustafa Kemal, hâlâ kendilerine istiklâli zedeleyecek ayrıcalıkları kabul
ettirmek ısrarında bulunulduğunu, bu ısrarda Ġtalyanların ve özellikle Fransızların
öncelik aldığını hayretle gördüklerini, hâlihazırda Lozan görüĢmelerinin ekonomik
sorunlardan dolayı kesintiye uğradığını, bundan dolayı hayrete düĢmediklerini,
sorumluluğu kendilerine ait olmayan ve olmayacak olan düĢmanlığın aĢamaları ne
olursa olsun, kendilerinin yasal haklarını her Ģekilde sağlamaya baĢarılı olacaklarına
emin olduklarını ve en önemlisinin de milletin kararının, kuvvet ve yeteneğinin buna
muktedir olduğunu ifade etmiĢtir. Akhisar‟daki konuĢmasının sonunda Belediye
tarafından verilen bu ziyafetin Türk Ocağı Binası‟nda düzenlenmesindeki isabetten
söz etmiĢ ve elli altmıĢ asırlık büyük bir tarihe sahip olan Türk Milleti‟nin milliyetine
ve Ģerefine son derece önem vermesi gerektiğini bildirmiĢtir229.
Türk Ocağı‟ndaki programdan sonra Mustafa Kemal PaĢa, yanında eĢi Latife
Hanım ve Kazım Karabekir PaĢa ile birlikte Zafer Sineması‟na giderek, Gazi ve
Misak-ı Milli Mektebi öğretmen ve öğrencilerinin, onuruna düzenledikleri geceyi
izlemiĢtir. Sinemada Akhisarlı kız ve erkek öğrenciler tarafından Ģiirler okunmuĢ ve
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gösteriler yapılmıĢtır. Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir o gece Selman Bey
Selamlığı‟nın, Latife Hanım ise Selman Bey KöĢkü‟nün misafiri olmuĢlardır.
7.2. Akhisar Mıntıkası Manevrasının Değerlendirilmesi
Mustafa Kemal 6 ġubat 1923 günü Akhisar‟dan ayrılırken Akhisar
Belediyesi‟nin hatıra defterine Ģunları yazmıĢtır230:
“Akhisar‟da geçirdiğim bir kaç saatlik zaman çok uzun zamanlarda vücut
bulabilecek çok kuvvetli, çok kıymetli bir hatıra yaratmaya kâfi gelmiştir. Memleket
güzeldir. Halk temiz, samimi ve münevverdir. Hiss-i vefa bu muhitin havasında ne
kadar derin bir imtizaçla mündemiçtir.”
Lozan görüĢmelerinin sekteye uğraması ile ilgili endiĢelerine devam eden,
Mustafa Kemal Batı Anadolu Gezisi‟nden sonraya tekâmül eden 1 Mart 1923 tarihli
Meclis açılıĢ konuĢmasında, içinde bulunulan yılın bir barıĢ yılı olması ihtimali kadar
bir savaĢ yılı olması ihtimalinin de bulunduğuna dikkati çekerek, ikinci ihtimale göre
hazırlıklı bulunmanın daha uygun olacağını, eğer savaĢ devam ederse kendilerini
büyük ve baĢarılı sonuca kavuĢturacak olan denenmiĢ ve pratik savaĢ çalıĢmalarına
devam edeceklerini, bu durumda Büyük Millet Meclisi ordularının Ģimdiye kadar
olduğu gibi milli görevinin gereğini kahramanca yerine getireceğini ifade etmiĢtir231.
Gerek Akhisar‟da halka hitaben yaptığı konuĢma ve basın mensuplarına
verdiği beyanatlar, gerekse Meclis‟te yaptığı açılıĢ konuĢması dikkate alındığında
Mustafa Kemal, istiklal ve bağımsızlık konusundaki kararlılığını çok açık Ģekilde
ortaya koymakta, barıĢ için gereken her yolun deneneceğini, milli mücadeleye barıĢ
için son verildiğini, ordularımızın Ġtilaf Devletleri‟ne zaferi mecburen kabul
ettirdiklerini ve yine onların iyi niyetlerine güvenerek barıĢ için Lozan‟a delege
gönderdiklerini ifade etmektedir. Yaptırdığı manevra ve tatbikatla bir yandan Türk
Ordusu‟nun hazırlık durumunu denetlerken bir yandan da halkına her türlü geliĢmeyi
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kendi ağzından anlatmakta bir yandan da basın aracılığıyla gereken yerlere mesaj
göndermektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CUMHURĠYET DÖNEMĠ (1924-1929) ĠCRA EDĠLEN MANEVRALAR
Türk

Milleti

Ġstiklal

Harbi‟nde

ordusunun

kazandığı

büyük

zaferle

bağımsızlığını elde etmiĢtir. Müteakiben 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan
edilmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti, milletinin yakın geçmiĢte yaĢadığı tüm zorlukların
yeniden tekerrür etmemesinin, güçlü bir ordunun varlığı sayesinde olacağını idrak
etmiĢtir. Bu nedenle Cumhuriyet Hükümeti, bu kıymetli varlığını yani ordusunu
devrin bütün vasıtalarıyla kuvvetlendirmek istemiĢtir. Bunun için de daha ilk günden
buna yönelik çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
Nitekim bu amaçla, CumhurbaĢkanı ve BaĢkomutan Mustafa Kemal‟in de yer
alacağı ve tüm ordu komutanlarının da katılacağı bir harp oyununun Ġzmir‟de
yapılması planlanmıĢtır.
1. ĠZMĠR HARP OYUNLARI (15-22 ġUBAT 1924)
15-22 ġubat 1924 tarihleri arasında ġarkıĢla‟nın salonlarında oynanan Ġzmir
Harp Oyunu, Mustafa Kemal tarafından yönetilmiĢ ve bu harp oyununda Ġstiklal
Harbi‟ne katılan tüm silah arkadaĢları da bulunmuĢtur. Oyun sırasında hilafetin
kaldırılması ve hanedanın yurt dıĢına çıkarılması hususu görüĢülmüĢ, burada alınan
kararlarla Cumhuriyetimizin devamlılığı yolunda ilk adımlar atılmıĢtır.
Ġzmir Harp Oyunlarının baĢlamasından bir gün önce, BaĢbakan Ġsmet Bey
(Ġnönü) beraberinde Milli Savunma Bakanı Kazım Bey (Özalp), Halid PaĢa, Hüseyin
Hüsnü ve Osman Zati Beyler olduğu halde Ġzmir‟e gelmiĢtir232.
Cumhuriyetin ilanından sonra yeni devletin iç ve dıĢ politikaları, çeĢitli
alanlarda yapılması planlanan yenilikler sürekli görüĢülen konular içinde yer
almaktaydı. Ġç ve dıĢ tehdit değerlendirmeleri ise, gerek hükümetin gerekse Ġzmir
Harp Oyunlarına katılanların üzerinde durduğu birinci öncelikli sorunlardandı.
Halifenin durumu, ġeriye Evkaf Vekâleti‟nin ve Genelkurmay BaĢkanı‟nın hükümet
içinde yer alması ve nihayet eğitim ve öğretimin temel esaslarının değerlendirilmesi
de gündemdeki konular arasında yer almaktaydı. Tüm bu gündem maddeleri
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nedeniyle, icra edilecek bu faaliyet bir harp oyunu olmaktan çıkmıĢ, BaĢbakan ve
Bakanlar gibi hükümetin sorumlu üyelerinin de yer aldığı bir istiĢare toplantısına
dönüĢmüĢtür.
Mustafa Kemal, yapılacak toplantıda ele alınacak konuların gizliliği üzerinde
tedbirler alınmasını emretmiĢ olmakla beraber, iç ve dıĢ kamuoyunun dikkatlerini bu
harp oyununa çekmek için, Anadolu Ajansı‟na kısa tebliğlerle oyunun safhaları
bildirilmiĢtir. Yabancı ajanslar da bu safhaları Anadolu Ajansınca verilen bilgiler
çerçevesinde takip etmiĢlerdir 233.
Mustafa Kemal PaĢa, Harp Oyununun açılıĢında komutanlara hitaben
“Muhterem Arkadaşlar” hitabıyla baĢlayan bir konuĢma yapmıĢtır234.
Mustafa Kemal konuĢmasının baĢında, bir

buçuk

yıldır

yüz

yüze

görüĢemediklerini, daha önce savaĢ alanlarında birbirlerini daha sık görebildiklerini,
bu bakımdan çok üzgün olduğunu belirtmiĢtir. Bu hasretin daha fazla uzamaması için
Ġzmir‟de bir toplantı yapılmasını istediğini söyleyen Mustafa Kemal bu sayede tüm
komutanlarla olmasa bile üst rütbedeki komutanlarla görüĢme imkânı bulduğunu dile
getirmiĢtir.
Mustafa Kemal, “Ġzmir Büyük Komutanlar Toplantısı” olarak adlandırdığı
bu buluĢmanın, kendilerini savaĢ alanlarında birbirlerine bağlayan ve ölünceye kadar
bağlı bırakacak olan birçok hatıralarının tekrar canlanmasına vesile olacağını
belirtmiĢtir. Aynı zamanda ordunun bu toplantısının, Türk Milleti için son derece
önemli sonuçlar doğuracak değiĢikliklerle ilgili sağlıklı değerlendirmelerin
yapılmasına ve bazı kararların alınmasına vesile olacağını da vurgulayan Mustafa
Kemal, bundan dolayı bu harp oyununu çok önemsediğini söylemiĢtir.
Mustafa Kemal harp oyunun amacı ile ilgili olarak, birlikte geçirecekleri
günler içinde icra edecekleri harp oyunu sayesinde, vatanın ve milletin yüksek
menfaatlerinin savunulmasını göz önünde bulunduracaklarını belirtmiĢtir. Bu harp
oyununda, son yılların zaferlerle dolu savaĢlarının, meydan savaĢlarının, Türk
233
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Ordusu‟na ve onun kıymetli yüksek komuta heyetine kazandırdığı tecrübelerin
sonuçlarını da inceleyeceklerini ifade etmiĢtir. Mustafa Kemal, dünyanın fen ve
sanatta en son ilerlemelerini göz önünde bulunduracaklarını, fedakâr ve kahraman
Türk Ordusu‟nun vasıta ve gereçlerinin, öğretim ve eğitim esaslarının gerçek icatlara
uygunluğu konusunu da değerlendireceklerini söylemiĢtir.
Mustafa Kemal konuĢmasını Türkiye Cumhuriyeti‟nin, kutsal bildiği istiklal ve
hâkimiyetini savunmada müsamahakâr olamayacağını bir defa daha vurgulayarak
sonlandırırken, dünyanın durumu, siyasal dengesi ve Türkiye‟nin dıĢ politikadaki
yeri konusunda katılımcıları bilgilendirmesi için BaĢbakan ve DıĢiĢleri Bakanı Ġsmet
PaĢa‟ya söz vermiĢtir.
Ġsmet Bey‟in konuĢmasından sonra Harp Oyunu Genelkurmay BaĢkanı
MareĢal Fevzi (Çakmak) PaĢa‟nın yönetiminde oynanmaya baĢlamıĢtır.
Aynı gün icra edilmekte olan Harp Oyununun Ģerefine Mustafa Kemal
PaĢa‟nın eĢi Latife Hanım‟ın himayesinde kimsesiz çocuklar için yardım sandığı
oluĢturulmuĢ ve 7000 lira toplanmıĢtır. Ayrıca Mustafa Kemal PaĢa‟yı ziyarete gelen
Mısır Hıdivi Abbas Hilmi PaĢa da 2500 lira yardımda bulunmuĢtur235.
1. 1. Ġzmir Harp Oyununun Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Ġcra edilen bu harp oyununun üç amacı bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi,
Mustafa Kemal PaĢa‟nın Harp Oyunu açılıĢ konuĢmasında ifade ettiği gibi, savaĢ
alanlarında birlikte muhabere ettikten sonra,

o güne kadar görüĢme imkânı

bulamadıkları arkadaĢları ile o günleri tekrar yaĢayarak hasret gidermekti.
Ġkinci amacı ise; geliĢen silah, teçhizat ve taktiğin ıĢığında düĢmanın Batı
Anadolu kıyılarında bir çıkarma harekâtı yapma tehdidine yönelik, bir savunma planı
hazırlamak ve bu planın uygulama esaslarını incelemekti. Çünkü CumhurbaĢkanı
Mustafa Kemal PaĢa, son zamanlarda Ġtalyan diktatör Mussolini ve Yunanistan
BaĢbakanı Venizelos‟un Ġtalya ve Yunanistan arasında askıda bulunan problemlerini
görüĢüp halletmek üzere buluĢmalarından Ģüphe duymaktaydı.
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Yeni iktidara gelen Ġtalyan Hükümeti, Yunanistan‟ın Türkiye‟nin Akdeniz
kıyısında bir iddiaya sahip olması için, Ġtalya ile müĢterek bir harekâtın sağlanmasını
istiyordu. Bu plana göre Ġtalyanlar donanma ile Akdeniz‟de bir manevra yapacak,
Yunanlılar da topraklarını Batı Trakya‟da Pityon istikametinde geniĢletmek için
Lozan BarıĢ AntlaĢması‟nın bu husustaki kısmının değiĢtirilmesini isteyeceklerdi.
Harp oyununun yapılmasının üçüncü amacı ise, Mustafa Kemal PaĢa‟nın,
alınacak bazı siyasi kararlarla236ilgili olarak, harp oyununa katılacak olan üst düzey
komutanlarla fikir alıĢveriĢinde bulunmak istemesidir237.
Bu geliĢmeler üzerine Mustafa Kemal, Ġzmir‟de bir harp oyunu oynanması için
hazırlıklar yapılmasını emretmiĢ, bu emir üzerine Genelkurmay BaĢkanlığı 10 Ocak
1924 tarihli harp oyunu hazırlık emrini yayımlamıĢtır 238.
1. 2. Ġzmir Harp Oyununa Katılan Devlet ve Askeri Erkân
Ġzmir Harp Oyununa baĢta CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa, Genelkurmay
BaĢkanı Fevzi PaĢa, BaĢbakan Ġsmet PaĢa, Milli Savunma Bakanı Kazım PaĢa olmak
üzere Ġstiklal Harbi‟ne iĢtirak etmiĢ üst düzey komutanlar ile ordu karargâhlarının
subay personeli katılmıĢtır.
Harp Oyununa katılan üst düzey komutanlar ve harp oyununun yapıldığı tarihte
ifa ettikleri görevleri239 aĢağıya çıkarılmıĢtır:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

236

MareĢal
Korgeneral
MareĢal
Korgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Korgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral

Mustafa Kemal
Ġsmet ĠNÖNÜ
Fevzi ÇAKMAK
Kazım ÖZALP
Kazım KARABEKĠR
Ali Fuat CEBESOY
Cevat ÇOBANLI
Ġzzettin ÇALIġLAR
Fahrettin ALTAY
Ali Sait AKBAYTUGAN

CumhurbaĢkanı
BaĢbakan
Genelkurmay BaĢkanı
Milli Savunma Bakanı
1‟inci Ordu MüfettiĢi
2‟nci Ordu MüfettiĢi
3‟üncü Ordu MüfettiĢi
1‟inci Kolordu Komutanı
5‟inci Kolordu Komutanı
9‟uncu Kolordu Komutanı

Hilafetin kaldırılması ve Osmanoğulları Hanedanı‟nın yurtdıĢına çıkarılması.
Ġsmail Hakkı Akansel, İzmir Tarihi Sarıkışla ve Tarihi Orduevi, Genelkurmay BaĢkanlığı Harp
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Tümgeneral
Tuğgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
P. Alb.
Top. Alb
Kur. Alb.
Tümgeneral
Kur. Alb.
Kur. Alb.
Kur. Alb.
Kur. Alb.
Tümgeneral
Kur. Alb.
Kur. Alb.
Kur. Alb.
Tümgeneral
Tümgeneral
Kur. Alb.
Tümgeneral

Kazım ĠNANÇ
Asım GÜNDÜZ
Ali Hikmet BAYERDEM
ġükrü Naili GÖKBERK
Kemalettin Sami GÖKÇEN
Cafer Tayyar EĞĠLMEZ
Kazım DĠRĠK
Halit KARSIALAN
Naci ELDENĠZ
Kazım SEVÜKTEKĠN
Osman Nuri KOPTAGEL
Sami KARAMAN
Nazmi SOLOK
M. Emin ÇOLAKOĞLU
Mustafa MUĞLALI
Mürsel BAKÜ
Cemil Cahit TOYDEMĠR
Abdurrahman Nafiz GÜRMAN
AĢir ATLI
Hüseyin Hüsnü Emir ERKĠLET
Mehmet Kazım ORBAY
Zeki SOYDEMĠR
Mehmet Sabit NOYAN
Ömer Halis BIYIKTAY
Refet BELE
Yakup ġevki SÜBAġI
Salih OMURTAK
Mehmet Emin KORAL

6‟ncı Kolordu Komutanı
Gnkur. II. BaĢkanı
2‟nci Kolordu Komutanı
3‟üncü Kolordu Komutanı
4‟üncü Kolordu Komutanı
7‟nci Kolordu Komutanı
2‟nci Tümen Komutanı
Askeri Okullar MüfettiĢi
5‟inci Tümen Komutanı
12‟nci Tümen Komutanı
9‟uncu Tümen Komutanı
6‟ncı Tümen Komutanı
Müstahkem Mevki K.
8‟inci Tümen Komutanı
1‟inci Süvari Tümen K.
41‟inci Tümen Komutanı
2‟nci Ordu Kurmay BaĢk
3‟üncü Kafkas Tümen K.
Genelkurmay I. ġube Mdr
57‟nci Tümen Komutanı
23‟üncü Tümen K.
Trakya Eski Komutanı
Yüksek Askeri ġura Üyesi
61‟inci Tümen Komutanı
Müstahkem Mevki K

1. 3. Ġzmir Harp Oyununun Ġcrası
Harp oyununun baĢlamasından bir gün önce 14 ġubat 1924 günü komutanlar
Ġzmir Orduevi‟nde toplanmıĢlar, kumanda heyeti iki tarafa ayrılarak, bu grupların
baĢkumandanları belirlenmiĢ ve harp oyunu meselesi dağıtılmıĢtır. Harp oyunu
meselesinde cevaplandırılacak vazifelerin yirmi dört saat içinde çözüleceği ve ertesi
gün çözümler üzerinde konuĢmaların yapılacağı kararlaĢtırılmıĢtır240.
Son zamanlarda dıĢ politikada yaĢanan geliĢmeler de dikkate alınarak Harp
Oyunu meselesi, Diktatör Mussolini‟nin idaresi altındaki Ġtalya ile mağlup
Yunanistan‟ın yeniden ihtirasa kapılarak Türkiye aleyhine ittifak ettikleri
varsayımına dayandırılmıĢtır. Bu faraziyeye göre, Ġtalya‟nın Ġzmir ile Antalya
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arasındaki Türk toprağını, Yunanistan‟ın ise Doğu Trakya‟yı ilhak etmek amacıyla
karadan ve denizden Türkiye‟ye taarruz edecekleri varsayılmaktaydı. Bu kapsamda
iki tarafın aylarca devam edebilecek harekâtları beĢ gün gibi kısa bir zamana
sıkıĢtırılarak değerlendirmeler yapılmıĢtır. DüĢman tarafının komutasını birinci gün
Cevat PaĢa (Çobanlı), ikinci günden itibaren Ali Fuat PaĢa (Cebesoy) alırken, dost
tarafının komutasını ise Kazım PaĢa (Karabekir) üstlenmiĢtir241.
Ġzmir Harp Oyunu, 15-22 ġubat 1924 tarihlerinde MareĢal Fevzi PaĢa
(Çakmak)‟nın yönetiminde icra edilmiĢtir. Ġzmir Harp Oyunu, gerçek bir savaĢ
ciddiyetiyle fiilen beĢ gün sürmüĢ, 22 ġubat 1924 tarihinde sona ermiĢtir242.
23 ġubat 1924 günü saat 10.00‟da baĢta Genelkurmay BaĢkanı Fevzi PaĢa
olduğu halde Ġzmir Harp Oyununa katılan bütün komutanlar Hamidiye Kruvazörünü
denetlemiĢlerdir. Denetlemede savaĢ eğitimleri yapılmıĢtır. Gemi Komutanı
Hüsamettin (Ülsel) Bey, bu ziyarete erken ayrıldığı için katılamayan CumhurbaĢkanı
Mustafa Kemal PaĢa‟ya gemi personeli adına bir telgraf çekmiĢtir. Bu telgrafında
O‟nun sayesinde esaretten kurtulan Cumhuriyet Donanması‟nın ilk teknesi olarak,
Akdeniz‟e çıkarken ilk hedeflerinin yılların doğurduğu özlem ve beklenti ile
CumhurbaĢkanını selamlamak ve saygılarını sunmak olduğunu ifade etmiĢtir. Ġzmir‟e
geldiklerinde kendilerinin sekiz saat önce ayrılmıĢ olduklarını öğrendikten sonra
büyük bir üzüntü yaĢadıklarını belirten Hüsamettin Bey, ancak en kısa zamanda
Mustafa Kemal PaĢa‟yı gemileriyle selamlamak Ģerefine nail olmanın ümidiyle en
derin sevgi ve saygılarının kabulünü rica etmiĢtir243.
1. 4. CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa’nın Ġzmir Harp Oyunu
Hakkındaki Değerlendirmeleri
Mustafa

Kemal

PaĢa

Ġzmir

Harp

Oyununun

kapanıĢında

yaptığı

konuĢmasında 244 ; askeri konulardaki değerlendirmelerinin yanında, ülkenin siyasi
süreci

241

ile ilgili

yapılması

gerekenleri de

katılımcılarla paylaĢmıĢtır. Bu
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değerlendirmeleriyle, bir bakıma onlara kendi hedefleri konusunda bilgi vermiĢ ve
beklentilerini ifade etmiĢtir.
Mustafa Kemal konuĢmasının baĢında büyük bir zevkle takip ettikleri Ġzmir
Harp Oyununu Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa‟nın ustaca bir suretle idare
ettiğini ifade etmiĢtir. Oyunun sevk ve idaresi sırasında çok değerli tecrübelerinden
ve çok esaslı görüĢ noktalarından faydalandıklarını söylediği Fevzi PaĢa‟ya teĢekkür
etmiĢ ve Türk Ordusu‟nun, Fevzi PaĢa gibi bir baĢkana sahip olmaktan ötürü
övünebileceğini belirtmiĢtir.
Mustafa Kemal, topyekûn amaçlarının milletin ve vatanın, hayat ve
kurtuluĢunu sağlamak olduğunu belirtmiĢtir. Bu kapsamda ulaĢım hizmetlerinin
geliĢtirilmesi baĢta olmak üzere, ülkenin ekonomik durumunun düzeltilmesi,
canlandırılması ve milletin aydınlanmasının milli savunmaya da kolaylık
sağlayacağını ifade etmiĢtir. Bu nedenle, Milli Savunma Bakanı Korgeneral Kazım
Bey (Özalp)‟in bu askeri uğraĢıyı baĢından sonuna kadar takip etmiĢ olmasının,
istikbalde memleket ve ordu için çok yararlar sağlayacağına Ģüphesi olmadığını
vurgulayarak Kazım Bey‟e de ayrıca teĢekkür etmiĢtir.
Mustafa Kemal konuĢmasının devamında memleketin savunulması ve milletin
yüksek çıkarlarının korunması sorumluluğunu üstlenen büyük komuta makamlarının,
bütün kuvvet ve vasıtalarını en önemli hedef için kullanmaları gerektiği kuralını
hatırlatmıĢtır. Bu hedefi meydana çıkarmak için de esaslı inceleme ve görüĢmeler
yapılması gerektiğinden bahsetmiĢtir. ġüpheli tedbirler almaktan kaçınılması
gerektiğini vurgulayan Mustafa Kemal geçmiĢte birçok felaketlere ve darbelere
uğradıklarını, bu durumun memleket savunmasında her vakit çok dikkatli olmak için
gerekli dersleri verdiğini vurgulamıĢtır.
Mustafa Kemal, arazinin, Ģartların, olağanüstü fırsatların ve birtakım hallerin,
savaĢın sonucu üzerine etkilerinin inkâr edilemeyeceğini, ancak daima adet ve
kıymetin önemli olduğunu belirtmiĢtir. Türkiye‟nin bütün düĢmanlarına karĢı
kazandığı maddi ve manevi zaferleriyle, ölümsüz bir varlığa sahip olduğunu parlak
bir surette ispat ettiğini, ifade etmiĢ ve bunun Türk Ordusu‟nun kıymeti sayesinde
gerçekleĢtiğini söylemiĢtir.
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Türk Ordusu‟nun kıymetini kıyaslayan ve bu kıyaslamada Türk Ordusu‟nun
dengini mutlaka yeneceğini, iki misli sayıdaki düĢman kuvvetlerini durdurup tespit
edeceğini ifade eden Mustafa Kemal PaĢa, Ģimdilik bundan fazlasını talep etmediğini
söylemiĢtir. Çünkü bundan fazlasını Türk Milleti‟nin sahip olduğu cengâverlik
vasfının sağlayacağını, bu kıymeti korumak gerektiğini, bunun askeri bir esas, bir
düstur olarak göz önünde tutulmasını bütün arkadaĢlarından talep etmiĢtir.
Bu kıymetin muhafaza edilmesi halinde Türkiye‟nin her türlü taarruzdan
kendisini koruyacağından kimsenin Ģüphesi olmaması gerektiğini ifade eden Mustafa
Kemal, kesin sonucun daima taarruzla alındığını, fakat savunmayla da yerine
getirilen birçok görevler olduğunu belirtmiĢtir. Kesin sonuç alma vakti gelmeden
önce taarruza kalkıĢmanın, mevcut kuvvetlerin sayılarını azaltmaya sebebiyet
verebileceğinden bundan kaçınmak gerektiğini vurgulamıĢtır.
Mustafa Kemal, taarruz, savunma, oyalama muharebeleri sonucunda yapılacak
karĢı taarruz ile alınacak kesin sonucun mahiyeti ve uygulanacağı zamanın seçilmesi
konusunda arkadaĢlarında var olan rahatlığı korumaları gerektiğini ifade etmiĢtir.
DüĢünce ve uygulamalarda buna çok dikkat edilmesinin, görev verirken imkânların
göz önüne alınarak verilmesinin ve amacın açık bir biçimde belli olmasının önemine
dikkat çekmiĢtir.
Mustafa Kemal, harp oyunu ile ilgili hazırlıkların ve dikkatli incelemelerin
hiçbir Ģekilde savaĢ maksadı taĢımadığını, Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra bütün
dünyanın sulh ve sükûna muhtaç olduğunu vurgulamıĢtır. Bu bakımdan Türkiye‟nin
birçok savaĢlara sahne olduğunu ve sayısız felaketler gördüğünü, bu yüzden sulh ve
sükûna her milletten daha fazla ihtiyacı olduğunu, bu hazırlıkların da bu sulh ve
sükûn ortamını sağlamak için yapıldığını belirtmiĢtir. Mustafa Kemal, konuĢmasında
ayrıca, tarafsızlıkları bütün dünyaca kabul görmüĢ bazı devletlerin de sulh ve sükûnu
sağlamak için savunmalarına önem verdiğine ve ordularına özen gösterdiğine, bunun
dikkate ve uygulamaya değer olduğuna, Türkiye‟nin de savunmasına layık olduğu
kadar özen göstermesi gerektiğine yer vermiĢtir.
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Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti‟nin milletin kararlılığıyla beraber, en
üzücü ve güç Ģartlar içinde dünyanın takdirlerine layık olmuĢ ordusunun
kahramanlığına güvendiğini belirttiği konuĢmasına Ģu Ģekilde devam etmiĢtir245:
“Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri en
üzücü ve en güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olmuş
Ordumuzun Kahramanlığı. Yönetiminiz altında bulunan ordular, gerçekten
kahramanlığına

güvenilir

ordulardır.

Bu

ordular

tarihte

eşi

görülmemiş

kahramanlıklar, özveriler göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve
memleketin gerçekten teşekkürüne layıktır.”
Türkiye‟nin en zayıf sanıldığı anda ordusu sayesinde en kuvvetli olduğunu
ispat ettiğine değinen Mustafa Kemal PaĢa, Türk Ordusu‟nun kazandığı zaferin,
Türkiye‟nin olağanüstü varlığına, yüksek azmine ve ölümsüz varlığına en açık delil
olduğunu izah etmiĢtir. DüĢmanı vatan içinde yenmenin çok zor olduğunu ve
yenilginin öldürücü sonuçlar doğurabileceğini, bunun yakın ve uzak geçmiĢte birçok
örneğinin olduğunu ifade eden Mustafa Kemal sözlerine Ģu Ģekilde devam etmiĢtir:
“En büyük tehlikeler karşısında dayanan, uçurumun kenarına gelmişken, bu
kadar büyük canlılık ve beceri, kararlılık ve ruh gösteren milletimizin salim ve mutlu
yaşamaya hakkı vardır. Bunu bütün varlığımızla sağlamaya çalışacağız. Bizi bu
maksada ulaşmaktan alıkoyan engeller vardır. Bu engellerle uğraşmayı yerinde
buluyoruz. Fakat her şeye rağmen memleket ve milleti mutlu etme amacı mutlaka
gerçekleşecektir. Çünkü bu amaç Hakk‟ın da isteğidir.”
Sonuç olarak Mustafa Kemal ordu komutanlarıyla yaptığı yüz yüze
görüĢmelerin kendisinde uyandırdığı kanaati “Kahraman Ordumuzun düşüncesinin
memleketin emniyeti olduğu” sözleriyle ifade etmiĢtir. Tük Ordusu‟nda zaten var
olduğuna inandığı bu düĢüncenin yapılan bu toplantıyla bir kat daha kuvvetlendiğini
de ayrıca belirtmiĢtir.
Mustafa Kemal PaĢa yukarıdaki konuĢmasından da anlaĢılacağı gibi yaptığı
değerlendirmelerde bir yandan eksik gördüğü hususları ve bunlara yönelik alınması
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gereken tedbirleri arkadaĢlarıyla paylaĢırken bir yandan da milletin tek güvencesi
olan Türk Ordusuna yönelik güven duygusunu ön plana çıkarmıĢtır. KonuĢmasının
bitiminde son cümle olarak da;
“Ankara‟ya büyük bir kalp huzuru ile dönüyorum. Son derece memnun ve
müsterih olarak hepinize veda ediyorum” demiĢtir246.
22 ġubat akĢamı, Mustafa Kemal‟in konakladığı otelde, belediye tarafından,
kumandanlar Ģerefine ilk ziyafet verilmiĢtir. MareĢal Fevzi PaĢa, Ordu MüfettiĢleri
Kazım, Ali Fuat ve Cevat PaĢalarla Kolordu ve Tugay Komutanları davete
katılmıĢlardır. Yemeğin sonunda konuĢan Fevzi PaĢa, Mustafa Kemal PaĢa‟nın
emirleriyle Ġzmir‟de toplandıklarını, yapılan toplantı ve müzakereler neticesinde
Türkiye Cumhuriyeti‟nin her türlü saldırıya karĢı kendisini koruyacak güçte olduğu
kanaatine varıldığını belirtmiĢtir. Uzun süreli bir barıĢın ancak ülkelerarası güç
dengesiyle süreklilik arz edeceğini belirten Fevzi PaĢa, Cumhuriyet Ordularının
geçmiĢten gelen kahramanlığı, kendisine güveni sayesinde emin adımlarla geleceğe
hazırlandığını ifade etmiĢtir. Fevzi PaĢa, Ġzmir halkının kendilerine gösterdiği
alakadan çok mutlu olduklarını da belirterek konuĢmasını tamamlamıĢtır247.
Gerek Mustafa Kemal PaĢa‟nın gerekse oyunlara idare eden Genelkurmay
BaĢkanı Fevzi PaĢa‟nın konuĢmalarında da dile getirdikleri gibi, Harp Oyununda
ülkemize karĢı olabilecek muhtemel saldırı senaryoları tartıĢılmıĢ, Balkanlardan,
sahillerimizden, doğu ve güney cephelerinden muhtemel saldırılar karĢısında
oluĢturulacak savunma düzenleri incelenmiĢ ve en iyi savunma için ordunun genel
ihtiyacı saptanmıĢtır248.
1. 5. Harp Oyununa Katılan Bazı Komutanlara Mustafa Kemal PaĢa’nın
EĢi Latife Hanım’ın Göztepe’deki Evinde Verdiği AkĢam Yemeği
Mustafa Kemal PaĢa Ġzmir Harp Oyununun bittiği gün eĢi Latife Hanım‟ın
Göztepe‟deki evinde MareĢal Fevzi (Çakmak), Kazım (Karabekir), Ali Fuat
(Cebesoy) ve Cevat (Çobanlı) PaĢalara bir akĢam yemeği vermiĢtir. Bu yemekte
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Ġzmir Harp Oyununun, Türkiye‟nin üzerinde dolaĢan kara bulutların dağılmasına
yaptığı katkıyı görmenin hazzı ve huzuru içinde birlikte çok güzel vakit
geçirmiĢlerdir249.
Mustafa Kemal o gece, yanındakilere bundan sonra, halifeliğin ilga
edileceğini 250 ve Osmanlı Hanedanına mensup kiĢilerin yurtdıĢına çıkarılacağını
söylemiĢtir. ġeriye, Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletleri‟nin
kaldırılacağını, bağımsız bir Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti (Genelkurmay
BaĢkanlığı) kurulacağını açıklamıĢ, Ali Fuat PaĢa‟ya bu konular hakkında ne
düĢündüğünü sormuĢtur. Ali Fuat PaĢa da, bütün bu düĢüncelerin demokratik ve laik
prensiplere uygun oluğunu, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye‟nin en azından baĢbakanlığa
bağlanması gerektiğini ifade etmiĢtir. Mustafa Kemal bu konulardaki fikir
birliğinden dolayı memnuniyetini belirterek, Erkan-ı Harbiye konusunda düĢündüğü
uygulamanın bazı sebepler yüzünden gerekli olduğunu vurgulamıĢtır251.
Yemek gece yarısına kadar sürmüĢ, bir ara Mustafa Kemal PaĢa Ali Fuat
PaĢa‟yı bir süre baĢ baĢa görüĢmek üzere, salonun yanındaki küçük yazı odasına
çağırmıĢtır. Burada Mustafa Kemal PaĢa, Ali Fuat PaĢa‟ya, hükümete Ģahsı ile
alakalı bir suikast ihbarı yapıldığı haberini aldığını252 söylemiĢtir. Bu ihbarla ilgili
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olarak gereken tedbirlerin hükümet yetkilileri tarafından alınmasına rağmen
kendisinin de ihtiyatlı olması istendiğini ifade etmiĢtir.
Bu nedenle, kendisinin Ankara‟ya dönüĢü için hazırlanacak trenin gece
yarısından sonra, hangi saatte hareket edeceğinin gizli tutulmasını, istasyona
kendisine tahsis edilen araç yerine Ali Fuat PaĢa‟nın aracıyla gitmesinin
planlanmasın istemiĢtir. Ayrıca bineceği araçta Ģoför ve kendisi dıĢında Latife Hanım,
yaveri Süvari YüzbaĢısı Ali Rıza Bey‟in bulunmasını emretmiĢtir. Özellikle suikast
haberi üzerine, Ali Fuat PaĢa ĢaĢırmıĢ, Türkiye‟de hiçbir elin, ne kadar insafsız ve
vicdansız olursa olsun, kurtarıcısına kötü bir maksatla kalkabileceğini tasavvur
edemeyeceğini, bunun yabancıların entrikasından baĢka bir Ģey olmayacağını ifade
ederek, emirlerinin derhal yapılacağını söylemiĢtir.
Ġzmir‟den ayrılıĢ, o akĢam konuĢulduğu gibi uygulanmıĢ, istasyona davetli
olanlardan baĢka kimse gelmemiĢ, trenin hareket saati ve istikameti ancak birkaç kiĢi
ile paylaĢılmıĢtır. Mustafa Kemal PaĢa ve Latife Hanım‟ın Ġzmir Ġstasyonu‟na gelip
trene binmeleri sırasında pek dikkat çekici olmayacak Ģekilde bir uğurlama
yapılmıĢtır253.
1. 6. Ġzmir Harp Oyununun Sonuçları
YaklaĢık bir hafta süren Ġzmir Harp Oyunlarında, kısa ve uzun vadeli dıĢ
politika hususları dikkate alınarak, bunların sebep olacağı çeĢitli tehdit senaryoları
değerlendirilmiĢtir. Bu çerçevede tehditlere yönelik alınacak savunma düzenlerini,
düĢmanın saldırı ve hatta iĢgal faraziyelerine uygun hareket tarzlarını içine alan
askeri, siyasi, lojistik, eğitim ve öğretim uygulamaları ortaya konmuĢ, ihtiyaçlar
belirlenmiĢtir.
Ġzmir Harp Oyununun faraziyesinde yer alan Ġtalyan ve Yunan Ordularının,
ilhakını istedikleri bölgelerde ayrı ayrı hareket ettikleri takdirde, ordumuz tarafından
ayrı ayrı mağlup edilebilecekleri değerlendirilmiĢtir. Ancak bütün kuvvetleriyle
evvela birinci bölgeye, sonra diğer bölgeye taarruz ettikleri takdirde baĢarılı
olabilecekleri sonucuna varılmıĢtır. Ġkinci ihtimal karĢısında savunmamızın zayıf
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noktaları meydana çıkarılmıĢ, bunların kuvvetlendirilmesi için gerekli önlemlerin
alınması kararlaĢtırılmıĢtır.
Bunun sonucu olarak Ġzmir Bölgesi‟nin müstahkem bir mevki haline
getirilmesi uygun görülmüĢtür. Nitekim Ġzmir Harp Oyunu bittikten sonra, 2‟nci
Ordu MüfettiĢi Ali Fuat PaĢa, MüfettiĢlik Kurmay BaĢkanı Abdurrahman Nafiz Bey,
Müstahkem Mevki Komutanı Albay Ali Fuat Bey ve diğer uzman subayların
katılımıyla, yaklaĢık yirmi gün süreyle gerek arazi üzerinde gerekse harita baĢında
tetkiklerde bulunulmuĢtur. Bu tetkiklerde Ġzmir Bölgesinin farz olunan bir düĢman
saldırısı sonucunda nasıl savunulabileceği değerlendirilmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmanın
ardından Müstahkem Komutanı Ali Fuat PaĢa baĢkanlığında bir komisyon tarafından,
bölgenin savunulması için gerekli olan tahkimat projelerinin hazırlanmasına,
hazırlanacak projelerin kabul ve tasdik edilmek üzere Genelkurmay Bakanlığı‟na254
gönderilmesine karar verilmiĢtir255.
Ġzmir Harp Oyunundan sonra Roma ve Atina‟dan çıkan çatlak sesler susmuĢ,
yerini dostluk sedalarına bırakmıĢtır. Bunların dıĢında, ülke içi siyaseti için son
derece önemli olan bazı kararlar alınmıĢtır. Mustafa Kemal PaĢa BaĢkanlığında,
BaĢbakan Ġsmet PaĢa, Genelkurmay BaĢkanı Fevzi PaĢa ve Milli Savunma Bakanı
Kazım PaĢa baĢta olmak üzere diğer generallerin de bulundukları çok özel toplantıda
hilafet ile ġeriye ve Evkaf Vekâleti‟nin kaldırılmasına ve öğretimin birleĢtirilmesine
karar verilmiĢtir. Hükümetin konuyu kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi‟ne getirerek kanunlaĢtırması öngörülmüĢtür256.
Nitekim Ġzmir Harp Oyunlarının bitiminden yaklaĢık on gün sonra, 3 Mart
1924 günü Cumhuriyet tarihimiz için çok önemli olan üç inkılap yasası kabul
edilmiĢtir. 429 sayılı TBMM‟de ġeriye ve Evkaf Bakanlığı ile Genelkurmay
Bakanlığını kaldıran kanun, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği
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Yasası) ve 431 sayılı hilafetin kaldırılmasını ve Osmanoğulları Hanedanı‟nın yurt
dıĢına çıkarılmasını öngören kanun kabul edilmiĢtir257.
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2. ĠZMĠR KEMALPAġA ORDU MANEVRALARI ( 12 Ekim 1925)
2.1. Ġzmir KemalpaĢa Ordu Manevralarına Katılan Askeri Erkan ve
Devlet Erkânı
Ġzmir‟de yapılan Harp Oyunlarından sonra Cumhuriyet döneminin planlı ilk
manevrası KemalpaĢa‟da yapılan manevralardır. Bu bölgede yapılacak olan
manevralara 2‟inci Ordu MüfettiĢi Orgeneral (Birinci Ferik) Fahrettin (Altay), PaĢa,
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa‟yı davet etmiĢ, manevranın icra gününü de
Mustafa Kemal‟in geleceği gün olarak planlamıĢtır. Fahrettin PaĢa bu manevrayı icra
etmek üzere bir piyade alayı, bir topçu taburu ve bir süvari takımından oluĢturulan
mavi müfrezeyi Manisa‟nın batısında konuĢlandırmıĢtır258.
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa‟nın manevraya daveti kabul ettiği ve 10
Ekim 1925 akĢamı Manisa‟ya, 11 Ekim 1925 günü ise Ġzmir‟e gelecekleri Orgeneral
Fahrettin Altay‟a bildirilmiĢtir 259 . Mustafa Kemal‟e manevrayı takip etmek üzere
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım, Ordu MüfettiĢi Ali Said ve Kolordu
Komutanı Ali Hikmet PaĢalar eĢlik etmiĢlerdir. Ayrıca, Rize Mebusu Fuad Bey,
Ġzmir Mebusları Haydar RüĢtü, Osman Hamdi, Münir Beyler, Halk Fırkası‟ndan
Sadrettin, Tevfik ve Subuti Beyler ve Kütahya mebusları Fuat ve Nuri Beyler de
manevraya izleyici olarak katılmıĢlardır260.
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal, Ġzmir KemalpaĢa yakınlarında yapılacak olan
Sonbahar Ordu Manevraları için, 11 Ekim 1925 tarihinde Ġzmir‟e gelmiĢtir 261 .
Gezinin maksadı her ne kadar askeri manevraları izlemek gibi görünse de, gezi
planındaki yerler ve gezi süresince yaptığı konuĢmalardan bu gayenin dıĢında baĢka
hedeflerinin de olduğu görülmektedir.
Mustafa Kemal gezinin ilk günü halka hitaben Ġzmir Belediye Binası‟ndan
yaptığı konuĢmada, Ġzmirlilerin çok acı ve eziyet gördüğünü, bütün memleketin
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Ġzmir‟i kutsal bir kurtuluĢ hedefi olarak kabul etmesinin tüm Ġzmirlileri mutlu ettiğini
belirtmiĢtir. Ahmak düĢmanın Ġzmir‟e gelmesinin bütün memleketin uyanmasına
sebep olduğunu, Ġzmir halkının bütün millet ve memleket adına sıkıntı çektiğini ve
bu sıkıntının sonucunda bağımsızlıklarını kazanmak suretiyle en büyük ödülü
aldıklarını belirterek Ġzmirlileri tebrik etmiĢtir. Bütün dünyaya, Ġzmir‟i hiçbir kirli
ayağın üzerine basamayacağı “kutsal bir toprak” ilan eden Mustafa Kemal, bu defaki
geliĢinde her zamankinden daha fazla duygulandığını ifade ederek teĢekkürlerini
sunmuĢtur262.
Mustafa Kemal yaptığı duygusal konuĢma ile bir yandan geçmiĢte yaĢanan
acıların sona erdiğini kazanılan zafere vurgu yaparak ifade ederken, bir yandan da
bütün dünyaya meydan okuyarak artık vatan toprağına hiçbir düĢmanın ayak
basamayacağını vurgulamaktadır. Gezinin asıl amacı olan manevraların öncesinde
yapılan bu konuĢma, elbette iç ve dıĢ siyaset adına çok önemli bir mesajdır.
Aynı günün akĢamı, kendi Ģerefine düzenlenen fener alayını evinin
balkonundan izleyen Mustafa Kemal, yine çok duygulanmıĢtır. Bu defa milletin
kurtarıcısı olmanın yanında, yıllardır memleketi kurtarmak uğruna yeterince hasret
gideremediği, ölüm haberini aldığında vazifesi uğruna cenazesine bile katılamadığı,
anne hasreti çeken bir evlat olarak Ġzmir‟le olan bir diğer yakınlığından bahsetmiĢtir.
Burada KarĢıyakalılara hitaben yaptığı konuĢmasında, KarĢıyakalıları derin bir
sevgiyle selamlarken, bütün Ġzmir‟i ve Ġzmirlileri sevdiğini, güzel Ġzmir‟in temiz
kalpli insanlarının da kendisini sevdiğinden emin olduğunu belirtmiĢtir. Bu
sevgisinin yanında, bir rastlantının kendisini KarĢıyaka‟ya daha çok bağladığını
söyleyerek buna sebep olarak da annesinin mezarının KarĢıyaka‟da olmasını
göstermiĢtir. Ġzmir‟e geldiği gün öncelikle KarĢıyaka‟yı ve burada bulunan annesinin
mezarını ziyaret ettiğini ifade etmiĢtir263.
2.2. Ġzmir KemalpaĢa Ordu Manevralarının Ġcrası
Bu manevra için hazırlanan meseleye göre, mavi olarak kabul edilen düĢman
kuvvetlerinin Çandarlı Körfezi-Seferihisar- ÇeĢme-Sığacık bölgesinden karaya
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çıkarak Manisa‟ya kadar ilerleyecekleri kabul edilmiĢtir. Bu faraziyeye göre, kırmızı
olarak kabul edilen dost kuvvetlere de çıkarma yapan düĢmanı geri püskürtme görevi
verilmiĢtir. Kırmızı kuvvetler, özellikle keĢif yapan tayyarelerin ve ağır topçu
bataryaların yardımıyla bu görevi baĢarıyla icra etmiĢlerdir264.
Mustafa Kemal PaĢa, 12 Ekim 1925 sabahı Ġzmir KemalpaĢa yakınlarında
yapılmakta olan Sonbahar Ordu Manevraları alanına gelmiĢ ve bir süre manevraları
izledikten sonra KemalpaĢa‟ya geri dönmüĢtür. Beraberinde Büyük Millet Meclisi
Reisi Kazım ve Fahrettin PaĢalar, Rize ve Kütahya mebusları Fuat ve Nuri Beyler,
Vali Ġhsan PaĢa, Mevki-i Müstahkem Birinci ġube Müdürü Zeki Bey ile Cumhuriyet
Halk Fırkası MüfettiĢi Sadrettin ve Anadolu Ajansı Temsilcisi Ömer Bey ile birlikte
kasabaya gelmiĢtir. Burada kendilerini KemalpaĢalıların dıĢında civar köylerden
gelen binlerce kiĢi karĢılamıĢtır. Mustafa Kemal PaĢa kasabanın giriĢinde
otomobilinden inerek Askerlik Dairesi‟ne kadar yürüyerek gelmiĢtir. Burada bir süre
dinlendikten sonra Türk Ocağı‟nı ziyaret etmiĢtir. Türk Ocağı‟nda Mustafa Kemal ve
beraberindeki heyeti, Kaymakam Ali Vahit, Adliye Heyeti, Askerlik Dairesi BaĢkanı
Mehmet Nuri Bey ve Halk Partisi Mutemedi Asım Bey karĢılamıĢtır. Ġdari Meclis
Üyeleri, Belediye BaĢkanı Sabi Bey‟le, Parsa, Armutlu, Ören, Kızılcalı, Ulucak ve
diğer köylerden gelen KemalpaĢalılar da bu karĢılamada bulunmuĢlardır265.
Mustafa Kemal ve beraberindeki heyet 266 Ģereflerine verilen ziyafeti kabul
ettikten sonra Türk Ocağı‟nın salonuna geçmiĢlerdir. Salonda, Ocak BaĢkanı Feyzi
Bey, KemalpaĢalılar adına Mustafa Kemal‟e hitaben aĢağıdaki konuĢmayı yapmıĢtır:
“Büyük Münci! (Kurtarıcı) Kemalpaşalıların büyük halaskarını aralarında
görmekle hissettikleri sevinç ve bahtiyarlığa nihayet yoktur. Çoktan beri özlediğimiz
Siz Yüksek Gazimizin lütfen teşrifleriyle halk en büyük bayramını bugün
kutlamaktadır.
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Komutanı Fuad PaĢalarla, Vali, Belediye BaĢkanı ve mebuslar katılmıĢtır. Bkz. Cumhuriyet Gazetesi,
14 Ekim 1925, No: 515.
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Ey Büyük dahi! Senin gösterdiğin yol bizim için en doğru ve en nurlu yoldur.
Senin arkandan ve gösterdiğin yoldan bilaperva (korkmadan, çekinmeden) yürüyoruz
ve yürüyeceğiz. Yaşasın büyük müncimiz ve halaskarımız. ”
Mustafa Kemal PaĢa Ocak Reisi Feyzi Bey ve salondakilere hitaben yaptığı
konuĢmada, Muhterem kaza ahalisinin hissiyatını tercüme eden bu sözlerden çok
memnun olduğunu belirtmiĢtir. Bütün hayatı boyunca en sevinçli gecesinin Ġzmir‟e
Türk Ordusu‟nun girdiği gece olduğunu, düĢmandan gördüğü onca eziyete rağmen,
koyunlarından resmini çıkararak kendisini tanıyan ve otomobiline atılıp kucaklayan
Ġzmirlileri asla unutmayacağını ifade etmiĢtir. Bu konuĢmayı yaptığı esnada bile aynı
duyguları yaĢadığını ve mutlu olduğunu söylemiĢtir267.
Görüldüğü gibi Mustafa Kemal bu ziyaretinde bir yandan ordunun hâlihazır
durumunu incelerken bir yandan da fırsat buldukça halka hitap etmiĢtir. GeçmiĢte
yaĢanan acı hatıraları anımsatarak geleceğe daha güvenle bakmaları gerektiği
vurgusunu yapmıĢtır. Böylece Türk Milleti‟nin kazandığı istikbalin kıymetini ortaya
koymaya çalıĢmıĢtır. Günümüzde psikolojik harp olarak da adlandırılan bu olguyu
Mustafa Kemal çok güzel uygulamıĢtır.
Mustafa Kemal PaĢa ve beraberindeki heyet Türk Ocağı‟nda yapılan
konuĢmalardan sonra orada bulunanlarla vedalaĢarak manevra sahasına gitmiĢlerdir.
KemalpaĢa‟nın batısında yol civarında yüksek bir tepeden devam etmekte olan
manevrayı takip eden Mustafa Kemal, kuvvetli bir tayyare filosunun da iĢtirak ettiği
bu tatbikattan oldukça memnun kalarak bölgeden ayrılmıĢtır268.
2.3.Ġzmir KemalpaĢa Ordu Manevraları Hakkında Mustafa Kemal
PaĢa’nın Değerlendirmeleri
13 Ekim 1925269 günü Reisicumhur Ģerefine Mevkii Müstahkem Kumandanlığı
tarafından heyete akĢam yemek verilmiĢtir. Bu yemekte Türkiye Büyük Millet
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Arıkan, İzmir Basınından Seçmeler, s. 236-237.
a.g.e. , s. 237.
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Atatürk‟ün Yurt Gezileri, ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1998, s. 253. 13 Ocak 1925‟te Mustafa
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Meclisi BaĢkanı Kazım PaĢa ile Ordu MüfettiĢi Fahreddin PaĢa ve kolordu
kumandanlarından Naci PaĢa, Mevkii Müstahkem Kumandanı Miralay Fuad Bey
hazır bulunmuĢlardır. Milletvekillerinden Hacim (Giresun), Haydar RüĢtü (Denizli),
Osmanzade Hamdi ve Münir (Ġzmir) Beylerle Vali Ġhsan PaĢa, Belediye BaĢkanı
Aziz Bey, askeri erkân ve üst subaylar da yemeğe iĢtirak etmiĢlerdir. Yemekte Ordu
müfettiĢlerinden Fahreddin PaĢa, Mustafa Kemal PaĢa‟ya hitaben bir konuĢma
yapmıĢtır.
Mustafa Kemal PaĢa yapılan bu konuĢmanın ardından söz alarak; Türk
Ordusu‟nun yüksek Ģerefli kumanda heyetiyle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu
ifade etmiĢtir. Bu heyetle baĢarılı bir manevradan sonra bir araya gelmesinin
sevincini katladığını, manevralarını büyük bir gururla izlediği bu ordunun
baĢarılarında pay sahibiyse bundan çok bahtiyar olduğunu belirtmiĢtir. Mustafa
Kemal sevk ettiği ve yönelttiği hedeflerin aslında ordunun her neferinin, her
subayının

ve

her

kumandanının

gözlerinin,

vicdanlarının,

azimlerinin

ve

mefkûrelerinin yönelmiĢ olduğu hedefler olduğundan bahsetmiĢtir. ġuurlu ve
mefkureli (ideali olan, ülkü sahibi) harekatta muvaffak olan Türk Ordusu‟nu da yad
etmeyi bir vazife bildiğini söylemiĢtir.
Mustafa Kemal konuĢmasının bu bölümünde, özellikle manevra sonrasında
komuta heyeti ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ve bu sayede onlara hitap
etmenin sevincini yaĢadığını ifade ederek, kazanılan zaferdeki en büyük payın Türk
Ordusu‟nun Ģerefli komuta heyeti ve neferlerinde olduğunu tekrar beyan etmektedir.
GeçmiĢte kazanılan zaferlerdeki gibi bugün icra edilen manevra sonrasında da
ordusuna duyduğu güveni ise Ģu Ģekilde ifade etmektedir270:
“Zaten

biliyordum.

Bugün

gözümün

önünde

cereyan

eden

harekât

münasebetiyle bir defa daha kani ve müsterih oldum ki, Cumhuriyet Orduları tarihe
yazdığı büyük zaferlerin neşesinden ancak daha yüksek vazifelerin yerine

kutlamalara katılmıĢtır, Bkz. Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, s.
369.
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T. C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu: 1/175(47-1), Fihrist Nu: 37, Belge Nu: 37; Hâkimiyeti
Milliye, 14 Ekim 1925, No: 1552; Cumhuriyet, 14 Ekim 1925, No: 515; Atatürk‟ün Söylev ve
Demeçleri II, Türk Ġnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 1959, s. 228-229; Atatürk‟ün Bütün
Eserleri, C. 18, s. 58-59.
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getirilmesinde lazım askeri vasıflarını ve meziyetlerini her gün artırmak için istifade
etmektedir. Bundan evvel yine İzmir‟de ordularımızın erkân ve üstsubaylarıyla bir
harp oyunu271 yapmıştık. Onun bende bıraktığı güvene bugün yine İzmir civarında
mühim safhalarını takip ettiğim manevranın bahşettiği kati güveni ilave etmekle
mesudum. Bütün millete tereddütsüz ve gönül rahatlığıyla arz edebilirim ki,
Cumhuriyet Orduları Cumhuriyet‟i mukaddes Türk topraklarını emniyetle muhafaza
ve müdâfaaya kadirdir ve hazırdır!”
Mustafa Kemal yukarıdaki konuĢmasında, Cumhuriyet ordularının her zaman
göreve hazır olduğuna bu manevrada da Ģahit olduğunu ifade etmiĢtir. Türk
Milleti‟nin çağdaĢ uygarlık yolunda toplumsal ve fikri çalıĢmasına devam ederken,
yoluna çıkabilecek her türlü iç ve dıĢ düĢmana karĢı kahraman ordusunun en büyük
güvencesi olduğunun bilincinde olmasını ve bu yolda önlerinde hiçbir engel
olmadığını da konuĢmasının son bölümünde Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir272: :
“Milletimiz büyük bir azimle toplumsal ve fikri gelişmesine çalışırken, onu
yolundan alıkoyacak dâhili ve harici engellerin karşısında kuvvetli, kudretli, yüksek
vazifesini idrak etmiş kahraman ordumuzun hazır bulunduğunu düşünerek müsterih
olabilir. Müfettiş Paşa Hazretleri, zatınızın ve yüksek kumanda heyetinin şahsıma ait
kıymetli muhabbetinin ve itimadının nişanesi olan son sözlerinize teşekkür arz
ederim. Hürmet, Cumhuriyet Ordularına! Hürmet, onların yüksek kumanda ve subay
heyetlerine!”
Ġzmir‟de icra edilen KemalpaĢa Sonbahar Manevralarının önemi Mustafa
Kemal‟in, manevraları izlemesinin yanı sıra katıldığı toplantılarda yaptığı
konuĢmalarda vurguladığı konulardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yeniliklere
karĢı özellikle iç siyasette meydan gelen geliĢmelere yönelik çok önemli söylemlerde
bulunmuĢtur. Her türlü yeniliğe karĢı oluĢabilecek tehditleri Türk Ordusu‟nun
bertaraf edebilecek güç ve kudrete sahip olduğunu, milletin ordusuna güvenmesi
gerektiğini önemle vurgulamıĢtır.
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15-22 ġubat 1924 tarihleri arasında icra edilen Ġzmir SavaĢ Harp Oyunu.
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3. ANKARA MANEVRASI (8–14 EKĠM 1926)
Ankara Manevrası, Ġstiklal Harbi‟nin kazanılmasından sonra yeniden
yapılandırılan Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin ilk büyük çaplı manevrasıdır. Bu manevra,
Ankara‟da konuĢlu bulunan 4‟üncü Kolordu Komutanlığı tarafından 8–14 Ekim 1926
tarihleri arasında, Ankara-Polatlı arasında kalan bölgede icra edilmiĢtir273.
Bu manevra, Mustafa Kemal‟in mareĢal rütbesiyle katıldığı son manevradır.
Manevrayı izleyen askeri erkân da Mustafa Kemal‟in kıyafetine uygun olarak
giyinmiĢlerdir. Mustafa Kemal gibi hem milletvekili hem de orduda kadrosu bulunan
Ġsmet (Ġnönü) ve Kazım (Özalp) PaĢalar da manevra kıyafeti giymiĢlerdir274.
3. 1. Ankara Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
O dönemde Türkiye‟nin dıĢ politikada güçlü ülkelerle yaĢadığı siyasi sorunlar
içeriye bir takım isyan ve ayaklanmalar silsilesi olarak yansımaktaydı. Bu
ayaklanmalardan bazıları Ģunlardır: Nasturi Ayaklanması (12-28 Eylül 1924), ġeyh
Sait Ayaklanması (15 ġubat-31 Mayıs 1925), Raçkoyan ve Reman Ayaklanması (711 Ağustos 1925), Birinci Ağrı Dağı Ayaklanması (1-17 Mayıs 1926), KoçuĢağı
Ayaklanması (7 Ekim-30 Kasım 1926). Bu ayaklanmalar Türk Ordusunun kararlı
takibi ve baĢarılı harekâtları sonucunda bastırılmıĢtır275.
GerçekleĢen bu ayaklanmalar da Ankara Manevrasının icra edilmesindeki
nedenlerden biri olarak kabul edilebilir. Bir bakıma bu manevra, fiili bir harbe
girmeden, söz konusu iç ve dıĢ güçlere karĢı psikolojik bir baskı aracı olması
hedeflenerek icra edilmiĢtir.
Lozan AntlaĢması‟nda çözüme kavuĢturulamayan konular arasında bulunan
Musul anlaĢmazlığı, 19 Mayıs 1924‟de Ġstanbul Konferansı‟nda Ġngiltere ile yapılan
ikili görüĢmelere rağmen sonuçsuz kalmıĢtır. Bunun üzerine Ġngiltere, Türk-Irak sınır
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bölgesinde karıĢıklıklar çıkartmaya baĢlamıĢtır. Bu durum Türk-Ġngiliz iliĢkilerinin
gerginleĢmesine sebep olmuĢtur276.
Musul sorunu hakkında yapılan ikili görüĢmelerden bir sonuç alınamayınca
mesele Milletler Cemiyeti‟ne havale edilmiĢtir. Milletler Cemiyeti‟nin devreye
girmesinden sonra, 5 Haziran 1926 tarihinde imzalanan antlaĢma ile Türk-Irak sınırı
bugünkü hali ile belirlenmiĢ, Musul sorunu da sona erdirilmiĢtir277.
Musul sorununun çözüme kavuĢması Türk Ordusu‟nun rehavete kapılmasına
neden olmamıĢtır. DıĢ politikadaki sorunlardan belki de en önemlisini çözen Türkiye,
manevralara ağırlık vermiĢ, bu sayede barıĢ sürecinin devamını sağlamıĢtır. Ankara
Manevrası Musul sorununun çözümünden sonra yapılan ilk manevra olma özeliğini
de taĢımaktadır.
3. 2. Ankara Manevrasına Katılan Devlet ve Askeri Erkân
Manevraya CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa‟nın yanı sıra BaĢbakan Ġsmet
PaĢa, Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
BaĢkanı Kazım PaĢa gibi değerli devlet erkânı katılmıĢtır.
Ankara Manevrasının sevk ve idaresi, karargâhı Ankara‟da bulunan 1‟inci
Ordu MüfettiĢi Korgeneral Ali Sait PaĢa (Akbaytugan) tarafından yerine getirilmiĢtir.
Manevranın emir ve komutasını ise, karargâhı EskiĢehir‟de bulunan 4‟üncü Kolordu
komutanı Korgeneral Emin PaĢa (Koral) üstlenmiĢtir278.
Birlikler kırmızı ve mavi kuvvetler olarak ikiye ayrılmıĢlardır. Albay Seyfi
Bey komutasındaki 23‟üncü Tümen kırmızı birlikleri, Tuğgeneral Kazım PaĢa
komutasındaki 8‟inci Tümen ise mavi birlikleri temsil etmiĢtir.
Albay Seyfi Bey komutasındaki 23‟üncü Tümen (Kırmızı) birliklerini sırasıyla
Albay Emin Bey, Albay Ahmet Bey, Yarbay Niyazi Bey, BinbaĢı Ġsmail Hakkı Bey,
YüzbaĢı Kemal Efendi emir ve komuta etmiĢtir.
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Tuğgeneral Kazım PaĢa komutasındaki 8‟inci Tümen (Mavi) birliklerini ise
sırasıyla Albay ġevki Bey, Yarbay Ġzzet Bey, BinbaĢı Tahsin Bey, BinbaĢı Vasıf Bey,
YüzbaĢı Ġsmail Hakkı Efendi, YüzbaĢı Nuri Efendi, YüzbaĢı Abdulkadir Efendi,
YüzbaĢı Sadık Efendi, Üsteğmen Ġhsan Efendi emir ve komuta etmiĢtir279.
Ankara Manevrasına Katılan Devlet ve Askeri Erkân aĢağıda sunulmuĢtur:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Mustafa Kemal PaĢa

CumhurbaĢkanı

Ġsmet PaĢa

BaĢbakan

Fevzi PaĢa

Genelkurmay BaĢkanı

Kazım PaĢa

T. B. M. M. BaĢkanı

Korgeneral

Ali Sait PaĢa

1‟inci Ordu MüfettiĢi

Korgeneral

Emin PaĢa

4‟üncü Kolordu Komutanı

Albay

Seyfi Bey

23‟üncü Tümen Komutanı

Albay

Emin Bey

23‟üncü Tümen K. lığı

Albay

Ahmet Bey

23‟üncü Tümen K. lığı

Yarbay

Niyazi Bey

23‟üncü Tümen K. lığı

BinbaĢı

Ġsmail Hakkı Bey

23‟üncü Tümen K. lığı

YüzbaĢı

Kemal Efendi

23‟üncü Tümen K. lığı

Albay

Kazım Bey

8‟inci Tümen Komutanı

Albay

ġevki Bey

8‟inci Tümen K. lığı

BinbaĢı

Tahsin Bey

8‟inci Tümen K. lığı

BinbaĢı

Vasıf Bey

8‟inci Tümen K. lığı

Yarbay

Ġzzet Bey

8‟inci Tümen K. lığı

YüzbaĢı

Ġsmail Hakkı Bey

8‟inci Tümen K. lığı

YüzbaĢı

Nuri Efendi

8‟inci Tümen K. lığı

YüzbaĢı

Abdulkadir Efendi

8‟inci Tümen K. lığı

YüzbaĢı

Sadık Efendi

8‟inci Tümen K. lığı

Üsteğmen

Ġhsan Efendi

8‟inci Tümen K. lığı

MareĢal

3. 3. Ankara Manevrasının Ġcrası
8-14 Ekim 1926 tarihleri arasında icra edilen Ankara Manevrası, sivil ve askeri
kayıtlarda 4‟üncü Kolordu Manevrası veya 1‟inci Ordu Manevrası olarak da
geçmektedir.
Manevra, karargâhı Ankara‟da bulunan 1‟inci Ordu MüfettiĢi Korgeneral Ali
Sait PaĢa‟nın sevk ve idaresinde, karargâhı EskiĢehir‟de bulunan 4‟üncü Kolordu
279
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KuruluĢu‟ndaki 8‟inci ve 23‟üncü Tümenler tarafından icra edilmiĢtir. Manevra için
kuzeyde Çile Dağı-Ankara Çayı, doğuda Ankara - Çal Dağı - Mogan Gölü Haymana Yolu, güneyde Haymana Kuzeyi - Yenice Dağı - Kavuncu Köprüsü, batıda
Sakarya Nehri arasında kalan bölge uygun görülmüĢtür.
Bu manevrada birliklerin icra edeceği meseleler ve durum muhakemeleri
Ġstiklal Harbi sırasında yaĢanan tecrübelere dayandırılmıĢtır. Nitekim 1921 yılında,
Sakarya

Meydan

Muharebesi‟nden

önce,

Yunanlıların

Ankara

-

Ġstanbul

demiryolunun kuzeyini, güneyini veya her iki yönünü birden, asıl taarruz istikameti
olarak kullanmasına yönelik tedbirler de gözden geçirilmiĢtir. Bilindiği üzere
Yunanlılar da asıl taarruzu öngörüldüğü gibi güneyden, yani sol kanadın oldukça
açığından, icra etmiĢtir. Bu manevra düĢmanın güneyden değil de demiryolu
mihverini kullanarak icra edeceği harekâtın sonuçlarını araĢtırmak maksadı ile
planlanmıĢtır280.
Bu plana esas olmak üzere manevrada düĢman kuvvetlerini mavi birlikler, dost
kuvvetlerini ise kırmızı birlikler temsil etmiĢtir.
DüĢman kuvvetlerini temsil eden mavi kuvvetler, 23‟üncü Tümen tarafından
oluĢturulmuĢtur. 23‟üncü Tümen‟e bağlı bulunan, Piyade Tugay K. lığı, 68‟inci Alay
K. lığı, 69‟uncu Alay K. Lığı ve 23‟üncü Topçu Alay K. Lığı manevraya katılmıĢlardır.
Ayrıca, Süvari Bölük K. lığı, Ġstihkâm Bölük K. lığı, Muhabere Bölük K. lığı, Tank
Bölük K. lığı, Nakliye Bölüğü K. lığı, Sıhhiye Bölüğü K. lığı, Tayyare Bölüğü K. lığı,
EĢya Ağırlıkları K. lığı, Erzak Ağırlıkları K. lığı da manevraya iĢtirak etmiĢtir.
Manevra sırasında oluĢabilecek her türlü aksaklığa karĢı bir de seyyar hastane teĢkil
edilmiĢtir281.
Dost kuvvetlerini temsil eden kırmızı kuvvetler, 8‟inci Tümen tarafından
oluĢturulmuĢtur. 8‟inci Tümen‟e bağlı bulunan Piyade Tugay K. lığı, 131‟inci Alay K.
lığı, 135‟inci Alay K. lığı, 189‟uncu Alay K. lığı, Topçu Alay K. Lığı manevraya
iĢtirak etmiĢlerdir. Bunlara ek olarak, Süvari Bölük K. lığı, Ġstihkâm Bölük K. lığı,
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a.g.e. , s. 1.
Dördüncü Kolordu Manevrası, Erkân- ı Harbiye-yi Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi, Matbaa-i
Askeriye, Ġstanbul 1927, s. 4.
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Muhabere Bölük K. lığı, Tank Bölük K. lığı, Sıhhiye Bölüğü K. lığı Tayyare Bölüğü
K. lığı, Büyük Ağırlıklar K. lığı da manevrada görev almıĢlardır. Yaralanma riski de
göz önüne alınarak bir seyyar hastane de manevraya kırmızı kuvvetler safında
katılmıĢtır282.
Manevra, Harekât Müdürü ve 4‟üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Emin
PaĢa (Koral) tarafından aĢağıdaki senaryo ile baĢlatılmıĢtır283:
Kırmızı kuvvetler için hazırlanan senaryoya göre, Sakarya Nehri‟nin
doğusuna geçerek taarruzlarını sürdüren mütecaviz mavi kuvvetlere karĢı dost
kırmızı kuvvetler, 3‟üncü Kolordu ile beraber Akmetelik Yazısı - Çile Dağı hattını
tahkim edecektir. Anadolu‟nun muhtelif garnizonlarından sevk edilen birlikler ile
teĢkil edilen 4‟üncü Kolordu‟nun, düĢmanı güney yanından kuĢatmak suretiyle
taarruz etmesi planlanmıĢtır.
Bu maksatla 8 Ekim 1926 saat 14.00‟de 6‟ncı Tümen‟in Sincan Köyü‟nden
Alçı‟ya, 7‟nci Tümen‟in, Güvercinlik Çiftliği‟nden Bucakçı Çiftliği‟ne intikal
etmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Ankara bölgesinde bulunan 8‟inci Tümen‟in, Kolordunun
sol kanadının muhafazasını temin etmek üzere sabah erkenden hareketle 8 Ekim
1926 saat 14.00‟de Hacılar‟a intikal ederek, Polatlı-Kavuncu Köprüsü hattına doğru
giden istikametleri ve yolları keĢfetmesi istenmiĢtir. Verilen bu görev ile 8‟inci
Tümen‟in düĢmanın güney kanadının nerelerde bulunduğunu, kuvvet ve tertibatını
ortaya çıkarması istenmiĢtir284.
Mavi kuvvetler için planlanan senaryo ise Ģu Ģekildedir 285:
Üstün mavi kuvvetler karĢısında ciddi bir muharebeden kaçınan kırmızı
kuvvetlerin Sakarya Nehri doğusunda savunmalarını sürdürdüğü, Mavi 3‟üncü
Kolordu‟nun taarruzlarının, 7 Ekim 1926 akĢamı, Kale Boğazı – Köseler - Kıran
Harmanı hattına, 4‟üncü Kolordu‟nun ise, Çekirdeksiz - Polatlı Beylik Köprü
hattına ulaĢtığı varsayılmıĢtır.
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23‟üncü Tümen‟den bir müfrezenin Kavuncu Köprüsü‟nü iĢgal ettiği, mavi
ordunun 7 Ekim 1926 gecesi 3‟üncü Kolordu‟yu Sakarya Nehri doğusuna geçirerek,
ertesi gün sabah erkenden bütün kuvveti ile Çile Dağı - Akmetelik Yazısı hattındaki
düĢmanın güney kanadını kuĢatacak tarzda taarruz edeceği farz edilmiĢtir. 4‟üncü
Kolordu‟nun 8 Ekim 1926 sabahı saat 06.00‟da 22‟nci Tümen ile Çekirdeksiz „den
Karahöyük, 21‟inci Tümen ile Beylik Köprü‟den Kara Pınar istikametinde intikal
edeceği varsayılmıĢtır.
23‟üncü Tümen‟in, sabah erkenden Polatlı‟dan hareketle Baba Yakup
istikametinde intikal ederek, Kolordunun sağ kanadını muhafaza etmesi, Kavuncu
Köprüsü‟ndeki müfrezesini Bayburt‟a çekmesi planlanmıĢtır.
Bu tümene aynı zamanda Ankara-Sincanköy hattına giden bütün istikametleri
keĢif ile bu hattaki düĢmanın harekâtını ve varlığını araĢtırıp tespit etme görevi
verilmiĢtir.
Manevrayı kırmızı kuvvetleri temsilen Ankara bölgesindeki 8‟inci Tümen,
mavi kuvvetleri temsilen ise Polatlı bölgesinde bulunan 23‟üncü Tümen bilfiil icra
etmiĢ adı geçen diğer birlikler mefruz (var olduğu farz ve kabul edilmiĢ) kabul
edilmiĢtir.
Bu manevrada uygulamaya konulan taktikler ve durum muhakemeleri ile
katılımcı subay ve komutanların; muhtemel bir harekâtta düĢmana yaklaĢma, tesadüf
muharebesi ve müteakip safhalarının güçlüklerini arazide tecrübe etmeleri
planlanmıĢtır. Nitekim uygulanan harekat tarzları ile birlik komutanlarının fiilen
eğitilmesi ve tam bir inisiyatif içinde hareket etmeleri sağlanmıĢtır286.
8‟inci ve 23‟üncü Tümen birlikleri kendilerine verilen vazifeyi icra etmek
maksadıyla, yedi gün boyunca karĢılıklı olağanüstü bir mücadeleye giriĢmiĢler ve
manevranın amacına ulaĢması için yoğun çaba göstermiĢlerdir.
BaĢlangıçta da ifade edildiği gibi Yunanlıların, Sakarya Muharebesi‟nden önce
Ankara-Ġstanbul demiryolunun güneyinden yaptıkları taarruz, manevra hazırlıklarının
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Ġsmail Hakkı Akansel, 4‟üncü Kolordu/Ankara Notları, Ġzmir 2000, s. 3.
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esin kaynağı olmuĢ, ancak bu sefer taarruzun demiryolu mihverinden olacağı
tasarlanmıĢtır.
Bu maksatla Sakarya Nehri doğusuna geçerek taarruzlarını sürdüren mütecaviz
mavi kuvvetlere karĢı, Anadolu‟nun muhtelif garnizonlarından sevk edilen birliklerle
teĢkil edilen dost kırmızı kuvvetlerin, düĢmanı güney yanından kuĢatması
planlanmıĢtır.
8 Ekim 1926 günü baĢlayan taarruzda üstün mavi kuvvetler karĢısında ciddi bir
muharebeden

kaçınan

kırmızı

kuvvetler,

Sakarya

Nehri‟nin

doğusunda

savunmalarına baĢlamıĢlardır.
13 Ekim‟e gelindiğinde, kırmızı kuvvetler zaman kazanmak ve destek için
MeĢe Dağı - Balgat - Çal Dağı hattına kadar çekilmiĢlerdir. 14 Ekim sabahı
KırĢehir‟den gelen takviye birliklerin desteği ile kırmızı kuvvetler taarruza geçerek,
Mogan Gölü -Ahlatlıbeli - Lodumlubeli hattına ulaĢıp, manevrayı baĢarıyla
bitirmiĢlerdir.
Bu manevrada harbin en önemli unsurlarından olan savunma ve karĢı taarruz
taktikleri büyük bir ustalıkla icra edilmiĢtir. Özellikle Hava Kuvvetleri unsurlarının
bu manevrada baĢarılı görevler yerine getirmesi, Türk Ordusu için çok sevindirici bir
geliĢme olmuĢtur.
Manevranın gerçekçi bir senaryoyla icra edilmesi yeni savaĢ stratejilerin
geliĢtirilmesine bağlı olarak da güçlenen ve yenilenen Türk Ordusu için çok yararlı
olmuĢtur. Nitekim bu ve bunun gibi icra edilen manevralarla dosta güven düĢmana
korku veren Türk Ordusu sürekli barıĢın en büyük teminatı haline gelmiĢtir287.

Türk Ordusu‟nun ilerlemesi için birçok yeniliklere imza atan Fevzi PaĢa, özellikle askeri
manevralar, askeri teçhizat bakımından yokluk günlerinde elinden geldiği kadar orduyu
yenileĢtirmeye çalıĢmıĢ, yeni Türk Ordusu‟nun temellerinin atılmasında büyük pay sahibi olmuĢtur.
Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında ısrarla savaĢa girmemizi isteyen Ġngiltere‟ye karĢı durmuĢ ve “yeni
silahlarınızı bizimle paylaĢırsanız bu savaĢa dâhil oluruz” talebini ileri sürmüĢ, Ġngiltere bu isteği
karĢılamayınca savaĢa girilmesi yönündeki baskılara karĢı kaya gibi durmuĢ, böylelikle Ġkinci Dünya
SavaĢı yıkımından ülkemizi korumuĢtur. Bkz. Rahmi AkbaĢ, Mareşal Fevzi Çakmak 1876-1950,
Ötüken Yayınları, Ġstanbul 2008, s. 14.
287
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3. 4. Ankara Manevrası Ġle Ġlgili Değerlendirmeler
Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa Ankara Manevrası ile ilgili
değerlendirmelerini iki baĢlık altında yapmıĢtır. Bunlardan ilki 8-10 Ekim 1926,
ikincisi ise 10-14 Ekim 1926 tarihleri arasında icra edilen harekâtları içermektedir.
Fevzi PaĢa‟nın bu değerlendirmelerinin ardından CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal
PaĢa da manevra hakkındaki görüĢlerini dile getirmiĢtir.
3.4.1. Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa’nın Ankara
Manevrasının 8-10 Ekim Tarihleri Arasında Yapılan Harekâtına ĠliĢkin
Değerlendirmeleri288
Genel Kurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa10 Ekim 1926 tarihinde, manevra
sahasındaki Çayırlı-Deveci arasında bulunan TaĢlık Tepe‟den, yapılan manevranın
kısaca özetini de dile getirdiği tenkitlerde bulunmuĢtur. BaĢta komuta heyetinin
kararları, birliklerine hâkimiyeti, talimlerde yapılan doğru hareketlerin manevra
alanında yapılıp yapılamadığı gibi, taktik konulara dikkati çeken Fevzi PaĢa, daha
sonra da yapılan doğru hareketler ile ilgili olarak da teĢekkür ve takdirlerini ifade
etmiĢtir.
MareĢal değerlendirmelerinin baĢlangıcında manevranın, tüm katılımcılara
müteakip muharebe safhalarını göstermek üzere yapıldığını, bunların yürüyüĢ,
yaklaĢma ve tesadüf muharebesinden ibaret olduğunu belirtmiĢtir. Bu safhaları
dikkatle takip ettiklerini, manevranın maksadının bu safhalarda farklı görevler
alan subay ve kumandanların tam bir inisiyatif kazanmalarına yönelik olduğunu
açıklamıĢtır. Manevranın gerçek savaĢın bir provası olduğunu vurgulayan
MareĢal, burada muharebe eder gibi davranılacağını da sözlerine ekleyerek ancak
bu sayede tüm subaylarına kendi kendilerine sorumluluk alma becerisi
kazandırabileceklerini ifade etmiĢtir.
MareĢal tüm bu ifadelerine ilave olarak manevraya iki grup halinde katılan
kırmızı ve mavi kuvvetlerle ilgili olarak ayrı ayrı değerlendirmelerde
bulunmuĢtur. Ġlk olarak kırmızı birlikler için yaptığı değerlendirme aĢağıdaki
gibidir;
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“Tayyareler mükemmel bir şekilde bombalamıştır ve zayiat verdirmişlerdir.
Gece yürüyüşü dolayısıyla asker yorgun bir durumdaydı. Askerlerin
görünüşü, zayıflığı ifade ediyordu. Gece uyumamış, sıcak yemek yememişti.
Döküntüler de vardı. Gece birliğinden ayrılmış ve birliğini kaybetmiş olanlar da
görülüyordu. Göl civarında büyük mola verilmiş ve tayyareye karşı
gizlenilmemiş, aksine mühim bir yoğunluk gösterilmiş ve düşman tarafından
bombalanmıştı. Şu halde karar gayet iyi olduğu halde tatbikat kötü
olduğundan amaca ulaşılamamıştır”.
MareĢal,
Harbi‟nden

yukarıda

örnekler

yapılan

vermiĢtir.

yanlıĢ
Verdiği

uygulamalara
bir

örnekte

yönelik

Ġstiklal

Afyonkarahisar

Muharebesi‟nde on iki gün yürüyen ordunun, daima gece yürüyüp, gündüz
ikamete geçmesi sayesinde tayyarelerden saklanarak baskın sırasında dahi
baĢarıya ulaĢtığını ifade etmiĢtir.
MareĢal talimlerde az çok uygulanan tüm hareketlerin manevralarda
kesinlikle tecrübe edilmesini önemle vurgulamıĢtır. Bu hareketlerden biri olan
tayyarelere karĢı gizleme yapılmamasını tenkit etmiĢtir. Bu gizlemenin Ankara‟da
kendilerinin davet edildiği bir eğitim esnasında çok baĢarılı bir Ģekilde
yapılabildiğini gördüklerini söylemiĢtir. Hatta o eğitimde gizleme yapan askerleri
10 metre yakınlarına gittikleri halde göremediklerini ifade eden MareĢal,,
izledikleri son manevrada ise arazinin uygun olmasına rağmen aynı hassasiyeti
göremediklerini belirtmiĢtir. Bunun sonucu olarak da bütün birliklerin açıkta
kaldığına, tankların gizlenemediğine iĢaret ederek, talimlerde bile baĢlarını
vücutlarını, ot vesaire ile saklamaya çalıĢan askerlerin manevrada bunu
yapmamalarını eleĢtirmiĢtir.
Fevzi PaĢa manevraların eğitimlerde yapılan münferit hareketlerin
birleĢiminden ibaret olduğunu vurguladığı konuĢmasına Ģu Ģekilde devam
etmiĢtir;
“Manevra öyle bir bütündür ki talimlerde yapılan münferit hareketlerin
münasip şekillerle birleşmesinden oluşur. Nasıl ki bir saatin ayrı ayrı
çarklarının münferit hareketleri bir diğerini ikmal ederek muntazam bir zaman
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ölçeğini meydana getiriyorsa, manevrada dahi özel talimlerin bir hedefe göre
birleşmesi ve düzeni gereklidir”.
Fevzi PaĢa tayyarelerin yeni bir alet olmakla beraber bazen doğru bazen yanlıĢ
raporlar verdiğini, rapor atma yerlerinin iyi tertip edilmemesinden raporlarını
düzenli bir Ģekilde atamadıklarını belirtmiĢtir.
KonuĢmasının devamında askerin maddiyat ve maneviyatına değinen ve
bunun korunması için en önemli görevin birlik komutanlarına düĢtüğünü önemle
vurgulayan Fevzi PaĢa kırmızı kuvvetlerle ilgili değerlendirmelerine Ģu Ģekilde son
vermiĢtir;
“Son sözüm; Manevra, her manasıyla hakiki bir harbin modeli olmalıdır.
Askerin maddiyat ve maneviyatını korumak gereklidir. Manevranın sonunda
göreceğiz hangi birlik çok hasta vermiş ise o birlik askerlerine iyi bakmamış
demektir. Askerlerin maddiyat ve maneviyatını daima elde tutmak için subayların
çok dikkat etmeleri gereklidir. Bu safhaya kadar yapılan harekâtta subay
arkadaşların gösterdiği istek ve gayrete teşekkür ederim.”
MareĢal Fevzi PaĢa manevradaki diğer grup olan mavi birlikler için de Ģu
değerlendirmede bulunmuĢtur:
O safhaya kadar devam eden manevraların geçmiĢ zamanlarda
yapıldığında 2-3 gün içinde sona ereceğini belirten Fevzi PaĢa, bu Ģekilde
bir

muharebenin bölümlerini

göstermeden

sona ereceğini

söylemiĢtir.

Manevranın o zamana kadar 3 gün devam ettiğini, daha 3 gün daha süreceğini
ifade eden MareĢal, bu sayede bir muharebenin bütün bölümlerini yakından takip
etme Ģansını bulacaklarını söylemiĢtir.
MareĢal, mavi birliklerin ilk gün zinde olmasına rağmen, varılması emredilen
Baba Yakup‟a ulaĢamadığını ifade etmiĢtir. Kırmızı Tümenin Hacılar ve göl
arasında yürüdüğü hakkındaki ilk bilgiden sonra bilgi alınamaması üzerine, Mavi
Tümen kumandanının kendi inisiyatifiyle birlikleri Baba Yakup‟un gerisinde
bıraktığını,

aksi

takdirde

kırmızı

birliklerin

mavileri

çok

zor

duruma

düĢürebileceğini izah etmiĢtir.
Tayyarenin, keĢif raporlarını getirmesine rağmen, rapor atma yerinin iyice
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tayin edilmemesinden dolayı raporların tümen kumandanına ulaĢmadığını belirten
Fevzi PaĢa, bu iĢlerle ilgilenmesi beklenilen irtibat subayının bu konuda tümen
kumandanına gereken teklifi yapmadığını söylemiĢtir.
MüĢir PaĢa, Mavi Tümenin ikinci gün hiçbir bilgi almadan ilerlediğini,
Kolordu Kumandanının emrini almasına rağmen, kararını değiĢtirmeyen Tümen
Kumandanının, durumu

kavramak konusundaki

davranıĢını takdire

değer

bulmuĢtur. Ancak Çok Viran bölgesiyle gerekli muhabere hattının tümen
tarafından kurulmamasını eleĢtiren Fevzi PaĢa, buna rağmen tümen kumandanının
kurmaylarını otomobille dahi göndermemesini yadırgamıĢtır. Gerçek bir
muharebede süvari bölüğü ileri sürülerek böyle bir muhabere merkezinin kurulması
gerektiğini ifade etmiĢtir.
MareĢal, manevranın üçüncü günü esas görevi ordunun sol kanadını
korumak olan Tümenin durumu doğru muhakeme ederek taarruz ettiğini
belirtmiĢtir. Merkez ağırlığı sol tarafta bırakıp Tümen iç kanadını diğer Tümene
dayandırarak taarruz etmek gerekliliğini vurgulayan Fevzi PaĢa,

zaten sağ

kanadın pek uzakta kalarak bir iĢ görmediğini söylemiĢtir. Sağ kanadın baĢarılı
olması durumunda bile bir netice alınamayacağını Ģu Ģekilde açıklamıĢtır:
“Kırmızının Mavi Tümenin sol kanadına karşı yapacağı taarruz Mavinin,
durumunu tehlikeye düşürür ve asıl kuvvetlerden ayırırdı. Bu açıdan daima kanat
çevirmek arzu edilse de büyük cephelerde taarruz harekâtının meydana çıkması
halinde büyük boşluklar oluşur ve çevireceği yerde kendisi çevrilir. Muhabere ve
irtibat eksik olduğundan bu tehlike daha fazla artar”
Mavi kuvvetlerle ilgili yaptığı değerlendirmelerinin bu bölümünde özellikle
subaylara hitap eden MareĢal Fevzi PaĢa, birliklerin muharebe durumunun
gerektirdiği ve talimnamelerin istediği gibi gizlenmeye uygun davranmaları
gerektiğini söylemiĢtir. Topçuların bu manevrada dumansız barut kullanmadığını,
gerçek muharebede ise yerlerini belli etmemek için mutlaka bu kurala uyulması
gerektiğini belirtmiĢtir.
MareĢal Fevzi PaĢa Mavi süvari birlikleri ile ilgili değerlendirmesinde, yaptığı
keĢif sonucunda kırmızının taburlarını birer birer sayan Süvari Üsteğmen Ġhsan
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Efendi‟yi takdir etmiĢtir. Ancak raporlarını geriye doğru zamanında
verememesinden dolayı da kendisini eleĢtirmiĢ, bu bağlamda raporların
vaktiyle ulaĢtırılmasının önemli oluğunu vurgulamıĢtır. Süvarileri keĢif yönünden
tayyareden daha baĢarılı bulduğunu ifade eden Fevzi PaĢa tek eksiklerini raporlarını
geriye zamanında verememeleri olarak açıklamıĢtır.
Fevzi

PaĢa

konuĢmasının

son

bölümünü kırmızı

birliklere

yaptığı

değerlendirmede olduğu gibi askerlerin maneviyatına ayırmıĢtır. Bu kapsamda
birliklerin iyi iskân edilmesinin ve askerlere sıcak yemek verilmesinin önemini
vurgulayan MareĢal, bunun askerlerin kuvvetini iki misline çıkartarak subaylar için
büyük bir baĢarı sağlayacağına değinmiĢtir
Fevzi PaĢa, son olarak bazı subayların hakemlerin kararlarını kabul etmekte
zorlandıklarına değinerek, yanlıĢ kararların baĢhakem tarafından düzeltilme
imkânının bulunduğunu, burada asıl önemli olan maksadın hakiki durumu görerek
ona göre hareket etmek olduğunu belirtmiĢtir.
3.4.2. Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa’nın Ankara
Manevrasının 10-14 Ekim Tarihleri Arasında Yapılan Harekâtına ĠliĢkin
Değerlendirmeleri 289
Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa 14 Ekim 1926 tarihinde manevra
sahasındaki Ahlatlıbel doğu sırtlarında yaptığı tenkitlerin baĢlangıcında, manevranın
tertibinde Sakarya SavaĢı öncesi düĢünülen bir durum değerlendirilmesinin
dikkate alındığını belirtmiĢtir. Arazinin Yunanlıların demiryolunun kuzeyinden,
güneyinden veya her iki tarafından gelmeleri ihtimaline karĢı keĢfedildiğini
belirten MareĢal, öncelikle Dua Tepe-Çile Dağı ve uzantısındaki savunma
hatlarının sağlamlaĢtırılmasına karar verildiğini ve ileri hattın Sakarya‟ya kadar
uzatıldığını ifade etmiĢtir.
MareĢal, Ġstiklal Harbi‟nde, Polatlı civarında bulunan kuvvetlerimizin,
düĢmanın kuzeyden veya güneyden gelmesine karĢın taktik geliĢtirdiğini, ancak
düĢmanın iki yönden de gelmeyip güneyden ve çok açıktan geldiğini hatırlatmıĢtır.
Ġhtiyatların güneye kaydırılarak düĢmanın bu manevrasının da engellendiğini,
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fakat düĢmanın kuzeyden gelmesi durumunda ne yapacaklarını bu tatbikatla
araĢtırmak istediklerini açıklamıĢtır.
Ayrıca MareĢal, iyi sağlamlaĢtırılmıĢ bir mevziinin terkedilmesinin mühim
hazırlıklar gerektirdiğini, çoğu kez sahra usulüyle sağlamlaĢtırılmıĢ olan Çile Dağı
gibi yüksek tepelerin elde edilmesinin zor olduğunu ifade etmiĢtir. DüĢmanın
Sakarya‟yı geçmeden asıl mevziiyi dövemeyeceğini, Sakarya‟yı geçtikten sonra da
düĢman topçularının Çile Dağı‟nın hâkimiyeti altında olan tepelere yerleĢeceğini
belirtmiĢtir. Bütün bunlar, savunanın gözü önünde yapılacağından, düĢmanın bu
mevziiyi çevirmek isteyeceğini belirten Fevzi PaĢa manevranın durumunun bundan
ibaret olduğunu söylemiĢtir.
MareĢal Fevzi PaĢa bu safhada da öncekinde olduğu gibi manevra birlikleri
olan kırmızı ve mavi gruplar hakkında yine ayrı ayrı değerlendirmelerde
bulunmuĢtur.
MareĢal, manevranın tatbiki esnasında yapılan doğru ve yanlıĢ uygulamalar
hakkında ayrıntılı bilgi vermiĢtir. Bu sayede manevraya bizzat katılanların yanı sıra
katılmayanların

dahi,

manevra

hakkında

fikir

sahibi

olarak

manevradan

faydalanmasını ummuĢtur.
Kırmızı Tümenin, sağlamlaĢtırdığı mevziiyi güneyden çeviren Mavi Tümene
engel

olması

gerektiğini,

Mavi

Tümenin

de

devamlı

surette

Ankara‟da

toplanabilecek Kırmızı Tümenin tehdidini hesap etmesi gerektiğini ifade etmiĢtir.
Her iki tümenin de, görevlerini yapıp yapmadıklarını anlamak için, bağlı
bulundukları kolordulara ihtiyaç duymadan kendi görevlerini ifa etme becerilerine
bakmak gerektiğini belirtmiĢtir. BaĢarılı bir tümenin, kolordusuna gereksinim
duymayacağını, kolordusuna gereksinim duyan bir tümenin, kolordusunun hareket
özgürlüğünü kısıtlaması nedeniyle baĢarısız sayılacağını vurgulamıĢtır.
MareĢal her iki tümenin de hareket birliği sağlamaksızın bağlı bulundukları
kolordulardan bağımsız davranmasını hoĢ karĢılamamıĢtır. Kırmızının sonuç
alabilmesi için maviyi kanadı dıĢından kuĢatması gerektiğini, aksi takdirde kanadını
maviye kaptırabileceğini, bu durumda bütün mevziiyi kaybetme tehlikesiyle karĢı
karĢıya kalınacağını açıklamıĢtır. Mavinin kırmızıyı çevirme mecburiyeti olduğunu
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belirten Fevzi PaĢa, kırmızının, ancak mavinin kanadı dıĢında bırakacağı kuvvetlerle
bu kuĢatmaya maruz kalmaktan sakınabileceğini ifade etmiĢtir.
Tenkitlerinde yine Ġstiklal Harbi‟nden örnekler veren MareĢal, Sakarya
Muharebesi‟nde düĢmanın ordumuzu daima doğudan kuĢatarak Ankara‟dan
çıkarmak, kuzeye, dağlara atmak istediğini hatırlatmıĢtır. Ancak süvarilerimizin
düĢmanın sağ kanadında etkili olmasının, düĢmanın serbestçe hareket etmesini ve
birliklerimizi kuĢatılmasını engellediğini anlatmıĢtır.
Fevzi PaĢa Mavi Tümenin çevirme harekâtını uygulamak için kanadını
Konya‟ya kadar uzatmasının gereksiz olduğunu belirtmiĢtir. Kanadını yeteri kadar
uzattıktan sonra muharebeyi kazanmak için, diğer yönlerden yapılacak darbelerden
veya baĢka taarruz taktiklerinden istifade edilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. Mavi
Tümenin sağ kanadının fazla açılmasından dolayı, merkezinin çekilmeye mecbur
bırakıldığını, bu çekilme sonucunda da birliğin yan tarafının düĢman tehdidine maruz
kaldığını söylemiĢtir.
Ayrıca MareĢal, Mavi Kolordunun 23‟üncü Tümenine yardım etmesini baĢarılı
bulduğunu, bu takviyenin yapılmaması halinde, tümenin harekâtının sonuçsuz
kalacağını belirtmiĢtir. Böyle bir durumda, Mavi Tümenin görevini layıkıyla
gerçekleĢtirememesinden dolayı, kendi kolordusunun taarruza uğramasına sebep
olabileceğini vurgulamıĢtır.
MareĢal konuĢmasının devamında, muharebenin ana hatlarıyla birçok taarruz
ve karĢı taarruzdan oluĢtuğunu belirterek, düĢmanın bir mevziiye girmesinin o
mevziinin kaybedildiği anlamı taĢımadığını vurgulamıĢtır. Muharebe esnasında
fazlaca ihtiyat birliği bulunduran, yüksek kudret ve azim gösteren tarafın galip
geleceğini ifade etmiĢtir.
Daha sonra icra edilen manevra hakkında bilgi vermeye devam eden MareĢal,
meselenin devamında Mavi Tümenin uzun cephe ve çevirme hatlarından yavaĢ yavaĢ
vazgeçerek, Kırmızı Tümenin cephesini yarmak suretiyle bir baĢarı kazandığını
açıklamıĢtır.
Mavi Tümenin kazandığı baĢarıya rağmen, Kırmızı Tümenin Ankara civarına
geldiğinde takviye edildiğini belirten Fevzi PaĢa, sağ kanadındaki tümene dayanan
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Kırmızının, Mavi Tümenin gerisine bir taarruz yönelttiğini belirtmiĢtir. Bu taarruzla
Kırmızının kesin darbeyi vuramadığını, ancak baĢarılı olması halinde Mavi Tümenin
çekilmekten baĢka Ģansının kalmayacağını söylemiĢtir.
MareĢal

tanklar

değerlendirmelerde

ve

tayyarelerle

bulunmuĢtur.

Bu

ilgili

olarak

da

değerlendirmelerinde,

ayrı

ayrı

tankların

istihdamının yanlıĢ olduğunu, tankların bir arada piyadenin ilerisine hücum
etmesi gerektiğini, tek bir tankın topçu ateĢiyle kolaylıkla etkisiz hale
getirilebileceğini

belirtmiĢtir.

Tankların

bir

cepheyi

söndürmek

için

kullanıldığını belirten MareĢal, düĢman piyadesinin tanklar karĢısında siperlerde
saklanmasından dolayı, piyadelerimizin tanklar himayesinde ilerleyebileceklerini
ifade etmiĢtir.
MareĢal tayyarelerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ise, tayyarelerin
birinci günden itibaren her gün ilerleme gösterdiğini, günden güne daha
kavrayıĢlı ve değerli görevler yaptıklarını belirtmiĢtir. Fevzi PaĢa, önceki
günlerde yapılan yanlıĢ bir hareketin tayyare raporu sayesinde düzeltildiğini,
yapılan ufak tefek hataların tayyarelerden değil birliklerden verilen raporlardan
ileri geldiğini ifade etmiĢtir. Yapılan harekâta göre toplu bir halde giden keĢif
tayyarelerini birbirinden ayırmak gerektiğini, bunun da avcı tayyareleri
tarafından baĢarıyla gerçekleĢtirildiğini izah etmiĢtir.
Fevzi PaĢa, elde bulunan mevcut silahların en son kurallara uygun olarak
kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan manevradaki mesainin memnuniyet
verici olduğunu, memnuniyetsizlik yaratan olayların ise herkesin bildiği ama
ihmal ettiği konulardan kaynaklandığını ifade etmiĢtir.
Özellikle ileri karakol hizmetinde bulunan öncünün ihmalinin asla doğru
görülmemesi gerektiğini, diğer bir eksikliğin ise keĢifsizlik ve irtibatsızlık
olduğunu belirtmiĢtir. MareĢal, iyi bir keĢfin muharebenin yarı yarıya
kazanılmasını sağladığını ancak ileri müfrezelerin düĢmanı keĢifte yeterince
baĢarılı olamadıklarını ifade etmiĢtir. Bu eksikliğin tayyareler tarafından yapılan
keĢifle giderildiğini ve buradan gelen istihbarata göre karar verildiğini
söylemiĢtir. Hâlbuki tayyarelerin her vakit uçamayacağını veya yanılabileceğini,
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yanlıĢ bir karar vermemek için faklı yollardan elde edilebilecek kara keĢiflerinin
sonucuna göre bir karar vermek gerektiğini ifade etmiĢtir.
Ayrıca

MareĢal

eleĢtirilerinde,

subayların,

hakemlerin

görevini

kolaylaĢtırması gerektiğine, galip görünmek için hakeme yanlıĢ bilgi vermenin
manevranın yapılıĢ amacıyla bağdaĢmayacağına değinmiĢtir. Sonucun zararlı ve
hakiki bir muharebede felakete sebep olabileceğini, muharebede zaferi sağlamak
için hatalarımızın tarafımızdan görülmesi ve anında düzeltilmesi gerektiğini
vurgulamıĢtır.
Fevzi PaĢa, bir haftadır devam eden manevrada subayların ve hakemlerin
gösterdiği

gayrete

teĢekkür

ederek

yapmıĢ

olduğu

değerlendirmelerini

sonlandırmıĢtır.
3.4.3. CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa’nın Ankara Manevrası
Hakkındaki Değerlendirmeleri
Mustafa Kemal PaĢa Ankara Manevrası sırasında manevra sahasında sık sık
tetkiklerde bulunmuĢ, yapılan hataları yerinde düzeltmeye çalıĢmıĢ, özellikle genç
rütbedeki subaylarla ve erlerle yakından ilgilenmiĢtir.
Mustafa Kemal PaĢa, manevra sahasında tetkiklerine devam ettiği bir sırada,
kırmızı tarafı temsilen tümenin en ilerisinde hareket eden bir teğmenin yanına
yaklaĢarak diz çökmüĢ ve gözetleme yaptığı düĢman hakkında ne gördüğünü
sormuĢtur. KarĢısında iki kilometre mesafede bir bölük kadar düĢmanın ilerlediği
cevabını aldıktan sonra, sol tarafına yani kuzeye bakıp bakmadığını sormuĢtur.
Teğmenin, kuzeyden iki kilometre mesafedeki Etlik sırtlarından bir alay kuvvetinde
düĢmanın yürüyüĢ kolunda ilerlemekte olduğu, cevabını aldıktan sonra da bu
durum hakkındaki kararını sormuĢtur. Teğmen gördüklerine ait raporunu
hazırladığını, kumandanına ulaĢtırmaya müteakip keĢif faaliyetine devam edeceğini
ifade etmiĢtir. Mustafa Kemal, aldığı bu cevap üzerine sert bir ses tonuyla “Sende
cesaret yok mu?” diye sormuĢ, teğmenden “Var efendim” cevabını aldıktan sonra,
raporuna Ģunları yazdırmıĢtır:

134
“ Karşımdaki düşman bir bölük, kuzeyden ise bir alay yürüyor. Bulunduğum
yerde iki gözcü bırakarak kuzeye dönüp düşman alayına takımımla taarruza
başladım. Arz ederim!”
Raporu yazdırmaya müteakip, göndermesini isteyen Mustafa Kemal,
teğmene emir beklemeden kuzeye dönüp taarruza baĢlamasını emretmiĢtir 290.
Mustafa Kemal PaĢa, manevra sırasında siperlere girip çıkarken, özellikle
küçük kıta komutanlarının hareketleri ve geliĢen durumlar konusunda almıĢ
oldukları kararlarla yakından ilgilenmiĢ, sık sık düzeltmelerde bulunmuĢtur.
Manevra sırasında kendisinin düzeltme yaptırdığı genç bir rütbelinin, manevra
sonrasında takdir aldığını gördüğünde “Ne kadar mükemmel hareket etmiştir”
diyerek övmüĢtür. Bunun üzerine yanında bulunanların, o genç rütbeliye kendisinin
emir vermesi üzerine söz konusu baĢarının elde edildiğini hatırlatması üzerine Ģunları
söylemiĢtir291:
“Bilir misin, ben harplerde de böyle idim. O kadar az imzalı emrim vardır ki
eğer tarih yazılı vesikalara göre hüküm verecek olsa, bana atfolunan zaferlerin,
harplerinde benim bulunmuş olduğumu bile güç ispat eder. ”
Mustafa Kemal manevrayı yakından takip etmesinin ardından manevra
hakkındaki değerlendirmelerini kaleme alıp Genelkurmay BaĢkanı Fevzi PaĢa‟ya
vermiĢtir. Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa manevra hakkında yaptığı
tenkitlerin sonunda; CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa‟nın manevra birliklerine
iletilmesi için kendilerine bıraktığı notu birliklere iletmiĢtir.
Mustafa Kemal PaĢa, MareĢal‟in birliklere iletmesi için kaleme aldığı notta
manevrayı bütün birlikler nezdinde büyük bir ilgi ile takip ettiğini, bu münasebetle
silah arkadaĢlarını arazi üzerinde selamlamakla bahtiyar oluğunu ifade etmiĢtir.
Askeri harekâtın icrasından ve sonuçlarından memnun kaldığını, kumandan, subay
ve askerlerin vaziyet ve vazifelerle, içten ve ilgili bir surette olduklarını görmekten
bilhassa memnun olduğunu belirtmiĢtir. Kıymeti ve kahramanlığı bilinen
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ordumuzun bu münasebetle de vazifesini ifaya kadir oluğunu gösterdiğini, bundan
çok müsterih olduğunu ifade etmiĢtir. Mustafa Kemal, tatbikatı takip eden
subayların da, bir defa daha gördüğü gibi, büyük günlerin vazifelerini ifa
edebilmek için sürekli ve her arazi üzerinde çalıĢmaya mecbur olduklarını belirttiği
açıklamalarının sonunda teĢekkür ve memnuniyetlerini tekrar etmiĢtir 292.
Mustafa Kemal‟in Ankara Manevrası sırasında çekilen fotoğrafları, manevra
konusuna verdiği önemi ve astları ile ne kadar yakından ilgilendiğini göstermesi
açısından büyük önem arz etmektedir293.
3. 5. Ankara Manevrasının Sonuçları
Cumhuriyet‟in ilanından sonra Türk Ordusu‟nun yaptığı en büyük ve en
kapsamlı ilk manevrası olan Ankara Manevrasında edinilen tecrübeler ve tespit
edilen noksanlıklar neticesinde gerekli dersler çıkartılarak, hali hazırda devam eden
ayaklanmaların bastırılmasında önemli mesafeler kat edilmiĢtir.
Bu

manevra

ayrıca

Ġstiklal

Harbi‟nden

baĢarıyla

çıkmıĢ

Türkiye

Cumhuriyeti‟nin kısa zamanda gerek askeri gerekse siyasi yönden bölgede sözü
geçen bir ülke olmasındaki en büyük güvencesinin Türk Ordusu olduğunu
göstermiĢtir. Manevrada uygulanan gerçekçi savaĢ senaryoları sayesinde ordunun
ihtiyaçları gözden geçirilmiĢ, yapılması gereken askeri yatırımlar da planlanmaya
baĢlamıĢtır.
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4. 2’NCĠ ORDU SONBAHAR MANEVRASI (17-20 Ekim 1927)
1927 yılında icra edilen 2‟nci Ordu Sonbahar Manevraları ile ilgili ise tek çıkıĢ
noktamız Bursa Manevrasıdır. AraĢtırmamızda da ele aldığımız 30 Eylül-16 Ekim
1929 tarihleri arasında icra edilen Bursa Manevrası devam ederken 1‟inci Ordu
MüfettiĢi Korgeneral Ali Sait PaĢa 12 Ekim 1929 tarihinde bir değerlendirme
yapmıĢtır. Bu değerlendirmesi sırasında Bursa Manevrasını “1927 yılında 2‟nci
Ordu tarafından Akhisar Mıntıkası‟nda yapılan manevranın” ikincisi olarak
adlandırmıĢtır294. ĠĢte bu ifadeden yola çıkarak biz de bu manevra hakkında baĢta
askeri kaynaklar olmak üzere tüm arĢiv, belge ve bilgilerde inceleme yaptık.
Özellikle

Genelkurmay

ATASE

ArĢivi‟nde

hiçbir

kaynağa

rastlayamadık.

Nihayetinde bu manevrayla ilgili tek yazılı kaynağa Erzurum Atatürk Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi‟nin bünyesinde bulunan “Seyfettin Özege Yazma ve Basma
Eserler Salonu” ndan ulaĢtık.
1927 Senesi 2‟nci Ordu Manevrası adlı eser, Ġkinci Ordu MüfettiĢliği Erkan-ı
Harbiyesi tarafından hazırlanmıĢ ve Ġstanbul Askeri Matbaasında 1928 yılında
basılmıĢtır. Orijinali Osmanlıca olan eser toplam 116 sayfadan ibarettir. Nitekim bu
manevra ile ilgili aĢağıda sunacağımız bilgileri, günümüze kadar ulaĢan ve ilk defa
tarafımızdan konu ile ilgili bölümlerinin çevirisi yapılan bu kaynaktan istifade ederek
sunuyoruz.
4.1. 2’nci Ordu Sonbahar Manevrasının Yapılmasının Nedenleri
Ġzmir kuzeyinde Akhisar ve havalisinde 17-20 Ekim 1927 tarihlerinde icra
edilen bu manevranın yapılma sebebini MüĢir Fevzi PaĢa manevranın sonunda
yaptığı değerlendirmede Ģu Ģekilde ifade etmektedir295:
“Geçen sene yapılan kolordu manevrasında (Haymana) da inkişaf eden
harekât, bir ordunun cenahında muharebe eden karşılıklı iki tümene ait olup
karşılıklı hareket eden iki ordunun yekdiğerini mağlup edebilmesi için kanatlarını
çevirip kat-i bir muharebeye zorlamak maksadı takip olunuyordu. Bu sene ise aynı
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kanatlarda karşılıklı hareket eden iki kolordunun kati netice elde etmek için ne yolda
hareket etmesi lazım geleceği tetkik edilmektedir”
Fevzi PaĢa bu açıklamasında, 1926 yılında icra edilen 4‟üncü Kolordu
(Ankara) Manevrasında bir ordunun iki kolordusunun emrinde bulunan tümenlerinin
birbirlerine çevirme harekâtı sonucunda, kesin bir muharebeye girmeleri halinde ne
yapacaklarının sorgulandığını dile getirmektedir. 1927 yılında icra edilen bu
manevrada ise aynı kanatlarda hareket eden iki kolordunun muharebede kesin sonuç
elde etmek için nasıl hareket edeceklerinin inceleneceğini ifade etmektedir.
Buradan manevranın askeri maksadının bir önceki yıla nazaran hedeflenen
birlik seviyesinin tümenden kolorduya çıkarıldığını, netice itibariyle ordunun eğitim
seviyesinin arttığını, bu seviyenin sonuçlarının görülebilmesi için manevranın icra
edildiğini değerlendirmekteyiz.
Manevranın icrasında kullanılan meseleyi incelediğimizde ise bir baĢka
maksadın da hedeflendiğini görmekteyiz. Burada kırmızı olarak adlandırılan dost
kuvvetlerine verilen meselede296 “Kırmızı Anadolu Devleti ile yeşil Asya hükümeti
arasında harbin ilanından ve kırmızı orduların şarktaki meşguliyetinden istifade
eden mavi hükümet ordusu, Çandarlı ve Dikili sahillerine baskın tarzında çıkarma
yaparak harp ilan etmiştir” ifadesi geçmektedir. Açık olarak ifade edilmese de,
burada Asya Devleti olarak muhtemelen Rusya, mavi hükümet olarak da Yunanistan
kastedilmektedir.
Manevranın icra edildiği bölge de dikkate alındığında, bu manevranın bir diğer
maksadının da, Ġstiklal Harbi‟nde edinilen tecrübeler sonucunda ordunun istikbalde
karĢılaĢabileceği mütecaviz harekâtlara karĢı tedbirleri gözden geçirmek olduğunu
görmekteyiz.
Gerek icra edilen bölge gerekse meselede hedef olarak gösterilen ülkeler
dikkate alındığında bu manevranın dile getirilmeyen maksadının, bölge ülkelerine
Türk Ordusu‟nun ülkesini korumak gayesiyle gücünü arttırma konusunda
hazırlıklarına devam ettiğinin gösterilmesi olduğunu pekâlâ söyleyebiliriz.
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4.2.2’nci Ordu Sonbahar Manevrasına Katılan Askeri Erkan ve Birlikler
2‟nci Ordu Sonbahar Manevrasına Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa,
2‟nci Ordu MüfettiĢi Orgeneral Fahrettin PaĢa, Korgeneral Ahmet DerviĢ ve Ali
Hikmet PaĢalar, Albay ReĢat ve Pertev Beyler baĢta olmak üzere birçok general,
ümera ve zabitanlar katılmıĢtır.
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa 2‟nci Ordu Sonbahar Manevrasına
katılamamıĢ ancak harekâtı Ankara‟da her akĢam kendisine takdim edilen
raporlardan harita üzerinden takip etmiĢtir 297 . Bilindiği üzere 15-20 Ekim 1927
tarihleri arasında Mustafa Kemal PaĢa Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Ankara‟da
toplanan ikinci kurultayında 6 gün süre ile “tarihi bir hitabeye dayandığı için Nutuk
adını alan” eserini takdim etmiĢtir 298 . Bu nedenle Mustafa Kemal‟in yapılan bu
manevraya katılamadığını tahmin ediyoruz.
2‟nci Ordu Manevrasının sevk ve idaresi Ordu MüfettiĢi Orgeneral Fahrettin
PaĢa tarafından yürütülmüĢtür. Birlikler kırmızı ve mavi kuvvetler olarak ikiye
ayrılmıĢlardır. Korgeneral Ahmet DerviĢ PaĢa komutasındaki 1‟inci Kolordu kırmızı
birlikleri, Korgeneral Ali Hikmet PaĢa komutasındaki 2‟nci Kolordu ise mavi
birlikleri temsil etmiĢtir.
Korgeneral Ahmet DerviĢ PaĢa komutasındaki Kırmızı 1‟inci Kolordu birlikleri
Ģunlardır299;
1‟inci Kolordu Karargâhı, bir muhabere bölüğü, bir istihkâm taburu, bir topçu
taburu
57‟inci Tümen Karargâhı, 57‟nci Topçu Alayı (Muhabere Bölüğü ile),
37‟nci ve 176‟ncı Piyade Alayları
62 „nci Tugay Komutanı komutasında teĢkil edilen bir mürettep tugay (2‟nci
Dağ Alayı, 51‟inci Alay, 192‟nci Alay, 39‟uncu Alay ve 57‟nci Tümen‟den bir sahra
obüs bataryası ve dağ topçu taburu )
297

Bu bilgi manevraların sonunda 2‟nci Ordu MüfettiĢi Orgeneral Fahrettin PaĢa‟nın yaptığı tenkitte
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1927 Senesi 2‟nci Ordu Manevrası, s. 2.
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46‟ncı Süvari Alayından iki süvari bölüğü
Ġzmir Müstahkem Komutanlığı emrinde Yeni Foça‟da atlı (koĢulu) bir ağır
batarya.
Kırmızı hava kuvvetleri;
Ġzmir Müstahkem Mevki Komutanlığı emrinde bulunan bir deniz bombardıman
bölüğü,
Gaziemir‟de bulunan dört bölüklü bir tayyare taburu.
Korgeneral Ali Hikmet PaĢa komutasındaki Mavi 2‟nci Kolordu birlikleri ise
Ģunlardır300;
2‟nci Kolordu Karargâhı ile 2‟nci Topçu Alayı, bir istihkâm taburu, bir
muhabere bölüğü.
4‟üncü ve 16‟ncı Tümenler
54‟ncü Süvari Alayı
Donanma Birlikleri
Mavi hava kuvvetleri
Bir deniz keĢif bölüğü, bir kara keĢif bölüğü
Mefruz olarak kabul edilen diğer hava kuvvetleri unsurları.
4.3. 2’nci Ordu Sonbahar Manevrasının Ġcrası
Harekât Müdürü Fahrettin PaĢa tarafından 17 Ekim 1927 baĢlangıç gününe
kadar olan geliĢmeler ve o günden itibaren manevranın icra safhaları ile birliklerin
görevleri gönderilen meselelerle tebliğ edilmiĢtir. Buna göre Kırmızı taraf için
harekâtın hâlihazırdaki durumu ve birliklere verilen görevler de ayrıntısıyla meselede
Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır301;
Kırmızı Anadolu Devleti ile YeĢil Asya hükümeti arasında harbin ilanından ve
kırmızı orduların Ģarktaki meĢguliyetinden istifade eden Mavi hükümet ordusu
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a.g.e. , s. 5.
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Çandarlı ve Dikili sahillerine baskın tarzında çıkarma yaparak harp ilan etmiĢtir.
Buna karĢılık vermek üzere Kırmızı 3‟üncü Kolordusu Kırkağaç güney batısında
Nemrutkale-Kozaklar-Dumanlıdağ-Çamdağı hattını 16 Ekim 1927 akĢamından
itibaren iĢgal ederek mukavemet hazırlığı içerisindedir. Ġzmir Müstahkem Mevkii
Foça kıtaları ġeyhkebir-Kızıldağ hattındadır. Mavi kuvvetler karĢısında Dikili‟den
itibaren muharebe ederek çekilen 64‟ncü Alay‟ın bir bataryası 16 Ekim 1927 akĢamı
Soma batısında Kozanlı- Avtan sırtlarında düĢmanla temasa geçmiĢtir.
Meselede, Mavi donanmanın Ġzmir Müstahkem mevkiine karĢı taarruza devam
ettiği, Mavi hava kuvvetlerinin deniz ve karada faaliyette olduğu, ayrıca mavi
birliklerinin Salihli, Manisa, Akhisar bölgesindeki diğer faaliyetleri hakkında da
ayrıntılı bilgi sunulmuĢtur.
Manisa‟daki Kırmızı Ordu Komutanlığından Akhisar‟da bulunan 1‟inci
Kolordu Komutanlığına 16 Ekim saat 20.00‟de ulaĢan emirde, 1 ve 3‟üncü
Kolordulara düĢmanı uygun vaziyette muharebeye sokmak için harekâta devamı
emredilmiĢtir.
Kırmızı orduya gelen emirde, mavinin Soma istikametinde ilerleyen
kuvvetleriyle sağ kanadı kuĢatmaya teĢebbüs edeceği anlaĢıldığından 1‟inci
Kolordunun düĢmana karĢı koyması istenmiĢtir. 1‟inci Kolordu‟ya düĢmanı daha
müsait bir vaziyette imha etmek için, icap ederse 3‟üncü Kolordunun ġatırlarNemrutkale mıntıkasında bulunan sağ kanadı ile Kılıç Dağı ve doğusundaki hattı geri
alması emredilmiĢtir.
17 Ekim tarihinde Harekât Müdürü Fahrettin PaĢa tarafından birliklere
gönderilen meseleye göre, Mavi taraf için harekâtın hâlihazırdaki durumu ve
birliklere verilen görevler Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır302;
Kırmızı Anadolu Devleti ile YeĢil Asya hükümeti arasında harp baĢlamıĢtır.
YeĢil hükümetle ittifak eden Mavi hükümet ordusunun Batı Anadolu‟yu zapt ve istila
etmesi maksadıyla, Mavi 3‟üncü Kolordu, Çandarlı Körfezi ve Dikili sahillerine
çıkarma yapmıĢtır. Mavi Ordu, Kırmızı Ordu kuvvetlerini tard ve takip ederek

302

a.g.e. , s. 4-6.

141
ilerlemiĢ ve 16 Ekim akĢamı Mavi 3 ve 4‟üncü Kolorduların kıtalarıyla Yeni Foça
güneydoğusunda ġaphane Dağı-Karahasan Dağı-Maldan-Çildere-Karadere hattına
ulaĢmıĢtır.
Ayrıca meselede Mavi Ordunun ulaĢtığı bölgenin karĢısında bulunan ġatırlarNemrutkale-Kozaklar-Dumanlıdağ-Çamdağ-ġeyh-i Kebir-Kızıldağ hattının, Kırmızı
Ordu tarafından sivil ve amele kuvvetleriyle üç gündür tahkim edilmekte olduğu,
Kırmızı ordunun bu mevziiyi iĢgal ve müdâfaa edeceğinin anlaĢıldığı bilgisine de yer
verilmektedir.
Ayrıca kırmızı birliklerin Kınık, Soma batısı, Bergama mıntıkası ile Hamidiye
bölgesindeki diğer faaliyetleri hakkında da ayrıntılı bilgi sunulmuĢtur.
16 Ekim saat 20.00‟de ReĢadiye‟deki Mavi Ordu Komutanlığından Kınık‟ta
bulunan 2‟inci Kolordu Komutanlığına gönderilen emirle, Kırmızı Ordunun sağ
kanadını kuĢatıp Kum Çayı gerisine çekilmesine mani olmak ve Gediz kuzeyinde
düĢman ordusunu imha etmek maksadıyla, 17 Ekim günü harekete geçmesi, 19
Ekim‟de Dereköy (Ballıca‟nın 3 km batısında ) Gökçe-Çakmaklı uzanımı hattında
kırmızının sağ kanadı gerisine taarruz etmesi istenmiĢtir.
2‟nci Ordu Manevrası Harekât Müdürü Fahrettin PaĢa‟nın yayımladığı mesele
ve geliĢen durumlara göre birliklere verilen emirler doğrultusunda, Batıda Adalar
(Ege) Denizi olmak üzere Bakır Çayı-Kum Çayı-Gediz Nehri‟ni çerçevelediği
arazide baĢarıyla icra edilmiĢtir303.
2‟nci Ordu Manevrasının icrası ve harekât safhaları hakkında ayrıntılı bilgi
Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa‟nın faaliyetin sonunda yapmıĢ olduğu
değerlendirmede ifade edilmiĢtir. Bu nedenle manevranın icra kısmının ayrıntılarına
girilmemiĢtir.
4.4. 2’inci Ordu Sonbahar Manevrası Ġle Ġlgili Yapılan Tenkitler
2‟nci Ordu Sonbahar Manevrasının dördüncü ve son günü olan 20 Ekim
akĢamı, Akhisar Belediyesi‟nde binbaĢı ve daha üst rütbeli zabıtanın katılımıyla,
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Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa ve 2‟nci Ordu MüfettiĢi Orgeneral
Fahrettin PaĢa tarafından tenkitler yapılmıĢtır304
4.4.1. 2’nci Ordu MüfettiĢi Orgeneral Fahrettin PaĢa’nın 2’inci Ordu
Sonbahar Manevrası Ġle Ġlgili Tenkitleri
2‟nci Ordu MüfettiĢi Orgeneral Fahrettin PaĢa yapmıĢ olduğu değerlendirmede,
manevranın ilk gününden itibaren tüm birliklerin doğru veya yanlıĢ yaptığı konularla
ilgili görüĢlerini ayrıntılı olarak izah etmiĢtir.
Özellikle Ġzmir Müstahkem Mevkii ve Mavi filonun vazifelerini layıkıyla ifa
ettiklerinden, Ġzmir Kalesinin teyakkuzundaki baĢarılarından da vurgu yaparak
bahsetmiĢtir.
Manevraya katılan tüm kıtaların kumandanlarının gösterdikleri ehliyet ve
kabiliyetin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten PaĢa, kıtaların manevrada
büyük bir intizam, yürüyüĢ kabiliyeti ve tahammül gösterdiklerini ifade etmiĢtir.
Ġcra edilen manevranın Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra Türk Ordusu‟nda
Ordu çapında yapılan ilk harekât olduğunu belirten Fahrettin PaĢa konuĢmasını Ģu
Ģekilde tamamlamıĢtır305:
“Manevra; sevk ve idare, talim ve terbiyede mühim terakki ve hatvelerin
atılmış olduğunu ispat etmiştir. Büyük Harbe takaddüm eden senelerden beri, ilk
defa yapılan ordu manevrasını her akşam takdim edilen hulasa raporlarıyla harita
üzerinde Reis-i Cumhur Hazretleri de takip etmek lütfunda bulunmuşlardır.
Orduya böyle bir fırsatı bahşettiklerinden dolayı gerek kendilerine ve gerekse
manevra sahasında bizzat bulunarak harekâtta hataları ihtar buyuran Muhterem
Erkan-ı Harbiye Umumi Reisi Paşa Hazretlerine ve bilumum kumandanlara ve
heyeti zabıtana teşekküratımı takdim ederim.”
2‟nci Ordu MüfettiĢi Fahrettin PaĢa konuĢmasının sonunda, bu manevra ile
ordunun gerek sevk ve idare, gerekse talim ve terbiyede önemli geliĢmeler
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gösterdiğini, birliklerin aynı zamanda kendilerine olan güveninin de arttığını ifade
etmiĢtir.
4.4.2. Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa’nın 2’nci Ordu Sonbahar
Manevrası Ġle Ġlgili Tenkitleri 306
MareĢal Fevzi PaĢa, Ordu MüfettiĢi Fahrettin PaĢa‟nın ardından manevranın
icrası ile ilgili çok geniĢ bir değerlendirmede bulunmuĢtur. KonuĢmasının baĢında
MareĢal, Türk Ordusu‟nun, istiklalini temin ettiği vatanının ne yolla muhafaza
edileceğini ve muharebenin ancak taarruz demek olduğunu yaĢadığı tecrübelerle
anladığını ifade etmiĢtir.
Bu noktadan yola çıkarak manevralar için hazırlanan meselelerde taarruz
harekâtına önem verildiğini ve bu fikrin harfiyen uygulanması için en küçük
rütbedeki askerden en yüksek rütbeliye kadar ciddiyetle çalıĢılması gerektiğini dile
getirmiĢtir. MareĢal, uygulamaya konulan bir manevranın az çok noksanları
olabileceğini, harekâtın ciddiyetle müzakere edilerek, hataların meydana çıkarılması
gerektiğini önemle vurgulamıĢtır. Ancak bu sayede yüksek kumanda heyetinin
kudret ve maharetinin ortaya çıkacağını ve ordunun muharebeye hazır hale
gelmesinin temin edileceğini söylemiĢtir.
Ġstiklal Harbi‟nden örnekler veren MareĢal, Ġzmir ve civarına düĢman
tarafından yapılan çıkarma ve iĢgal sonucunda, harbin bir mevzii muharebesine
dönüĢtüğünü hatırlatmıĢtır. Bir memleketi istila için yalnız ordusunu mağlup etmenin
yeterli olmadığına değinen Fevzi PaĢa, Türk Ordusu‟nun da yaptığı gibi, mağlup olan
ordunun geri çekilip, kuvvetlenebileceğini ve mütemadi bir harp ile müstevlileri
yıpratabileceğini ifade etmiĢtir.
Müstevli ordunun istila edeceği memleketin ordusunu mahvetmek, hiç olmazsa
uzun müddet saf dıĢı bırakmak isteyeceğini belirten MareĢal, bunun da vurulacak ilk
darbenin kat‟i olmasıyla mümkün olacağını, aksi takdirde, dağların ve nehirlerin
gerisine çekilecek birliğin tedricen takviye edileceğini belirtmiĢtir.

306

a.g.e. , 106-116.

144
Fevzi PaĢa, harekâtın devamında Ģarktan gelecek kuvvetlerin en nihayet istila
ordusunun yanlarına sarkacağını ve müstevli ordusunun kanatlarının sarılarak
mağlup ve imha edilmesinin imkân dâhilinde olacağını söylemiĢtir. Bu yüzden de
mavi tarafın ilk darbesinin, kırmızı tarafın çekilmesine imkân vermeden, bozguna
uğratılmasına sebep olacak kadar etkili olması gerektiğini vurgulamıĢtır. Bunun
baĢarılamaması halinde, hiç olmazsa kırmızının malzemesinin mühim bir kısmının
ele geçirilmesinin sağlanmasını sözlerine eklemiĢtir.
Bu manevrada icra edilen meselede de müstevli ordunun memleket ordusuna
benzer bir harekât icra ettiğini belirten MareĢal, Kırmızı Ordu‟nun elindeki 1‟inci
Kolordu ile bu darbeye karĢı nasıl bir harekât icra edeceğinin önemini vurgulamıĢtır.
Gerekli

savunma

tedbirlerini

alarak

düĢmanın

imha

darbesini

durdurabileceğinin ihtimal dâhilinde olduğunu ifade eden Fevzi PaĢa, bu durumda
mevzii muharebesinin devam edip gideceğini söylemiĢtir.
Türk Ordusu olarak bizim sadece mağlup olmamayı değil, behemehâl
muzaffer olmayı aklımızdan çıkarmamız gerektiğini vurgulayan MareĢal, bunun için
de 1‟inci Kolordunun sağ kanatta teĢkilatını, sadece savunmayı düĢünerek değil
taarruzu düĢünerek de, düzenlemesi gerektiğini Ģu sözleriyle vurgulamaktadır:
“Düşmanın taarruzu inkişaf ederken kırmızı taraf öyle bir mukabil taarruz
tertip ve tevcih eylemelidir ki mavi kolorduyu yandan vurarak mağlup etmekle
beraber mevzii harbinde bulunan mavi ordu büyük kısmının bu suretle açılacak sol
cenahı üzerinden yüklenerek düşmanı mağlup ederek denize dökmek mümkün olsun.
Bu gayeyi istihsal için bölük kumandanından itibaren ordu kumandanına kadar bu
esas ve bu ruh göz önünde tutularak hareket etmek lazım gelir.”
MareĢal bu manevrada Mavi ordu komutanının 18 Ekim günü yapılması
gereken taarruzu, önce düĢmanı çevirmek gayesi ile bir müddet beklemeye aldığını
ve 2‟nci Kolorduya da bu yolda emir verdiğini hatırlatmıĢtır. Bu hatalı karar
nedeniyle birliğin büyük kısımdan uzaklaĢtığını, bu hareketin düĢmanı çevirmek
maksadıyla yapılmıĢ olsa bile doğru olmadığını, aynı yanlıĢın bir önceki yıl icra
edilen manevrada da yapıldığını ifade etmiĢtir.
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Bu konu ile ilgili Sakarya Muharebesi‟nden misal veren MareĢal, Yunanlıların
yapmıĢ olduğu benzer hata ile nasıl geri çekildiklerini Ģu Ģekilde anlatmıĢtır;
“Meydan muharebesine müessir olmayacak derecede büyük kısımdan çok
uzaklaşmak

hatadır.

Sakarya

Muharebesinde

Yunanlılar

sağ

cenahlarını

“Haymana” çölünde aynı suretle uzattılar. Cepheleri zayıfladı. İç cenahlarında
yedikleri darbe üzerine ricata mecbur oldular. Cenah çevirmek için uzanmanın da
bir haddi vardır. O da asıl ordunun meydan muharebesinde galip gelmesini
sağlayacak şartları temin etmesi ile sınırlandırılmıştır.
Kırmızı cihete gelince: o da düşmanı saracak vechile taarruzi koltukla hareket
emri aldım diyerek harekâtını pek ziyade uzatmayacaktı. Ancak mensup olduğu
ordunun cenahı dâhiliyesiyle kendi cenahı arasında top ateşi irtibatı olacak vechile
açılabilir. 15 ila 20 km den fazla açılacak olursa arada düşmanın istifade edeceği bir
boşluk hâsıl olur.”
Kırmızı kuvvetler ile ilgili değerlendirmesinde ise MareĢal, 18 Ekim akĢamına
kadar kırmızının yaptığı harekât ve iki tümenini muharebeye sokmak için aldığı
tertibatın doğru olduğunu söylemiĢtir. Ancak bu iki tümenin, Akhisar batısından
kuzeye doğru ilerlemeye devam etmesi halinde ordusunun kanadını korumaya
muvaffak olabileceğini, ancak Akhisar doğusuna gidilerek büyük meydan
muharebesine yetiĢilemediğini ifade etmiĢtir.
Fevzi PaĢa, bu hareketin mavinin lehine olduğunu ama genel itibariyle kırmızı
tarafın biraz geç kalmakla beraber tevcih ettiği darbe ile vazifesini kısmen yaptığını
belirtmiĢtir.
Değerlendirmelerine 64‟üncü Alay ile Süvari Alayı hakkındaki sözleri ile
devam eden MareĢal, Soma civarından güneye doğru gelen yolların bir Ģose ve
müteaddit küçük dağ yollarından ibaret olduğunu hatırlatarak, düĢmanın yalnız
Ģoseden geleceğini kabul etmenin büyük bir hata olduğunu vurgulamıĢtır. Fevzi PaĢa,
diğer yolları dikkate almayan ve bu yollar arasındaki hâkim yolları tutmayan 64‟üncü
Alayın, bu yollara gereken ehemmiyeti vermediği için Dereköy‟de müfrez kalan bir
bölüğünün esir düĢtüğünü ifade etmiĢtir.
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Kırmız süvari alayının, 64‟üncü Alay ile kırmızı ordu sağ kanadı arasındaki
dağ yollarını keĢfetmek üzere Kınık istikametine gönderilmesi gerektiğinin önemine
dikkat çeken MareĢal, bu sayede Kınık istikametinden gelecek olan mavi yürüyüĢ
kollarını keĢfetmenin ve kısa yoldan raporlarını ulaĢtırmanın mümkün olacağını
vurgulamıĢtır.
Fevzi PaĢa, mavi süvarinin Mavi ordu sol cenahında kullanılmasının doğru
olduğunu, mavi tarafın müstevli bir orduyu temsil ettiğini ifade etmiĢtir. Bu nedenle
kırmızının memleket dâhilinde, yeniden teĢkil ve muharebe mıntıkasına sevk edeceği
takviye kuvvetlerini bulması ve haber vermesi gerektiğini vurgulayan MareĢal, sonuç
olarak Kırmızının, ordusunun kanadını muhafaza ve temin için bu suretle hareket
etmesi gerektiğini dile getirmiĢtir.
Fevzi PaĢa tenkitlerinin devamında, gece yapılan bir süngü muharebesi ile ilgili
düĢüncelerini Ģu Ģekilde ifade etmektedir;
“Geceleyin Öveçli Köyü ilerisinde bir süngü muharebesi oldu. Bir mavi alay
“42 nci Alay “ ilerlemekte iken Öveçli kuzeyinden ateş aldı. Bu ateşe karşı süngü
taktı ve ilerledi. Bu süngü muharebesi doğru bir harekettir. Alay kumandanı hedefine
gitmek için önüne çıkan maviyi bu suretle bertaraf etmek istedi. Fakat önüne çıkan
kuvvet,

süngü muharebesi yapan kendi kuvvetinden daha büyük olduğu için

hakemler tarafından geri çektirildi. Alay yürüyüş hedefine varamadı. Buna sebep
mavi tümen tarafından önündeki maniler hesap edilmeksizin emir verilmiş olması idi.
O gün daha evvel fırka kumandanından sormuştum, saat 12.00 idi. Saat
14.00‟de hareket edecek ve ikamet mıntıkasına gidinceye kadar saat 19.00, yani
karanlık olacaktı. Tümen karşısındaki düşman müfrezesini esir etmek istiyordu.
Akşamleyin yürüyüş hedefine hangi saatte varacağını hiç düşünmüyordu. Hâlbuki
düşman memleketinde hareket eden müstevli bir ordu harekâtını gündüz bitirmek,
konaklanacak yerleri gündüz gözüyle görmek, ileri karakollarını gündüz tesis temek,
düşman baskınlarına karşı müteyakkız bulunmak ve askerine vaktiyle istirahat
vermek mecburiyetindedir. Meçhulat içinde geceleri askeri lüzumsuz yere fazla
yürüterek uykusuz bırakmak ve fazla yormak yanlıştır.”
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Fevzi PaĢa süngü muharebesi ile ilgili tenkitlerinin devamında, yukarıda
belirttiği gibi bu Ģekilde israf edilen kuvvetlerin birkaç gün sonra yorulup
dağılabileceğini, bu meselede 4‟üncü Tümenin düĢman alayını esir etmek
hususundaki gayretinin bu yanlıĢı ortaya çıkardığını ifade etmiĢtir. Öncü alayın
hedefine varmak için yaptığı süngü muharebesinin ise doğru olduğunu belirten
MareĢal, 64‟üncü Alayın müteakip harekâtının iyi tertip olunduğunu, iyi yapıldığını
ve bu suretle talimnamenin gereklerinin de tatbik olunduğunu sözlerine eklemiĢtir.
18 Ekim tarihinde Mavi 16‟ncı Tümenin harekâtında dağlık yerlerde
zorluklarla karĢılaĢıldığını, 9-10 saat yürüyüĢle, Sarıbayır sırtlarından sahra
bataryalarının müĢkülatla geçirildiğini anlatan MareĢal, bunun aksine öncüde
bulunan 44‟üncü Alay‟ın konak yerine zamanında geldiğini, gündüz gözüyle
tertibatını alması sayesinde askerin moralinin yerinde olduğunu ifade etmiĢtir. Fevzi
PaĢa bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiğini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır;
“Manevralarda bilhassa buna dikkat lazımdır. Muharebelerde böyle müstesna
haller olur. Hâlbuki manevralarda biz normal halleri öğreneceğiz. Buna alışmak
lazımdır. Normal işler yapılmazsa fevkalade işleri hiç yapamayız.”
Tenkitlerinde Fevzi PaĢa manevradaki süvari harekâtını ise ayrı ele almıĢtır.
Süvarilerin kullanımında iki amacın önemine dikkat çeken MareĢal, bunlardan
birincisi olan “keĢif kuvveti” vazifesiyle ilgili olarak; tayyarelerin ortaya
çıkmasından sonra süvari keĢfinin ikinci dereceye indiğine dair yanlıĢ bir fikir
olduğunu, tayyare keĢfi ile gizlemenin de geliĢtiğini vurgulamıĢtır. Sisli, fırtınalı,
yağmurlu, karlı havalarda, ormanlarda ve gizlenmeye müsait arazide, süvari keĢfinin
halen birinci derecede ehemmiyete haiz olduğunu ifade etmiĢtir.
Fevzi PaĢa, orduda tesettürün iyi seviyede olduğunu, bazı kıtaların gayet iyi
gizlendiklerini hatta kendilerinin bile yakından farkına varamadıklarını, ağaçlık
yerlerde gizlenen kıtaları tayyarelerin keĢfetmesinin kolay olmadığını, bu nedenle
süvarinin keĢif harekâtındaki öneminin azalmadığını Ģu sözleriyle ifade etmiĢtir;
“Böyle mıntıkalarda hayvanat, toplar, asker, tayyareden keşfedilemez.
Manevra mıntıkası ağaçlıktı. Kıtalar iyi gizleniyordu ve tayyareden keşfi
güçleştiriyorlardı. Nitekim kırmızı tayyareler ormanlık araziden geçen mavi 16‟ncı
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Tümeni keşfedemedi. Ağaçsız yerlerde ekseriya gece yürünür ve gece konaklara
yerleşilip, gizleme tertibatıyla tesettür olunur. Bunun için ordu ve kıta kumandanları
şüphe ettikleri istikamet ve arazinin mükerrer anlarda, tayyarelerle fotoğraflarını
aldırır. Şüphelendiği bölgelerin zaman zaman kaybolduğunu görerek bir hareket
olup olmadığını anlar ve daha iyi keşif için süvarilerini gönderir.”
MareĢal süvarinin muharebedeki ikinci amacının “müsademe kuvveti” olarak
kullanılması olduğunu ifade etmiĢtir. Süvarinin muntazam ve sarsılmamıĢ piyadeyi
ateĢ kuvvetiyle esir etmesine imkân olmadığını belirten Fevzi PaĢa, süvarinin yaya
muharebesine sokabileceği kuvvetlerin, mahdut miktarda tüfekler ve makinelilerden
ibaret olduğunu hatırlatmıĢtır. Nitekim mavi bir süvari bölüğünün yaya cenk ile bir
taburun gerisine düĢüp, taburu esir etmeye kalkmasının doğru olmadığını dile getiren
MareĢal, bu gibi gayri tabi hallerden kaçınmak gerektiğini önemle vurgulamıĢtır.
Böyle bir taarruzun ancak münhezim ve intizamı bozulmuĢ, panik yapmakta olan bir
kıtaya karĢı yapılırsa muvaffakiyet elde edilebileceğini ifade etmiĢtir.
Fevzi PaĢa, süvarilerle ilgili tenkitlerinin ardından manevra hakkındaki genel
değerlendirmelerine devam etmiĢtir. 19 Ekim tarihinde Kırmızı ordunun taarruza
öğle vakti yerine, güneĢin batmasıyla baĢlaması sonucunda kati netice elde
edilemeden havanın karardığını belirten MareĢal, gece muharebelerinin hazırlıksız
yapılmayacağını ifade etmiĢtir. Ġnzibatı yerinde olmayan ve pek yorgun bulunan
askerin gece tertibatında kumandanının baĢına felaket getireceğini hatırlatan Fevzi
PaĢa, bunun için kati muharebelerde karanlık basmadan evvel hedefin ele
geçirilmesinin önemine dikkat çekmiĢtir.
MareĢal Fevzi PaĢa, manevranın dördüncü ve son günü olan 20 Ekim tarihinde
yapılan harekâtla ilgili değerlendirmelerinde, raporların önemine dikkat çekmiĢtir.
Mavi ordunun çok doğru bir karar ile baĢlattığı taarruzi harekâtın bir tereddüt
neticesinde sonuca ulaĢamadığını belirten MareĢal, bunun süvarinin verdiği yanlıĢ bir
rapor nedeniyle olduğunu, muharebede kumandanların kendilerinin Ģahit olmadıkları
ve muhakeme etmedikleri raporları ayrıca tetkik etmeleri gerektiğini vurgulamıĢtır.
Raporları yazanların, gerek tayyareden ve gerek süvariden gelen yanlıĢ
raporun kumandanlar üzerinde hâsıl ettiği tesirin büyüklüğünü bilmeleri gerektiğini
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hatırlatan Fevzi PaĢa, bunun için raporlarda kati olan Ģeylerle, Ģüpheli olan Ģeylerin
ayrılması ve nasıl görüldü ise o Ģekilde yazılması gerektiğini söylemiĢtir.
Fevzi PaĢa, Mavi 16‟ncı Tümen ile Kırmızı 57‟ nci Tümenin harekâtı ile ilgili
olarak, taarruzun hattı zatında bir kuvvet olduğunu,

bir defa taarruz kararı

verildikten sonra tereddüte düĢmenin en fena hareket olduğunu dile getirerek Ģunları
söylemiĢtir;
“Taarruz hattı zatında bir kuvvettir. Bir defa taarruz kararı verildikten sonra
tereddütte düşmek en fena harekettir. Taarruz edip de muvaffak olmasak bile yine
düşman üzerine bir tesir yapmış oluruz. Düşman karşısında mukavemet imkânı var
iken geri çekilmek daima fena netice verir. Büyük bir tehlike mevcut olduğuna kanaat
hâsıl olursa veyahut her türlü çarelere rağmen mukavemet imkânı kalmazsa o zaman
muharebeyi kesip çekilmek doğru olabilir. Hâlbuki burada mavi taraf böyle bir
tehlike karşısında olmadığı gibi mukavemet ve hatta taarruza devam etmek imkânı da
pekâlâ mevcut idi. Böyle muharebe halinde gündüz gözüyle çekilmek icap ederse
kademe kademe ve muharebe ederek çekilmek lazımdır. Usulsüz ricat hezimetle
sonuçlanır.”
Fevzi PaĢa kısaca, taarruz ile ilgili alınacak kararın bir hesaba dayandırılmasını,
ehemmiyetsiz raporların kararın değiĢtirilmesine sebep olmaması gerektiğini
vurgulayarak, taarruzun neticesi yakın ise her türlü tehlike göze alınıp hiçbir
fedakârlıktan kaçınmadan zaferin kazanılması gerektiğini ifade etmiĢtir.
Fevzi PaĢa tenkitlerinde donanma harekâtına da değinmiĢtir. Ġzmir Müstahkem
Mevki Kumandanlığınca alınan tedbirler sayesinde, mavi donanma harekâtının,
gerek Foça gerekse Uzunada‟da sonuçsuz kaldığını ifade etmiĢtir. Mavi
bahriyelilerin Foça‟da sandallarla karaya çıktıklarını, karĢılaĢtıkları mukavemet
karĢısında geri çekildiklerini dile getiren MareĢal, mavilerin Uzunada‟da yine
ıĢıldakların tenviri sayesinde sahile çıkmadan geri döndüklerini, teyakkuzun bir
kalenin ruhunu teĢkil ettiğini vurgulamıĢtır.
Fevzi PaĢa değerlendirmelerinin sonunda, bu manevradan iki cihette istifade
olunduğunu belirtmiĢtir. Bunlardan birincisinin, muharebede dağlık ve ağaçlık
alanlarda gizlenme, keĢif ve irtibatın nasıl yapılacağının tatbiki olduğunu belirtmiĢtir.
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Ġkincisini ise, memleketimize bir taarruz vuku bulduğunda düĢmanın
uğrayacağı müĢkülat ve bizim göstereceğimiz mukavemetlerin ortaya konması olarak
ifade etmiĢtir. Bu manevra ile tüm bunların yaĢayarak tecrübe edildiğini söyleyen
Fevzi PaĢa, bilhassa muhabere müĢkülatının çok iyi anlaĢıldığını belirtmiĢtir.
MareĢal, muhaberenin teĢkili ve irtibatın teminine itina etmek gerektiğini, bu
konuda kıta komutanlarının çok önemli sorumluluklarının olduğunu dile getirdiği
konuĢmasında kendilerine Ģu Ģekilde hitap etmiĢtir;
“Son söz olarak arkadaşlarımdan bir ricam vardır, o da her kıta yürüyüşte,
ikamette bilhassa sağında, solunda, önünde ve ardında kim vardır? Amiri nerededir?
Düşman nerededir? Bunları her an ve her zaman bilmek ve bir amir kendisinden
sorarsa düşünmeden söylemek lazımdır. Ne yazık ki bazı kıta kumandanları düşmana
1000 metre mesafede bulundukları halde karşısında düşman var mı, yok mu
bilmiyorlardı. Bu kadar alakasızlık seferde felakete mucip olur.”
Fevzi PaĢa tenkitlerinin sonunda, dört gün süren bu manevranın tertip ve
idaresinden dolayı 2‟nci Ordu MüfettiĢi Fahrettin PaĢa‟ya ve harekât esnasında
gösterilen büyük fedakârlık ve mesaiden dolayı ümera, zabitan ve efrada ayrı ayrı
teĢekkür etmiĢtir.
4.5. 2’nci Ordu Sonbahar Manevrasının Sonuçları
Bu manevra Türk Ordusu‟nun ordu çapında kara, hava ve deniz kuvvetleriyle
yapmıĢ olduğu ilk manevrasıdır.

GeçmiĢ yıllarda yapılan manevralar tümen ve

kolordu çapında nispeten daha düĢük seviyede birliklerin sorumluluğunda icra
edilmiĢtir.
Bu manevrada ise 2‟nci Ordu kendi kuruluĢundaki iki kolordusunun bilfiil
katılımıyla harekâtı baĢarıyla icra etmiĢtir. Bu tür harekâtlarda birlik seviyesi
yükseldikçe, gerek hazırlık gerekse icra safhasındaki koordinenin hatasız olması
gerekir. Birliklerin manevra sahasına intikali, iaĢesi ve emir komutası zorlaĢır.
Dolayısıyla bu manevranın ordu çapında yapılmasına karar verilmesi ve
baĢarıyla uygulanması, Türk Ordusu‟nun eğitim seviyesine olan güveninin de bir
göstergesidir.
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Bu manevradan edinilen tecrübe ve tespit edilen noksanlıklar göz önüne
alınarak bundan sonraki manevraların daha büyük çapta ve tüm kara, hava ve deniz
birliklerinin müĢterek katılımıyla yapılması değerlendirilmiĢtir.
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5. ĠSTANBUL / GELĠBOLU MANEVRALARI (02 EYLÜL 1928)
1928 yılında denizciliğin önemini çok iyi bilen Mustafa Kemal Gelibolu‟ya
Ertuğrul Yatı ile yapmıĢ olduğu bir ziyaret esnasında ani bir kararla donanmaya kısa
bir manevra yaptırmıĢtır.
Mustafa Kemal 1 Eylül 1928 Cumartesi günü sabaha karĢı 03.30‟da Ertuğrul
Yatı ile Dolmabahçe‟den ayrılarak Marmara gezisine çıkmıĢtır. Bu geziye; Gaziantep
Milletvekili Ali (Kılıç), Yozgat Milletvekili Salih (Bozok), Bolu Milletvekili Cevat
Abbas (Gürer), Sinop Milletvekili Recep Zühtü, Rize Milletvekili Hasan Cavit,
Afyonkarahisar Milletvekili RuĢen EĢref (Ünaydın), Cumhuriyet Halk Partisi
BaĢkâtibi

Saffet

Nuri,

ġehir

Hatları

Ġdaresi

Genel

Müdürü

Sadullah,

CumhurbaĢkanlığı BaĢkâtibi Tevfik (Bıyıklıoğlu), BaĢyaver Rüsuhi, Muhafız Kıta
Komutanı Ġsmail Hakkı, Yaverlerden NaĢit (Ahmet NaĢit Mengü) ve ġükrü (Özer)
Beyler de katılmıĢlardır307.
Bu

gezi

sırasında

Ertuğrul

Yatı

Tekirdağ

önlerine

geldiğinde,

CumhurbaĢkanı‟na Anadolu Ajansının özel bülteni verilmiĢ, verilen bültende Yunan
Donanmasının Çanakkale Boğazı bölgesinde, Türk kara sularının dıĢında bir
manevra yapmakta olduğu bildirilmekteydi. Bu tarihlerde askıya alınmıĢ bazı
meseleler 308 henüz çözüme kavuĢturulamadığı için Türk-Yunan münasebetleri pek
iyi durumda değildi. Bu arada Yunan denizcileri Yavuz Zırhlısının tamir edilmesine
karĢılık, kendilerine bu gemi ayarında bir gemi satın alınmamasından Ģikâyetçiydiler.
Bu atmosfer içinde Yunan Donanması‟nın Çanakkale Boğazı dıĢında yapmakta
olduğu manevra, eğitimden ziyade siyasi bir amaç taĢımaktaydı. CumhurbaĢkanı
Mustafa Kemal PaĢa bu durum karĢısında Türk Donanması‟nın da mukabil bir
manevra yapmasını arzu etmiĢtir309.

307

Hâkimiyet-i Milliye, 4 Eylül 1928, Nu: 2570; RaĢit Temel, Atatürk ve Donanma, s. 131-132.
Lozan AntlaĢması‟nda çözülemeyen Türk - Yunan etabli anlaĢmazlığı ile ilgili olarak 1 Mart
1926‟da bir antlaĢma imzalanmasına rağmen, bu antlaĢmanın uygulanması ve yürütülmesi konusunda
hemen uzlaĢma sağlanamamıĢ, ilk aĢamada her iki taraf da kendi görüĢünü silah ve zor kuvveti ile
yürütmeye çalıĢmıĢtır. 10 Haziran 1930 tarihine kadar iki devlet arasındaki gerilim devam etmiĢ, söz
konusu tarihte imzalanan antlaĢma ile problem sona ermiĢtir. Bkz. Fahir Armaoğlu, 20‟nci Yüzyıl
Siyasi Tarihi (1914-1980), Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1991, s. 326.
309
Atatürk‟ün Doğumunun 100. Yılında Türk Silahlı Kuvvetleri, s. 180.
308
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Marmara Gezisi sırasında Mustafa Kemal‟e refakat etmiĢ olan Seryaver
Rüsuhi Bey310 Mustafa Kemal‟in Yunan manevrasının haberini almasından sonra bir
müddet istirahate çekildiğini anlatmaktadır. Ġstirahatin ardından Mustafa Kemal,
BaĢvekil Ġsmet PaĢa‟ya bir telgraf çekerek KalamıĢ Koyu‟nda bulunan donanmanın
Gelibolu‟ya hareket etmesini istemiĢ ve Çanakkale‟de bir manevra yaptıracağını
bildirmiĢtir311.
Bu telgraf üzerine 1 Eylül günü, dönemin BaĢbakanı Ġsmet (Ġnönü) PaĢa, saat
15.45‟de

Hamidiye

Gemisi‟ne

gelerek

Donanmanın

Çanakkale‟de

CumhurbaĢkanı‟nın emrine girmek üzere tatbikat hazırlığında bulunmalarını
bildirmiĢtir.
Söz konusu tarihte Hamidiye ile beraber Berk-ı Satvet, Peyk-i ġevket, Samsun
ve TaĢoz gemileri ile Birinci ve Ġkinci Ġnönü denizaltıları Moda‟da beklemekteydiler.
Bu gemilere ait personel bakım, temizlik ve kısmen de arızaların giderilmesiyle
meĢguldü. Emrin alınmasıyla birlikte bu gemilere, her surette ikmallerinin
tamamlanması ve harekete hazır olmaları bildirilmiĢtir.
Hummalı hazırlıklar sırasında Ġsmet PaĢa ikinci defa Hamidiye Gemisi‟ne
gelerek, Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan gelen Donanmanın, harekâtı hakkındaki emri
iletmiĢtir. Aynı emir312 21.30 da telsiz ile de alınmıĢtır. Bu emir gereğince Ġzmit‟te
kömür almakta olan Mecidiye Gemisi 1 Eylül günü saat 20.00‟de emredilen bölgeye
hareket etmiĢtir. Hamidiye, Berk-ı Satvet, Peyk-i ġevket, Samsun ve TaĢoz gemileri
ile Birinci ve Ġkinci Ġnönü denizaltıları ise 2 Eylül günü saat 00.45‟de hareket
etmiĢlerdir313.
Ertuğrul Yatı‟nda seyahatlerine devam etmekte olan heyetle bulunan, Seryaver
Rüsuhi Bey, 2 Eylül günü saat 01.00 civarında donanmanın bütün mevcudiyetiyle
Gelibolu‟ya hareket ettiği haberini aldıklarını ifade etmektedir. Mustafa Kemal

310

Rusuhi SavaĢçı, 1923‟ten 1934 yılına kadar Mustafa Kemal‟in en güvendiği Ģahıslardan biri olarak,
emir subaylığını, yaverliğini ve korumalığını yapmıĢtır. Bkz. Ali Vedat Balseven, Türkiye‟de Yaverlik
Kurumu ve Atatürk‟ün Yaverleri, Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, Ankara 2007, s. 51.
311
Atatürk‟ün Bütün Eserleri, C. 22, s. 209.
312
T. C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu: 1/175(47-1), Fihrist Nu: 42/8, Belge Nu: 42/2-42/8.
313
Temel, Atatürk ve Donanma, s. 132.
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PaĢa‟nın aynı gün sabah saat 09.00‟da Gelibolu istikametine hareket edilmesi emrini
verdiğini, çünkü donanmayla Gelibolu önlerinde karĢılaĢmak istediğini ve öyle de
olduğunu 314 anlatmaktadır. Rüsuhi Bey manevranın bizzat Reisicumhur tarafından
tertip edildiğini, birliklerin mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrıldığını belirtmektedir315.
5. 1. Ġstanbul / Gelibolu Manevrasının Ġcrası
Faraziyesi CumhurbaĢkanı tarafından yazılı olarak Donanma Kumandanlığı‟na
gönderilen manevra iki safhadan oluĢmuĢtur. Birinci safhada mefruz düĢmanın
Gelibolu Yarımadasını iĢgal ettiği, ikinci safhada ise boğazı geçmeye muvaffak
olduğu varsayımıyla donanmanın ne yapacağı görülmek istenmiĢtir.
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa sürekli faraziyeler vererek Donanma
Komutanı‟nın kararlarını tetkik etmiĢ, hatta Donanma Komutanlık makamının da
iĢgal edildiğini varsayarak bu durumun nasıl değerlendirileceğini öğrenmeye
çalıĢmıĢtır. Hava karardığında manevranın ikinci safhasına geçilmiĢtir. Esir alındığı
varsayılan Donanma Komutanı‟nın görevini devralan Komutan Vekili tarafından
gece tedbirleri alınmıĢ, kruvazörler geri çekilmiĢ, mefruz düĢman donanmasına
muharip ve denizaltılarla gece hücumları planlanmıĢtır. Komutan Vekili muhriplerin
geceleyin yapacağı temasın muhafazasına göre, kruvazörleri sevk ve idare ederek
ertesi sabah ana kuvvet ile düĢman donanmasına taarruz etmeyi planlanmıĢtır316.
Rüsuhi Bey, Mustafa Kemal‟in donanmanın faaliyetlerini telsizle takip ettiğini,
manevra sırasında gerek kırmızı, gerek mavi taraf kumandanlarına sorduğu sorular
karĢısında aldığı cevaplar sonucunda “Çok iyi, isabet ediyorlar” diyerek
memnuniyetlerini ifade ettiklerini belirtmiĢtir317.
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa iki saat manevrayı takip ettikten sonra
Saffet Bey‟e gündüz harekâtı için talimat vererek, donanmaya göndermiĢtir. Kendisi
beraberinde bulunan heyetle birlikte sahile dökülen on binlerce kiĢinin muazzam
tezahüratı arasında Gelibolu‟ya teĢrif etmiĢtir. Hükümet Konağı‟na giderek bütün
314

Donanma (Mecidiye ve denizaltılar dâhil) 2 Eylül sabahı Marmara‟da toplanarak saat 10.00‟da
Bolayır önlerinde Ertuğrul Yatı ile buluĢmuĢlardır. Bkz. Atatürk‟ün Doğumunun 100. Yılında Türk
Silahlı Kuvvetleri, s. 180.
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memurları kara tahta karĢısında yeni alfabe ile ilgili sınava tabii tutan Mustafa Kemal,
büyük küçük herkesin yeni harfleri318öğrendiğini görmekten memnuniyet duymuĢtur.
Müteakiben Belediye‟ye geçerek kendisi için tertip edilen çay ziyafetine katılmıĢtır.
Buradaki sohbet esnasında Çiftçi Atıf Bey adındaki bir zattan, orada yapılan ziraat
hakkında bilgi almıĢtır. Sohbet esnasında, fenni vasıtaları ziraatta kullanıp
kullanmadıklarını soran Mustafa Kemal, bu vasıtaların kullanıldığını, mahsulün bol
olduğunu ve çiftçinin hayatından memnun olduğunu öğrenmiĢ, ziyadesiyle memnun
kalmıĢ, halkla bir müddet daha görüĢerek istirahat etmek üzere Ertuğrul Yatı‟na
geçmiĢtir319.
Müteakiben CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa 2 Eylül Pazar günü saat
16.00‟da Donanmanın manevrasını takip etmek üzere Ertuğrul Yatı‟na dönerek
Ġstanbul istikametine hareket etmiĢtir. Bu esnada CumhurbaĢkanı Ertuğrul Yatı‟ndan
donanmaya, uygulamaları için farklı senaryolar vermiĢ ve bu senaryolara karĢı icra
ettikleri manevraları izledikten sonra 21.45‟de manevrayı sonlandırmıĢtır. Donanma,
2 Eylül Pazar günü hareket saati olan 00.45‟den itibaren toplam 21 saat
CumhurbaĢkanı‟nın emrinde bu tatbikatı icra etmiĢtir320.
Manevranın sona ermesinin ardından Donanma Komutanı Mehmet Fahri Bey,
Mustafa Kemal PaĢa‟ya sunulmak üzere Ertuğrul Yatı‟na telgraf çekerek, manevra
ve talimlerini takip ve idare etmesinden dolayı tüm Donanma personelinin sonsuz
saygılarını kabul etmelerini istemiĢtir321.
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa tatbikatın bitimini müteakip manevranın
neticesi hakkında, 3 Eylül günü saat 00.30‟da Ertuğrul Yatı‟ndan Donanma‟ya
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Gelibolu‟da yeni alfabenin halka bir an önce öğretilebilmesi için biri Türk Ocağı biri Hükümet
tarafından iki dershane açılmıĢtır Bkz. T. C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu: 1/175(47-1), Fihrist
Nu: 42/8, Belge Nu: 42-9.
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verilmek üzere telgrafla bir emirname322 yazdırmıĢtır.
CumhurbaĢkanı,

Donanma

Kumandanlığı‟na

gönderdiği

emirnamede

Ġstanbul‟da bulundukları andan itibaren bilerek verdiği müĢkül vaziyetler karĢısında
donanmanın hareketlerini değerlendirmiĢtir.
Mustafa Kemal içinde bulunulan Ģartlara göre Ġstanbul‟dan hareket için sarf
edilen süreyi çok bulmadığını, deniz ve kara ile alakadar olarak donanmaya verdiği
vazifelerin muvaffakiyetle yerine getirildiğini belirtmiĢtir. Gece harekâtında
gösterilen dikkatin memnuniyet verici olduğunu ifade etmiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa,
özellikle son verdiği yeni faraziyelere göre, muhtelif vaziyetleri ve türlü tedbirleri
kapsayan kumandan tasavvurlarını ve kararlarını takdire değer bulduğunu
bildirmiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa gönderdiği emirnamede, donanmanın intizam ve
mükemmeliyetinden çok memnun kaldığını ve donanmayla iftihar ettiğini belirterek
donanma kumandanına, diğer kumandanlara, subaylara ve askerlere teĢekkür etmiĢtir.
Bu tarzdaki gayret ve mesailerin milletçe daima takdirle karĢılanacağından Ģüphesi
olmadığını da ifadelerine eklemiĢtir.
Telgraf çekildikten sonra Ertuğrul Yatı‟na Ġstanbul‟a hareket için emir verilmiĢ,
yat gece saat 02.00‟de Dolmabahçe Sarayı‟na demirlemiĢtir. CumhurbaĢkanı
Mustafa Kemal PaĢa ve beraberindekileri BaĢvekil Ġsmet PaĢa ve Trabzon Mebusu
Hasan Bey yat içerisinde karĢılamıĢ ve beraberce Dolmabahçe Sarayı‟na geçilmiĢtir.
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Ertuğrul Yatı‟ndan gönderilen ve Telsiz Telefon ġirketi Stüdyosu tarafından derhal yayınlanan
emirname aĢağıda sunulmuĢtur. Bkz. Hâkimiyet-i Milliye, 4 Eylül 1928, Nu: 2570; Atatürk‟ün Tamim,
Telgraf ve Beyannameleri, s. 588; Temel, Atatürk ve Donanma, s. 133; Atatürk‟ün Bütün Eserleri, C.
22, s. 209.
Gelibolu Manevraları dolayısıyla Donanma Kumandanlığına Emirname (2 Eylül 1928)
Ġstanbul‟da bulunduğunuz andan itibaren bililtizam verdiğim eĢkâli vaziyetlerde:
1. Ġçinde bulunduğumuz Ģeraite nazaran göre Ġstanbul‟dan hareket için sarf ettiğiniz zamanı çok
bulmadım.
2. Bahri kara ile alakadar olarak donanmaya verdiğim vazifeleri muvaffakiyetle ifa ettiniz.
3. Gece harekâtında gösterdiğiniz dikkat mücibi memnuniyettir. (memnuniyet vericidir)
4. Bilhassa son verdiğim yeni faraziyata göre mütenevvi tedbirlere Ģamil tasavvurlarınızı ( muhtelif
vaziyetleri ve türlü tedbirleri kapsayan tedbirlerinizi) ve kararlarınızı Ģayan-ı takdir (takdire değer)
buldum.
5. Donanmamızın bugün meĢhudum olan (Ģahit olduğum) intizam ve mükemmeliyetinden çok
memnunum ve müftehirim (iftihar etmekteyim).
Donanma Kumandanlığına ve donanmanın diğer kumandanlarıyla subaylarına ve diğer askerlerine
teĢekkür ederim. Bu tarz-ı himmet (gayret) ve mesainizin milletçe daima takdirle karĢılanacağına
Ģüphem yoktur.
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal
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Burada Mustafa Kemal PaĢa, Ġsmet PaĢa‟ya, Bahriyelerimizin manevrada
gösterdikleri faaliyet ve kabiliyetten çok mütehassıs olduklarını, müteĢekkir
kaldıklarını ve bu suretle seyahatten azami memnuniyet hisleriyle döndüklerini
söylemiĢtir323.
5. 2. Ġstanbul / Gelibolu Manevrasının Sonuçları
Manevra sonunda devletin mali imkânları çerçevesinde donanmanın takviye
edilmesine karar verilmiĢtir. Bu kapsamda Ġtalyan gemi yapım fabrikalarına iki
muhrip (Adatepe, Kocatepe), iki denizaltı (Dumlupınar, Sakarya) ve üç hücumbot
(Martı, DenizkuĢu, Doğan) sipariĢi verilmiĢtir324.
Üstün bir donanma oluĢumuna önem veren Mustafa Kemal, bunu üç kademede
gerçekleĢtirmeyi planlamıĢtır. Bu çerçevede ilk olarak, Yavuz‟un onarılması, 4
muhrip ve 4 denizaltı gemisinin alınması planlanmıĢtır. Bu kararın alınması o
dönemde Yunanlıları oldukça ĢaĢırtmıĢtır. Yunan Harbiye Nazırı General Kiryako
1926 yılında: “Türkler Yavuz‟u onaracaklar. Biz bu gemiyle eş kifayette gemi
yaptıramazsak, çıkacak savaşta çok zararlı çıkarız” demiĢtir. Ancak gerçek amacın
Yunanistan‟a saldırmak olmadığı, bu donanmanın Yunanistan‟a da yararlı olacağını
anladıklarında Balkan Antantı‟na ( 9 ġubat 1934) girmiĢler ve Türkiye‟ye karĢı
yapıcı bir politika izlemiĢlerdir.
Mustafa Kemal‟in Balkanlarda üstün bir donanma yapma gibi stratejik bir
karara varması hükümet politikasının güçlenmesini de sağlamıĢtır. Sadece
Çanakkale Boğazı‟nın savunmasına yönelik bir donanma ile yetinmenin doğru
olmadığı, buna karĢın bütçenin verdiği imkânlar göz önüne alındığında böyle bir
donanmanın kademeli olarak yapılabileceği değerlendirilmiĢtir.
Bu aĢamalardan sonra, 8 muhrip, 8 denizaltı gemisi, mayın gemileri, karakol
gemileri, mayın tarama gemilerinin ısmarlanması, özel bir kanun çıkartılarak
Gölcük‟te bir tersane yaptırılması Mustafa Kemal‟in donanma için ikinci ve üçüncü
kademe programlarını oluĢturmuĢtur325.
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6. BURSA MANEVRASI (30 EYLÜL–16 EKĠM 1929)
1929 yılı, Türk Ordusu açısından çok önemli karar ve uygulamaların hayata
geçirildiği bir yıl olmuĢtur. Bunlardan ilki, Türk Ordusu‟nun Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetlerinin seferberliğine hükmeden, Ġcra Vekilleri Heyeti‟nce kabul olunan ve
CumhurbaĢkanı tarafından da 30 Ocak 1929 tarihinde imzalanarak “gizli” gizlilik
derecesiyle yayınlanan kararnamedir 326 . Bu kararname ile tüm ordular seferberlik
durumuna geçmiĢlerdir.
Ġkinci önemli karar ise; 1929 yılına kadar genellikle ihtiyaç duyulan zamanda
ani kararlarla icra edilen manevralarla ilgili olarak alınmıĢtır. O seneye kadar
manevralar için gerekli olan hazırlıklar, belirli bir talimata uyulmaksızın
gerçekleĢtiriliyordu. Bu ani kararlarla icra edilen manevralarda bazen maddi yönden
sıkıntı yaĢanabiliyordu.
Bu kapsamda ilk defa 1929 yılında CumhurbaĢkanlığı tarafından bir kararname
çıkartılmıĢtır. Bu kararname ile Erkan-ı Harbiye Seyahatlerinin ve Manevralarının
icrasına yönelik masrafların, ihtiyaç oranında, umumi bütçeden Milli Müdâfaa
Vekâleti bütçesine dâhil edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
Bu kararnamede ayrıca, ordu, kolordu, fırka manevra ve tatbikatlarıyla,
seyahatlerinden hangilerinin hangi mıntıkada icra olunacağının, Büyük Erkân-ı
Harbiye Reisliğince tespit edileceği de yer almıĢtır. Bu mıntıkaların tespitinde Lozan
AntlaĢması‟nın gayrı askeri mıntıkalar hakkındaki ahkâmına riayet olunacağına
vurgu yapılırken; seyahat, tatbikat ve manevralarda istihdamı iktiza eden nakliye
vasıtalarının ücretle tedariki için, ilgili askeri makamlar tarafından bulunulan
mahallin en büyük hükümet memurluğuna müracaat olunacağı ifade edilmiĢtir.
Bu maksat için istenilen her türlü nakil vasıtalarının, süratle tedariki ve ücret
karĢılığında birliklerin emrine verilmesinin, mahalli jandarma ve hükümet
memurlarının vazifesi olduğuna ve ücretlerin bulunulan mevkilerin rayiçlerine ve
devletçe uygun usullere göre tespit olunacağına hükmedilmiĢtir.
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Kararnamede, manevra ve tatbikat dolayısıyla oluĢabilecek resmi ve zaruri
hasar miktarının nasıl tespit edileceği ve ne Ģekilde ödeneceğine de yer verilmiĢtir.
Bununla ilgili olarak oluĢabilecek resmi ve zaruri hasar miktarının, hasar mahallinde
bir komisyon tarafından tespit edileceği belirtilmiĢtir. Bu komisyonun, hasarın
meydana geldiği yerden tayin olunacak bir büyük memurun riyasetinde olmak üzere,
bir subay ve bir levazım subayının yanı sıra, hasarın çeĢidine göre, bulunulan
mahallin belediyesince, tarafsız olacak kiĢilerden oluĢturulacak iki bilirkiĢiden
meydana geleceği izah edilmiĢtir.
Hasar miktarının keĢfi ve tahmini sırasında mal sahibinin de komisyona davet
edileceği, keĢfin neticesinin mal sahibine tebliğ olunacağı, gerek vicahen ve gerekse
gıyaben icra edilen keĢif ve takdir-i kıymetin neticesi, hasara uğrayan mal sahibince
kabul edildiği takdirde komisyonun kararının uygulanacağı özellikle vurgulanmıĢtır.
Aksi takdirde tebliğ veya tefhim tarihinden itibaren bir hafta zarfında, meblağın
miktarına göre, mal sahibince sulh veya asliye mahkemesine müracaat edilebileceği
teferruatlı olarak belirtilmiĢtir.
Bu arada Hükümet tarafından tatbikat ve manevra sahasında korunması icap
veya içine hiç girilmemesi iktiza eden yerlerin, yerel makamlarca ilgili askeri
birliklere bildirildiği takdirde buralara asla girilmeyeceği, bu gibi yerlerde bir hasar
vuku bulduğu takdirde bilahare müsebbiplerine Ģahsen ödettirileceği bildirilmiĢtir327.
Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk
Ordusu, devletin güvenliği için yapılacak manevra ve tatbikatlarda vatandaĢın
uğrayabileceği maddi hasarlarla ilgili olarak, vuku bulabilecek olaylara karĢı
alınacak tedbirleri hassasiyetle bir kurala bağlamaktadır. Bu da Türk Ordusu‟nun
milletin ordusu olduğunun en önemli göstergelerinden biridir.
Kararnamede ayrıca seyahat, tatbikat veya manevra sahasında birliklerin
ikametleri için kasaba veya köylerde uygun konaklama yerlerinin koordine edilerek
askeri makamlara kolaylık sağlanacağı belirtilmiĢtir. Eğitim ve öğretim zamanına
tesadüf edecek durumlarda okulların hiçbir Ģekilde iĢgal olunamayacağı özellikle
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vurgulanmıĢtır328. Bu konudaki hassasiyet de cumhuriyetin ilk yıllarında silahlı ordu
kadar eğitim ordusuna da ne kadar büyük önem verildiğini göstermektedir.
Kararnamenin devamında birliklerin manevra esnasında, sâri (bulaĢıcı) insan
ve hayvan hastalıkları olan bölgelere girmemeleri istenmiĢtir. OluĢabilecek hastalık
belirtileriyle ilgili günü gününe mahalli hükümet birimlerine bilgi verilmesi
konusunda uyarılarda bulunulmuĢtur.
AsayiĢle ilgili olarak görev yapan jandarma birliklerinin gerek görülmedikçe
manevralara katılmayacakları belirtilmiĢtir329.
6.1. Bursa Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi iliĢkiler, nüfus mübadelesinin ortaya
koyduğu sorunlar - ki buna bir ara Ġstanbul‟daki Ortodoks Patriği‟nin seçiminden
doğan uyuĢmazlık da eklenmiĢti- nedeniyle uzun süre düzelmemiĢti. Hatta
mübadeleye iliĢkin pürüzlerin çözümlenmesi için yapılan 1926 (Etabli) AntlaĢması
da yeterli olmamıĢtı. 1929 yılında bu iliĢkiler iyice gerginleĢince, iki taraf deniz
kuvvetlerini güçlendirmeye baĢlamıĢtı330
Bursa Manevrasının yapılması 1929 yılı savunma bütçesine ayrılan ödenek
gereği kararlaĢtırılmıĢtır. BaĢlangıçta kara ve hava birliklerinin katılması planlanan
bu manevraya, sonradan donanmanın da katılması uygun görülmüĢtür. Türk
Donanmasının, kara ve hava birlikleriyle müĢtereken katıldığı ilk manevra olma
özeliğini gösteren Bursa Manevrası, Gemlik-Bursa ve Bandırma-Kirmasti arasındaki
bölgede icra edilmiĢtir331.
Bursa Manevrası adını alan bu büyük manevranın askeri açıdan yapılma
sebepleri Ģunlardır332:
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1. SavaĢ halinde ihtiyaç duyulacak seferberlik faaliyetlerini (lojistik ve
personel) aynı anda tecrübe etmek.
2. Marmara Denizi‟ne hâkim olan düĢman karĢısında Ġzmit Müstahkem
Mevkii‟nin ve donanmanın yapabilecekleri görevleri incelemek.
3. Belirli bir arazi sahasında ve yanları dayalı cephelerde bir yarma taarruzu
icra etmek.
4. Ordu ve donanmanın müĢterek harekâtını incelemek.
5. Bir muharebe vaziyeti içinde bindirme tatbikatı ve deniz nakliyatı icra
etmek.
6. Donanma himayesinde karaya asker çıkarılmasını ve sahil müdâfaasını
gerçekleĢtirmek.
Bu manevranın Ordu talim ve terbiye devrelerinin sonunda, Eylül sonu ile
Ekim baĢında, yapılması uygun görülmüĢtür. Yapılacak manevra ile ilgili olarak;
manevranın icra edileceği bölgede 1929 yılı Eylül ayında silâhaltına alınacak olan
ihtiyat efradının derhal göreve çağrılması ve manevraya iĢtirak ettirilecek
birliklerden 10 Eylül 1929 tarihinden itibaren terhis olacak efradın da manevranın
nihayetine kadar terhislerinin tehiri, planlanmıĢtır. Bu plan, Milli Müdâfaa
Vekâleti‟nin 20 Ağustos 1929 tarih ve 2072 numaralı teskeresi ile yapılan teklif
gereğince, CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti
BaĢvekâlet Muamelat Müdürlüğü tarafından yayınlanan 25 Ağustos 1929 tarihli
kararname ile tasvip ve kabul olunmuĢtur333.
Cumhuriyet döneminde ilk defa bütçeden ödenek ayrılması ve CumhurbaĢkanı
imzasıyla yayımlanan kararname ile ihtiyatların çağrılarak, silahaltındaki erlerin de
manevra sonuna kadar terhislerinin ertelenmesi, bu manevraya ne kadar çok önem
verildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna sebep olarak da baĢlangıçta anlatıldığı
gibi özellikle Yunanistan ile ilgili devam eden gerginliği 334 , gösterebiliriz. Bu
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bakımdan yapılacak manevra ile Türk Ordusu‟nun kara, hava ve deniz kuvvetleriyle
birlikte harbe hazırlık durumunun denetlenmesi hedeflenmiĢtir.
6.2. Bursa Manevrasına Katılan Askeri Erkân
Erkân-ı Harbiye Reisi MareĢal Fevzi PaĢa, 28 Eylül- 2 Ekim 1929 tarihleri
arasında Ġzmit Deniz Üssü‟nde ve donanma ile denizde bulunmuĢtur. Korgeneral
Asım PaĢa ile Erkan-ı Harbiye‟den bir manevra heyeti de 3-15 Ekim 1929 tarihleri
arasında Bursa‟da ve 15 Ekim‟den 16 Ekim akĢamına kadar da donanma ile denizde
manevrayı yakından takip etmiĢlerdir335.
Manevra, Harekât Müdürü olan 1‟inci Ordu MüfettiĢi Korgeneral Ali Sait
PaĢa(Atasaygun) tarafından idare edilmiĢtir.
Askeri ġura üyelerinden Korgeneral Cevat ve Yakup ġevki PaĢalar, 2‟nci
Ordu MüfettiĢi Korgeneral Fahrettin PaĢa ve 3‟üncü Ordu MüfettiĢi Korgeneral
Ġzzettin PaĢa da manevrayı izlemiĢlerdir. 1‟inci Kolordu Komutanı Ahmet DerviĢ
PaĢa, Milli Müdâfaa Vekâleti MüsteĢarı Naci PaĢa, Kara, Hava ve Deniz
MüsteĢarları ve Milli Müdâfaa Vekâleti‟nin bazı daire reisleri de seyirci olarak
manevraya iĢtirak etmiĢlerdir336.
Bursa Manevrasına Katılan Askeri Erkân aĢağıdadır:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MareĢal
Korgeneral
Korgeneral
Korgeneral
Korgeneral
Korgeneral
Korgeneral

Fevzi (Çakmak)
Asım PaĢa
Ali Sait PaĢa
Cevat PaĢa
Yakup ġevki PaĢa
Fahrettin PaĢa
Ġzzettin PaĢa
Ahmet DerviĢ PaĢa
Naci PaĢa

Genelkurmay BaĢkanı
1‟inci Ordu MüfettiĢi
Askeri ġura Üyesi
Askeri ġura Üyesi
2‟nci Ordu MüfettiĢi
3‟üncü Ordu MüfettiĢi
1‟inci Kolordu Komutanı
Milli Müdâfaa Vekâleti MüsteĢarı

yürütmeye çalıĢmıĢtır. 10 Haziran 1930 tarihine kadar iki devlet arasındaki gerilim devam etmiĢ, söz
konusu tarihte imzalanan antlaĢma ile problem sona ermiĢtir. Bkz. Armaoğlu, 20‟nci Yüzyıl Siyasi
Tarihi (1914-1980), s. 326.
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6.3. Bursa Manevrasının Ġcrası
Bursa Manevrası 30 Eylül-16 Ekim 1929 tarihleri arasında üç safhada icra
edilmiĢtir 337 . Birinci safha 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ġzmit Müstahkem
Mevki ve Deniz Üssü‟nde icra edilmiĢtir. Ġkinci safha donanma ve denizaltı
gemilerinin iĢtirakiyle 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılmıĢ, 8 Ekim tarihinde
birliklerin dinlenmesi için bir gün istirahat verilmiĢtir338. Bindirme tatbikatı, deniz
nakliyatı ve asker çıkarma faaliyetlerini içeren üçüncü ve son safha ise 14-16 Ekim
tarihleri arasında icra edilmiĢtir339.
Manevrada kuvvetler mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılmıĢtır Her taburun
flamalı alayı temsil edeceği, bu taburların bölüklerinin sırasıyla taburları, taburların
takımları, takımların bölükleri ve mangaların da takımları temsil edeceği, her takım
için bir flamaya gerek duyulduğu bildirilmiĢtir
Bu manevrada da kuvvetler mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılmıĢtır 340 .
Taburlar alayları, bölükler taburları, takımlar bölükleri ve mangalar da takımları
temsil etmiĢtir341.
Buradaki faaliyetten maksat, tatbikat sahasında görevlendirilen birliklerin
gerçek mevcutlarıyla değil temsili mevcutlarıyla manevraya iĢtirak etmeleridir.
Günümüzde kadro tatbikatları olarak icra edilen faaliyetlerde olduğu gibi, bu
uygulama ile manevraya birliklerin mümkün olduğu kadar lider personelinin katılımı
hedeflenmektedir. Bu sayede tatbikatın hem daha az maliyetle icrası hem de
birliklerin geri kalan kısımlarının -hali hazırdaki görevlerine devam ederken- katılımı
sağlanan lider personel vasıtasıyla sonradan burada kazanılan tecrübelerden
faydalanmaları öngörülmektedir.
Bu manevraya, 1‟inci Ordu MüfettiĢliği‟ne bağlı 2, 3 ve 4‟üncü Kolordu
birliklerinden muhtelif tümen, alay ve taburlar, bir muhabere alayı, hava taburundan
mürettep iki bölük ve iki mektep tayyaresi iĢtirak etmiĢtir. Donanmadan bir deniz
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tayyare bölüğü ve denizaltı gemileri, denizcilik idaresinden yeterli sayıda küçüklü
büyüklü nakliye gemileri ve çeĢitli nakliye vasıtaları katılmıĢtır342.
Manevranın birinci safhasında Ġzmit Mst. Mv. K. lığı emrine; iki adet denizaltı,
Samsun, TaĢoz ve Basra Torpidoları, üç tayyareden mürekkep bir deniz tayyare
bölüğü verilmiĢtir. Ayrıca Mst. Mv. K. lığına, inĢaatı istihkâmiye bölüğünden ve
ikinci mıntıkadaki bataryalardan istifade ederek iki piyade alayı ve bir sahil muhafız
taburunu teĢkil etme emri verilmiĢtir343.
Denizaltı gemilerinin, Mst. Mv. K.lığı ve Bahriye Üssü ile irtibatı için, Ġzmit‟e
gelecek olan Aydın Reis Gambotu‟nun veya Rasıt ünvanlı geminin telsizinden
istifade etmeleri planlanmıĢtır. Denizaltı gemilerinin hakemliğini Mst. Mv. K.
lığı‟nın hakemlerinin yapacağı bildirilmiĢtir344 .
Ayrıca deniz tayyare bölüğünden beĢ tayyarenin de manevranın bu ilk
safhasında hazır bulunması, üç tayyarenin Ġzmit‟e gitmesi, diğer ikisinin ise
YeĢilköy‟de konuĢlanması planlanmıĢtır. Ġzmit‟deki tayyarelerin Aydın Reis
Gambotu‟nun veya Rasıt Gemisi‟nin telsizini kullanacağı, YeĢilköy‟deki tayyarelerin
ise, Tayyare Makinist Mektebi‟ndeki Ģehir telefonuyla Okmeydanı Telsiz
Ġstasyonu‟na ulaĢarak, Okmeydanı telsizi vasıtasıyla haberleĢeceği bildirilmiĢtir345.
Ayrıca, Harp Akademisi baĢta olmak üzere hâlihazırda askeri eğitim veren
kurumlardan Harbiye Mektebi, Topçu AtıĢ Mektebi, Binicilik Mektebi, AtıĢ Mektebi
ve Ġhtiyat Zabit Mektepleri‟nden bazı öğrenciler de bu manevraya iĢtirak
etmiĢlerdir346.
Karargâh ve kıtaların, barıĢ zamanlarına oranla daha dolgun, sefer kadrosuna
daha yakın mevcutlara sahip olabilmeleri ve hareket kabiliyetlerinin temini amacıyla
yukarıda sayılan birliklere ilave olarak manevra kadrolarının oluĢturulmasında
aĢağıdaki tertiplerden de istifade olunmuĢtur.
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Harp Akademisi‟nde tahsil gören ve Ġstanbul‟da mektep ve kurslarda bulunan
zabitlerle, karargâh ve kıtaların zabit ihtiyacı karĢılanmıĢtır.
Gedikli Küçük Zabit Mektebi talebelerinden kıtalara küçük zabitler verilmiĢtir.
1‟inci Tümen‟e bağlı iki alayın 3‟üncü taburları ikmal efradı olarak diğer
taburlara verilmiĢtir. Harbiye Mektebi ile Ġhtiyat Zabit Mektebi talebeleri de birer
tabur halinde bu alayların 3‟üncü taburlarını teĢkil etmiĢtir.
Manevra için üç alay seferber edilmiĢ, bu alayların seferi mevcutlarının
manevra kadrosundan fazla kalan efradı diğer alaylara ikmal efradı olarak tahsis
edilmiĢtir.
Manevraya katılan donanmanın diğer personel ihtiyacı da Deniz Harp Mektebi
talebeleriyle karĢılanmıĢtır347.
Manevrada her safha için verilecek harp vaziyetlerinin icra tarzlarına esas
teĢkil edecek karar ve emirlerin, Mst. Mv. K.lığı hakemlerine zamanında
gönderilmesi istenmiĢtir. Hakemlerin de bu karar ve emirleri, kendi mütalaalarını da
ekleyerek, 15 Ekim tarihine kadar Ordu Komutanlığına göndermesi gerektiği
bildirilmiĢtir348.
Manevranın birinci safhasında kırmızı birliklerin emir ve komutası 4‟üncü
Kolordu K.lığı 349 ,

mavi birliklerin emir ve komutası ise 2‟nci Kolordu K.lığı

tarafından yapılmıĢtır350.
Manevranın birinci safhasında, kırmızı taraftan kullanılacak iaĢe merkezleri
Gemlik, Bursa, Mudanya, Koru Ġstasyonu, Sülüklü Karakolu ambarları 351 , mavi
tarafından kullanılacak iaĢe merkezleri, Uluabat, RonkoĢ Köyü ambarları olarak
belirlenmiĢtir. Manevra harekâtı esnasında bu ambarların veya diğer tesis edilmiĢ
ambarların, hangi (kırmızı-mavi) taraf mıntıkasına dâhil olursa olsunlar tahliye
ettirilmemeleri veya değiĢtirilmemeleri emredilmiĢtir. Ambar mevkilerinin hangi
taraf mıntıkasında kalırsa o tarafın istifadesinde kullanılacağı bildirilmiĢtir.
347
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Ambarların birisinden diğerine erzak nakli ve ambarlardan kıta tevzi mahallerine
icabında iaĢe sevkinin, kolorduların ellerinde bulunan nakliye taburu kolları
marifetiyle yapılacağı emredilmiĢtir352.
Manevra

sırasında

tarafların

cephe

gerilerinde

hava

keĢifleri

yapılmıĢtır353.Hava keĢiflerini baĢarıyla gerçekleĢtiren Türk pilotları, kumandanlarını
ziyadesiyle memnun etmiĢtir.
Manevra süresince bir arada bulunan askerlerin salgın hastalıklardan
korunmasına özen gösterilmiĢtir. Bu kapsamda manevraya iĢtirak eden kıtalarda
kolera ve dizanteri aĢıları uygulanmıĢtır. Yeni celp edilen yedek efraddan tifo aĢısı
yapılmamıĢ olanlarına tifo aĢısı uygulanmıĢtır354.
Netice olarak, Bursa mıntıkasının manevra için seçimi, her türlü arazi arıza,
Ģekil ve örtülerini, birçok yolları, ormancıkları, ağaçlıkları, akarsuları, geçit ve
köprüleri ihtiva etmesi itibariyle, çok isabetli olmuĢtur. Bu arazi Ģartları, her nevi
muharebenin tatbikine ve kıtalarda muhtelif yer arızalarından istifadeye, gizleme
tatbikatına, gözetleme ve keĢif hususlarının geniĢ bir surette imkânına zemin
hazırlamıĢtır. Bu sebeple Bursa mıntıkasının seçilmesi manevradan sağlanan faydayı
çok arttırmıĢtır355.
6.4. Bursa Manevrası Ġle Ġlgili Değerlendirmeler
Bursa Manevrasının sonunda sırasıyla 1‟inci Ordu MüfettiĢi Korgeneral Ali
Sait PaĢa ve Erkân-ı Harbiye Reisi MüĢir Fevzi PaĢa‟tarafından değerlendirmelerde
bulunulmuĢtur.
6.4.1. 1’inci Ordu MüfettiĢi Korgeneral Ali Sait PaĢa’nın Manevra Ġle
Ġlgili Değerlendirmesi
12 Ekim 1929 tarihinde, manevranın ikinci ve üçüncü safhaları arasında,
Korgeneral Ali Sait PaĢa‟nın, binbaĢı ve üstündeki rütbeli subaylara, Erkân-ı Harbiye
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zabitlerine ve hakem heyetlerine Bursa 11‟inci Fırka Mahfeli‟nde manevra tenkidi
içerikli konuĢma yapması daha önce kararlaĢtırılmıĢtır356.
Bursa Manevrası‟nı yakından takip eden 1‟inci Ordu MüfettiĢi Korgeneral Ali
Sait PaĢa ikinci safhanın sonunda yaptığı konuĢmada; bu manevraya nasıl karar
verildiği baĢta olmak üzere önem arz eden konuları dile getirmiĢtir.
Ali Sait PaĢa, konuĢmasının baĢında, eğitim devrelerinin sonu olan Ekim
ayında tatbikat ve manevraların yapıldığını, büyük ölçekte manevra yapabilmek için
büyük çaplı ödenek tahsisi gerektiğini belirtmiĢtir. 1927 yılında 2‟nci Ordu
tarafından Akhisar Mıntıkası‟nda yapılan manevranın ikincisinin, bu yıl daha büyük
çapta yapılmasının Erkân-ı Harbiye Reisliği‟nce emredildiğini söylemiĢtir. Bu
görevin 1‟inci Ordu MüfettiĢliğine verildiğini, manevra süresince hiçbir kıta ve
hiçbir kumandanın yapılan hazırlıklar ve alınan tertibat dıĢında hareket etmediğini ve
manevranın sorunsuz olarak planlanan zamanda sona erdiğini ifade etmiĢtir.
Ali Sait PaĢa, seferber olma iĢlemlerinde bazı ufak tefek yanlıĢlıklar
görüldüğünü, ancak bunların hemen düzeltildiğini belirtmiĢtir. ĠĢlemlerin gayet
normal ve seri bir surette cereyan ettiğini ve takdire değer bir halde sonuçlandığını
söylemiĢtir.
Ayrıca Ali Sait PaĢa, yüzde 10-15 oranında sıtmalı hastalar tespit edildiğini, bu
durumun ileride olabilecek bir seferberlikte ne kadar efradın hastalık geçirebileceği
hakkında fikir verdiğini ifade ederek, sözlerine Ģu Ģekilde devam etmiĢtir357:
“Bazı kıtalar uzun mesafeli yürüyüşlerini sorunsuz olarak ve geride kalmadan
tamamlayarak manevra mıntıkasına tam zamanında gelmişlerdir.
Manevra mıntıkasına doğru olan bu yürüyüşlerde pek çok yağmurlar ve kötü
havalar ile karşılaşılmasına rağmen asker yine de zedelenmemiş, neşe ve zindeliğini
kaybetmemiştir.”
1‟inci Ordu MüfettiĢi Korgeneral Ali Sait PaĢa ilk defa bu manevrada
müĢtereken kullanılan kara, deniz ve hava birliklerinin kendilerine tevdi edilen

356
357

T. C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu: 1/174(46-4), Fihrist Nu: 2/157, Belge Nu: 2-11.
1929 Bursa Manevrası, s. 104.

168
görevleri baĢarı ile yerine getirdiklerini her konuda büyük muvaffakiyet sağlandığını
da Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir358:
“Tayyareci arkadaşlarımızdan kumandanlarımız pek memnundurlar. Bütün
noksanlıklarını kendi tabur komutanları gördüler ve yerinde düzelttiler. Bu genç
arkadaşlarımız, ümit ediyorum ki çok çalışarak ileri gideceklerdir. Kendilerine
teşekkür ederim.
Denizaltı gemilerimizin mürettebatı, komutanları, sınıflarının tamamen ve az
zamanda ehli olduklarını ispat etmişler ve bize çok cesurane ve mükemmel hareketler
göstermişlerdir. Bu yeni silahları kullanacaklarına kanaat ettim. Donanmamız
tarafından takdir edilen bu arkadaşlara teşekkür ederim. ”
Sözlerinin devamında Ali Sait PaĢa, kendisine güveni arttırmıĢ olan
donanmamızın verilen vazifeleri mükemmeliyetle yaptığına, Ģimdiye kadar kara,
deniz ve hava harekâtının müĢtereken ve müttehiden çalıĢılmasına alıĢılmadığına,
bunun her sınıfta tereddüt yarattığına değinmiĢtir. Donanmamızın kara harekâtına
vakıf olmadığını, ne gibi muavenetlerin iktiza ettiğini takdir edemediklerini,
karadakilerin de aynı sıkıntılara sahip olduğunu vurgulamıĢtır. Bunun için sınıfların
yekdiğeri ile müĢtereken manevralar yaparak yekdiğerinin tarz ve hareketlerini
öğrenmeleri gerektiğini, bu temas ve tatbikatlarla çalıĢıp anlaĢarak müĢtereken iĢ
görmeye alıĢmalarının icap ettiğini izah etmiĢtir. Bunun Erkân-ı Harbiye Reisi MüĢir
PaĢa tarafından temin edileceğinden emin olduğunu, tayyarecilerin de böyle fırsatları
arayacaklarını ümit ettiklerini dile getirmiĢtir359.
Korgeneral, bu manevranın hazırlığı esnasında Erkân-ı Harbiye Reisi‟nin
büyük silahlandırma imkânı sağlaması ve doğru yolu göstermelerinin çok kıymetli
olduğunu, bu sayede manevranın muvaffakiyetle neticelendiğini ifade etmiĢtir.
Bundan dolayı MüĢir PaĢa‟ya Ģükranlarını arz etmiĢtir.
KonuĢmasının son kısmında Milli Müdâfaa Vekili‟nin de gerek karada gerekse
deniz ve havada melbusat ve teçhizat noksanlarını ikmal ettiğinden, büyük
kolaylıklar göstererek mümkün olan her Ģeyi yaptığından bahsetmiĢtir. ĠĢlerini
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bırakarak harekât müdürü emrine birçok arkadaĢlar vererek manevranın güzel
sonuçlanmasını sağlayan Vekil‟e teĢekkür etmiĢtir360.
6.4.2. Erkan-ı Harbiye Reisi MüĢir Fevzi PaĢa’nın Manevra Ġle Ġlgili
Değerlendirmesi
1‟inci Ordu MüfettiĢi Korgeneral Ali Sait PaĢa‟nın ardından Erkan-ı Harbiye
Reisi MüĢir Fevzi PaĢa361 “manevradan ulaşılmak istenen maksadın az çok harbe
muvafık vaziyetler ihdas ederek; hataları vaktiyle görerek muharebede acısını
çekmemek ” olduğunu vurgulayarak bazı tenkitlerde bulunmuĢtur.
MüĢir PaĢa, Ankara civarında yapılan Kolordu Manevrası dâhil olmak üzere
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu‟nun üçüncü manevrasını yaptıklarını, üçüncü
manevrada diğer manevralara ilaveten seferberlik, deniz nakliyatı ve denizaltılar
konusunda tecrübelerinin arttığını ifade etmiĢtir. Manevranın yağmurlu ve sisli
havalara tesadüf etmesinin manevrayı yararlı kıldığını, evvelce yapılan iki
manevrada gayri mahdut arazide cenah (kanat-yan) çevrimleri görüldüğü için bu
üçüncü manevrayı cenahları tahdit edilmiĢ bir arazide tertip etmek istediklerini
söylemiĢtir. Manevra ile ilgili ana meselenin Anadolu‟da Apolyont Gölü ile Aydın
arasında büyük ordu kısımları çarpıĢırken kesin neticeyi aramak fikrinden ibaret
olduğunu belirtmiĢtir362.
MareĢal tabiyenin mürekkep bir fiil olduğunu, inisiyatifi ihmal etmeksizin üç
Ģeye kıymet verilmesi gerektiğini önemle vurgulamıĢtır. Bunlardan birincisini
askerin sıhhat ve kuvvetini korumak olduğunu belirten Fevzi PaĢa, ikincisinin
tahkimat ve tesettüre riayet olduğunu ifade etmiĢtir. Sonuncusunu ise talimnamelerin
ahkâmına itina olarak açıklayan MareĢal, bu üç hususa dikkat etmemenin

360

a.g.e. , s. 118.
Erkân-ı Harbiye Reisi MüĢir Fevzi PaĢa, Ordu Manevrasının harekâta ait kısmının ayrıca kitap
haline getirileceğini, ancak manevraya iĢtirak eden birliklerin talim ve terbiyelerine ait umumi
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manevraları dama oyununa döndüreceğine dikkat çekmiĢtir363.
Fevzi PaĢa tenkitlerinde manevraya katılan zabitler hakkında da aĢağıdaki
ifadeleri kullanmıĢtır364:
“Vaziyeti sorduğum bazı zabitler sualime doğru cevap veremiyorlardı. Bundan,
herkesin vaziyetle tamamen alakadar olmadığını anladım. Avuç dolusu para sarf
edilerek manevra yapıldıktan sonra herkesin ehemmiyet ve ciddiyetle harekâtı takip
ederek vaziyetle alakadar olması lazımdır ve bu harekâtı bir ders mahiyetinde telakki
ederek ona göre çalışılmalıdır. Mesela ben bir zabiti ya dürbün başında vaziyeti
tetkik etmekle, ya haritası başında vaziyeti işaret eylemekle veyahut telefonla vaziyeti
sorup öğrenmekle meşgulken görmeliyim. Herkes işte bu tarzda vazife ve vaziyeti ile
alakadar olmalıdır. ”
MareĢal, uzun süren ve oldukça zahmetli olan manevrayı tertibinden dolayı
1‟inci Ordu MüfettiĢi Ali Sait PaĢa‟ya ve Erkan-ı Harbiyesi‟ne ve Milli Müdâfaa
Vekâleti‟ne teĢekkür etmiĢtir. Ordu zabitan ve diğer personelinde gördüğü sarsılmaz
Ģevk ve isteği takdirle yâd eden Fevzi PaĢa, ordumuzun, itimada layık ve Mübeccel
Cumhuriyetimizi müdâfaa edecek metin bir kuvvet olduğunu vurgulamıĢtır. Ayrıca
MareĢal, bu görüĢlerini hükümete kemali itina ile arz edeceğini de ifade etmiĢtir365.
Manevranın

üçüncü

safhası

olan

bindirme

harekâtı

hakkında

da

değerlendirmelerde bulunan MareĢal, binme ve inme taliminin ilk defa yapıldığı için
bazı kusurların ve müĢkülatın görüldüğünü ifade etmiĢtir. Bu meselenin kolay ve
basit telakki edildiğini, emirlerin verildiği halde takip edilmediğini, vaziyette olan
değiĢikliklerin düĢünülmediğini söylemiĢtir.
Fevzi PaĢa, eleĢtirilerinde, yapılan harekâtta hiçbir düĢman tacizi olmadığına,
lakin hakikatte tacizin olabileceğine, hava ve denizaltı taarruzlarının vesaitimizden
birçok zayiata sebebiyet verebileceğine, gemilerimizin batabileceğine, tertiplerimizin
karıĢabileceğine bundan yılmayarak gayeye vasıl olacaklarına yer vermiĢtir. Yolda
giderken de aynı surette zayiat verilebileceğini, sefer sırasında bu gibi iĢlerde çok
363
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fazla zayiat olabileceği nazari dikkate alınarak, tertibatta çok fazla dikkat ve itina
etme lüzumu meydana çıktığını belirtmiĢtir366.
Ayrıca MareĢal bu manevrada, ilk defa uygulandığından birçok karıĢıklıklar
ve Ģayanı arzu olmayan gecikmeler olmasına rağmen, bu inme ve binme taliminden
çok istifade edildiğini ifade etmiĢtir. Birliklerin az talimle bu vazifeyi de
muvaffakiyetle tatbik edeceğine olan inancının tam olduğunu vurgulamıĢtır367.
Fevzi PaĢa, görülen müĢkülata bir de tayyarelerin, denizaltıların, gemilerin,
kara toplarının, donanmanın çeĢitli tehlikeleri de eklenirse vaziyeti kestirmenin
mümkün

olacağını

belirtmiĢtir.

Kara

muharebelerine

nazaran

deniz

muharebelerindeki müĢkülatın daha fazla olduğunu tecrübe ettiklerini ifade etmiĢtir.
MareĢal, bu manevra münasebetiyle anlaĢıldığı üzere, düĢman tarafından
kıyılarımıza yapılabilecek çıkarmaların çok kolay ve muvaffakiyet vadeden bir
durum olmayacağını vurgulamıĢtır. Buna neden olarak da manevrada olduğu gibi
karadaki kuvvetlerin azimkârane hareketlerini göstermiĢ, bu gibi teĢebbüslerin daima
baĢarısızlıkla sonuçlanacağını belirtmiĢtir.
MareĢal Fevzi Çakmak, konuĢmasını bitirirken herkesin elbirliği ile büyük
gayret ve samimiyetle çalıĢtıklarını belirterek teĢekkürlerini iletmiĢtir368.
6.5. Bursa Manevrasının Sonuçları
Türk-Yunan iliĢkileri, Bursa Manevrasının baĢarıyla tamamlanmasının
ardından, Mustafa Kemal ve Yunanistan BaĢkanı Elefteros Venizelos‟un iki komĢu
devletin düĢmanca değil, dostça yaĢamalarının daha yararlı olacağının sezmesinin ve
bunu iyi niyetle ve yüreklilikle ortaya koymalarının etkisiyle 1930 yılında
yumuĢamaya baĢlamıĢtır. Bu yumuĢamada Doğu Akdeniz‟de bir dostluk ve güvenlik
düzenini kurmak giriĢiminde bulunan Ġtalya‟nın Ankara ile Atina‟yı yaklaĢtırıcı
çabalarının da etkisi olmuĢtur.
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Bu dostane hava içinde 10 Haziran 1930 günü Ankara‟da, nüfus
mübadelesinden doğan tüm sorunları kesinlikle çözümlemek için bir sözleĢme
yapılmıĢtır369.

369

Soysal, Türkiye‟nin Siyasal Andlaşmaları, s.399.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CUMHURĠYET DÖNEMĠNDE ĠCRA EDĠLEN TATBĠKAT-MANEVRALAR
(1930-1938)
Türkiye Cumhuriyeti, geçmiĢte yaĢadığı acı tecrübeler sayesinde iç ve dıĢ
siyasette baĢarılı olmanın ancak güçlü bir ordunun varlığı sayesinde olacağını çok iyi
idrak etmiĢtir. Bu bilinçle, kurulduğu tarih olan 1923 yılından itibaren bir yandan
devletin ihtiyaç duyduğu kurumsal yenilikleri hayata geçirmeye çalıĢırken bir yandan
da ordusunu günün Ģartlarına göre hazırlamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıĢtır.
Ordunun barıĢın en büyük güvencesi olma yolunda hazır hale getirilmesi için de
baĢta Mustafa Kemal PaĢa olmak üzere Ġstiklal Harbi‟ne katılmıĢ ve orada büyük
fedakârlıklar göstermiĢ olan askerlerin tecrübelerinden faydalanılmıĢtır. Orduya
yapılan yatırımların ve bu yatırımlar sayesinde güçlenen ordunun hazırlık durumu da
1923-1929 yılları arasında yaptırılan manevra ve tatbikatlarla test edilmeye
çalıĢılmıĢtır. Yapılan bu tatbikatlarda ordu kendisine verilecek her türlü görevi
yapmaya hazır olduğunu sadece Türk kamuoyuna değil bütün dünyaya ispat etmiĢtir.
Bu kısa süreçte dünya ordularının envanterine giren her türlü silah, araç ve
gereçlerin, baĢta hava araçları olmak üzere, tedariki için devletin bütçesinden gerekli
planlamalar da yapılmıĢtır. 1923 yılından itibaren, gerek ordunun modernizasyonu
için yapılan harcamalar gerekse yapılan tatbikatlar için ayrılan ödenekler devletin
bütçesinde önemli bir paya sahiptir. Savunmaya yönelik bu harcamalar, 1929 yılına
kadar bir önceki yıla göre sürekli artıĢ göstermiĢ özellikle 1925-1929 yılları arasında
devlet bütçesinin yaklaĢık % 25‟ini oluĢturmuĢtur. Ancak 1929 yılı içerisinde tüm
dünyayı etkisi altına alan ekonomik buhran Türkiye Cumhuriyeti‟ni de etkilemiĢtir.
Dünya ekonomisinde yaĢanan bu olumsuz geliĢmelerden en az Ģekilde
etkilenmek için Türkiye Cumhuriyeti de devlet bütçesindeki giderlerini gözden
geçirmek zorunda kalmıĢtır. Nitekim bütçenin en önemli giderlerinden biri olan
savunmaya yönelik yatımlarda kısıtlamaya gidilmiĢtir.
1923-1938

yılları

arasındaki

Milli

Savunma

Bakanlığı

bütçesini

incelediğimizde, ülke savunmasını güçlendirmek maksadıyla ayrılan payın, 1930
yılına kadar artıĢ eğiliminde olduğunu görmekteyiz. 1929 dünya ekonomik kriziyle
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savunmaya ayrılan pay düĢüĢe geçmiĢ hatta 1932 ve 1933 yıllarında Cumhuriyet
tarihinin en düĢük yüzdesine gerilemiĢtir. (Tablo-4).10
Tablo-1: Milli Savunma Bakanlığının ve Toplam Bütçenin Cumhuriyet
Dönemi Verileri370
YIL

HAVA

KARA

YÜZDE

MSB

TOPLAM

BÜTÇESĠ

BÜTÇE

1924

27.279.386

140.433.369.80

19,4

1925

43.058.874

183.932.767.10

23,4

1926

64.005.925

190.103.544.00

33,7

1927

58.096.743

194.454.619.00

29,9

1928

58.020.390

207.169.388.00

28

1929

1.215.980

65.372.208

66.588.188

220.408.481.00

30,2

1930

1.153.980

52.211.501

53.365.481

222.646.523.00

24,9

1931

3.456.814

44.134.743

47.591.557

186.582.005.00

25,5

1932

943.000

32.173.640

33.116.640

169.146.747.00

19,6

1933

943.000

32.383.640

33.326.640

170.474.794.00

19,5

1934

4.583.774

40.964.881

45.548.655

184.075.636.00

24,7

1935

4.862.270

44.130.678

48.992.948

195.011.053.00

25,1

370
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Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı,
Malatya, Haziran 2009, s. 107; 1929 ve 1937 yılı bütçe verilerine Resmi Gazeteden ulaĢılmıĢtır. Bkz.
Resmi Gazete, 1929 Mali Yılı Bütçe Kanunu, S. 4204 ve Resmi Gazete, 1937 Yılı Hesabı Kati
Kanunu Yılı Bütçe Kanunu, S. 4761.
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1936

7.909.470

46.314.500

54.223.970

212.755.580.00

25,5

1937

14.692.304

60.418.177

75.110.481

322.363.136.00

23,3

1938

7.842.493

49.294.880

57.137.373

231.017.776.00

24,7

Savunmaya ayrılan bütçede yapılan bu kısıtlamalar nedeniyle de, Türk
Ordusu‟nda, 1929-1933 yılları arasında büyük çaplı bir manevra yapılamamıĢtır. Bu
durum tüm dünya ülkeleri için de geçerlidir. Böyle bir dönemde tüm devletler maddi
kaynaklarını silahlanmaya ayırmak istememiĢlerdir. Nitekim 1929-1933 yılları,
askeri yönden bir durgunluğa vesile olmuĢtur.
Türk Ordusunda manevralara bu kadar uzun ara verilmesinin bir diğer sebebi
olarak da Milletler Cemiyeti düzeyinde silahsızlanma konusunda yaĢanan geliĢmeleri
gösterebiliriz.
1928 yılına kadar, hem kendi iç sorunlarını, hem de dıĢ politikadaki ikili
iliĢkiler kapsamında yer alan problemlerini çözmekle uğraĢan Türkiye, uluslararası
iĢbirliği çalıĢmalarının dıĢında kalmıĢtır. Türkiye Cumhuriyeti, 1928 yılından
itibaren dünya çapında baĢlatılan silahsızlanma konusundaki çalıĢmalara katılmaya
baĢlamıĢtır. Birkaç yıl içinde ise, bölgesiyle ilgili olanlar baĢta olmak üzere, hemen
hemen bütün uluslararası çalıĢmalara katılan bir ülke haline gelmiĢtir.
Türkiye, bir “Avrupa Birliği” projesi olan ve 27 Ağustos 1928 tarihinde
Paris‟te imzalanan Briand-Kellog Paktı‟na baĢlangıçta katılmamıĢtır. Ocak 1931‟de
“mevcut ekonomik bunalımın Avrupa devletlerinin tamamını etkilediği ve
ilgilendirdiği” gerekçesi ile bu pakta davet edilmiĢ ve bundan sonra bu komisyonun
çalıĢmalarına katılmaya baĢlamıĢtır371.
Türkiye‟nin de dâhil olduğu Milletler Cemiyeti Silahsızlanma Konferansı
Hazırlık Komisyonu, silahlanmanın sınırlandırılması ve azaltılması için bir antlaĢma
tasarısı hazırlamakla görevlendirilmiĢtir. Bu komisyon uzun ve çetin müzakerelerin
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ardından, tasarıyı 1930 yılının Aralık ayında hazırlamıĢtır. Milletler Cemiyeti
Konseyi de 1931 Ocak ayı içinde aldığı kararla, Silahsızlanma Konferansının 2 ġubat
1932‟de toplanmasını kararlaĢtırmıĢtır372.
Türkiye bu konferansa dönemin DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras‟ın
baĢkanlığındaki bir heyetle katılmıĢtır. Heyet toplantı gündemi için hazırlamıĢ
olduğu teklifte, tüm dünyadaki ülkelerin sahip olduğu hava kuvvetlerinin, tankların
ve ağır topların kaldırılmasını, kimya savaĢının da yasak edilmesini istemiĢtir 373 .
Ancak komisyon aldığı kararla, kimya savaĢının yasaklanmasını kabul etmiĢse de
hava kuvvetlerinin, tankların ve ağır topların sınırlı biçimde kullanılmasına müsaade
etmiĢtir374.
Silahsızlanma konusundaki uluslararası çalıĢmaların bir sonuç getirmeyeceğine
kanaat getiren Türkiye Cumhuriyeti, konferans sonucunda devamına karar verilen
hava kuvvetlerinin, tankların ve ağır topların kullanılmasına yönelik madde uyarınca
ordusunun her zamanki gibi güçlü olması gerektiğine inanarak, ara verdiği
manevralara 1933 yılından itibaren devam etmiĢtir.
AraĢtırmamız sırasında, 30 Eylül 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi‟nde yapılan
bir donanma manevrası ile ilgili habere ulaĢtık. Tüm çabalarımıza rağmen bu
donanma manevrasıyla ilgili baĢka bir kaynağa ulaĢamadık. Ayrıntılarına
ulaĢamamamıza rağmen icra edildiğine kanaat getirdiğimiz bu manevra hakkında
Cumhuriyet Gazetesi‟nde yer alan bilgiler aĢağıda sunulmuĢtur375.
Donanma 1933 yılı Eylül ayında tayyare filolarının da katılımıyla, ĠzmirAntalya bölgesinde bir manevra icra etmiĢtir. Bu manevraya MüĢir Fevzi PaĢa, askeri
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erkân ve ümera ile birlikte Kara ve Deniz Harp Akademileri‟nden 1933 yılında
mezun olan subaylar iĢtirak etmiĢtir.
Bu manevralara amiral gemisi olarak Yavuz muharebe kruvazörü, Zafer,
Tınaztepe, Kocatepe ve Adatepe muhripleri, Sakarya, Dumlupınar, Birinci Ġnönü ve
Ġkinci Ġnönü denizaltı botları, Hamidiye ve Mecidiye kruvazörleri, Doğan, DenizkuĢu
ve Martı hücum botları katılmıĢ, Berkisatvet ve PeykiĢevket gambotları da
Çanakkale Boğazı‟na kadar gelmiĢlerdir.
Manevraları büyük bir dikkatle tetkik eden Fevzi PaĢa, bahriyelilerin
gösterdikleri

yüksek

kabiliyetten,

deniz

ve

hava

kuvvetlerinin

fevkalade

anlaĢmasından son derece memnun kalmıĢtır. Manevraların bitiminde Fevzi PaĢa,
Donanma Kumandanı ġükrü Bey‟e filonun yüksek talim ve terbiyesinden dolayı
takdir ve teĢekkürlerini beyan etmiĢtir.
1. ANKARA MANEVRASI (6-8 Ekim 1933)
1.1. Ankara Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
1933 yılının Ekim ayında Ankara‟da küçük çaplı bir manevra yapılmasına
karar verilmiĢtir. Bu manevra ile ilgili olarak Erkânı Harbiye Reisliği tarafından
Riyaseti Cumhur Umumi Kâtipliği‟ne 30 Eylül 1933 tarihinde bir telgraf çekilmiĢtir.
Bu telgrafta, 29 Ekim 1933 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına,
resmigeçit yapmak üzere, katılacak olan 4‟üncü Kolordu Komutanlığı‟nın AnkaraMallı Köy arasında bir manevra yapmasının faydalı olacağı bildirilmiĢtir.
Telgrafta ayrıca, manevra ile ilgili olarak 4‟üncü Kolordu Komutanlığı‟nın
gereken hazırlıkları yaptığı, manevranın 6 Ekim 1933 tarihinde baĢlayacağı,
harekâtın 4‟üncü Kolordu Komutanı tarafından idare edileceği de bildirilmiĢtir.
Planlamaya göre manevranın üç gün süreceği ve 8 Ekim‟de sona ereceğinin
belirtildiği telgrafın devamında manevra meseleleri ve katılacak birlikler hakkında da
bilgilere yer verilmiĢtir376.
AraĢtırmamızda, ani bir kararla yapılması gündeme gelen Ankara Manevrası
ile ilgili olarak bütçeden bir kaynak planlanmadığını, ancak ihtiyaca binaen bütçede
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değiĢiklik yapıldığını tespit etmiĢ bulunuyoruz. Bu kapsamda, 4‟üncü Kolordu‟nun
EskiĢehir ile Ankara arasında yapacağı manevraya iĢtirak edecek iki tayyare
bölüğünün masraflarının karĢılanması için, 1933 bütçesinin nazım faslının rakamsız
maddesinden 10.000 liranın indirilerek yeniden açılacak 18‟inci manevra maddesine
eklenmesine karar verilmiĢtir. Konuyla ilgili Gazi Mustafa Kemal imzalı kararname,
Maliye Vekilliği‟nin mütalaası sonucu, Ġcra Vekilleri Heyeti‟nce 17 Eylül 1933
tarihinde kabul edilmiĢtir377.
Ankara Manevrası ile ilgili olarak araĢtırmamız sırasında bu manevraya bilfiil
iĢtirak eden birliklerde görev yapan erlerin terhislerinin de manevra sonuna kadar
ertelendiği bilgisine ulaĢtık. Bu kapsamda terhislerin tecilini içeren, Milli Müdâfaa
Vekilliği‟nin, 11 Eylül 1933 tarihli 1422 sayılı tezkeresi aynı gün Ġcra Vekilleri
Heyeti‟nce kabul edilmiĢ, 13 Eylül 1933 tarihinde de CumhurbaĢkanı tarafından
onaylanmıĢtır378.
1.2. Ankara Manevrasının Ġcrası
Yukarıda adı geçen telgrafın ekinde yer alan meseleye göre manevranın
icrasıyla ilgili belge ve buradan edinilen bilgilere göre manevranın icrası Ģu Ģekilde
planlanmıĢtır:
1933 Ankara Manevrası‟nda 4‟üncü Kolordu Komutanlığı birlikleri mavi ve
kırmızı olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. Kırmızı birlikler dost kuvvetlerini, maviler ise
düĢman kuvvetlerini temsil etmiĢtir. Her manevrada olduğu gibi burada da bir mesele
üzerinden harekât planlanmıĢ ve icra edilmiĢtir.
Bu meseleye göre Mavinin Marmara‟nın doğu ve güney sahillerinden
ilerleyerek taarruz ettiği varsayılmıĢtır. Kırmızı kuvvetlerin bu taarruz karĢısında
muharebe ederek, Zafranbolu doğusu- Bayendir -Kızılhamam doğusu-Sincan Köyü
umumî hattı ile Kırgız dağı – Kütahya – Simav Gölü hattına çekilerek, 3 Ekim
tarihinden itibaren savunmaya geçtikleri kabul edilmiĢtir.
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Kırmızı Kuzey birliklerinin güneyinde 1‟inci Kolordu birlikleri mevzilenmiĢtir.
Kırmızı BaĢkumandanlığı harekâtını, bir bölgede ağırlık merkezi teĢkil edip
muharebesine devam ederek maviyi yıpratmak ve mavi birliklerini ayrı ayrı yok
etmek olarak planlamıĢtır.
Kırmızı kuvvetlerin kuruluĢunda bulunan ve doğudan nakledilmekte olan
8‟inci Tümen kuvvetli def-i hava tertibatı (hava savunma) himayesinde ilerleyerek,
Ankara Ġstasyonu‟na indirilmiĢtir. 8‟inci Tümen, 5 Ekim günü saat 18. 00‟de
Kuturgun-KızılcaĢar-Yalıncık-Kara Kusun mıntıkasında tertiplenerek, emniyet
kıtalarını Yağlıca-Ġncik hattına çıkarmıĢtır.
8‟inci Tümen Komutanlığı, 5 Ekim saat 20.30‟da Kırmızı ġimal Ordusu
Komutanlığı‟ndan mavinin son durumu hakkında bir emir almıĢtır. Bu emirde,
tayyareler tarafından yapılan keĢif neticesinde; mavi ordudan bir tümen kadar olduğu
tahmin edilen kuvvetlerin 5 Ekim saat 17.30‟da Mallı Ġstasyonu-Cerci Köprü
mıntıkasına geldiği bildirilmektedir. Ayrıca Mihalıccık, Sarı Köy mıntıkasında mavi
kıtaların bulunduğu tespit edilmiĢtir. Yapılan değerlendirme sonucunda; Kırmızı
ġimal Ordusunun 6 Ekim‟de bulunduğu mevziide savunmasına devam edeceği,
8‟inci Tümen‟in ise mavinin muhtemel taarruzuna karĢı demiryolu hattı güneyinden
Kırmızı ġimal Ordusu‟nun güney yanını koruması emredilmiĢtir379.
Marmara‟nın doğu ve güney sahillerine çıkarılan Mavi 1 ve 2‟nci Orduları,
çıkarma yaptıkları bölgede karĢılarına çıkan Kırmızı Ordu birliklerine taarruz
etmiĢlerdir. 3 Ekim tarihinde 1‟inci Mavi Ordu Sincan Köyü batısı-KızılhamamBayendir -Zafranbolu ve uzanan hattına ilerlerken; 2‟nci Mavi Ordu Ġnkaya-EmetKütahya-Yörük Karacaviran hattına kadar ilerlemiĢtir.
Bu arada, Mavi 1‟inci Ordunun güney kanadında 1‟inci Kolordu‟nun
bulunduğu bilgisi verilmiĢtir. Mavi Ordular Grubu Kumandanlığının maksadının;
taarruza devam ederek birbirinden ayrılmıĢ olan Kırmızı Orduları ayrı ayrı yok
etmek ve kat‟î neticeyi kazanmak olarak ifade edilmiĢtir.
Mavi Ordular Grubu Kumandanlığı, evvela, iki Mavi Ordu arasındaki irtibatı
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temin etmek ve mavi orduların iç yanlarını korumak için, mürettep 4‟üncü
Kolordu‟yu Mihalıccık-Sarıköy-Sarayköy-Çayırhan mıntıkasında toplamıĢtır. Bu
kolordudan bir piyade alayı, bir ağır topçu taburu ve bir tank bölüğü ile takviye
edilen, 23‟üncü Tümen, Çerçi Köprü-Gandavur Çiftliği-Mahmut Oğlu Pınarı-Mallı
Ġstasyonu mıntıkasına yönlendirilmiĢtir.
5 Ekim akĢamı bulunduğu bölgede tertiplenen 23‟üncü Tümen, emniyet
kıtalarını Kılıç Gediği-Elâgöz-Kotope hattına ilerletmiĢtir. Tümene 5 Ekim saat 20.
00‟ye kadar; 4‟üncü Kolordu tarafından, Mavi Orduların 6 Ekim‟de taarruzlarına
devam edeceği, takviyeli 23‟üncü Tümen‟in 5 Ekim saat 18. 00‟den itibaren 1‟inci
Ordu‟nun emrine verildiği bildirilmiĢtir. Ayrıca 4‟üncü Kolordu‟nun 2‟nci Ordu‟nun
taarruzunu takviye edeceği bilgisi verilmiĢtir380.
Mavi 1‟inci Ordu‟dan gelen istihbaratta, 5 Ekim akĢama doğru yapılan hava
keĢfine göre, Ankara güney batısında Kotorgin-Lotomo-Yalıncık-Karakusun
mıntıkasında 2-3 alay kadar olduğu tahmin edilen bazı kırmızı kuvvetlerin
toplandığının görüldüğü bildirilmiĢtir. Bu durumda Mavi Orduların, 6 Ekim‟de
taarruzlarına devam edeceği, takviyeli 23‟üncü Tümen‟in, Ankara batısında
toplandığı haberi alınan kırmızı kuvvetleri bertaraf ederek Kırmızı Ordunun yan ve
gerilerine müessir olacak Ģekilde taarruz edeceği emredilmiĢtir. Mavi Ordu güney
kanadındaki 1‟inci Kolordu ile 23‟üncü Tümen arasındaki keĢif, emniyet, muharebe
ara hattının Mallı Köyü - Sincan Köyü - Çakırlar Çiftliği hattı olduğu ve bu hattın
23‟üncü Fırka‟ya ait olduğu belirtilmiĢtir.
Ayrıca sivil halkın rahatsız olmaması için Elâgöz-Kotobe hattının 6 Ekim saat
09.00‟dan evvel geçilmemesi de hatırlatılmıĢtır381.
BaĢlangıçta da ifade ettiğimiz gibi bu manevra ile ilgili askeri kaynaklarda
bilgi bulunamamıĢtır. Sadece planına ulaĢtığımız bu manevra ile ilgili 6 Ekim 1933
tarihli Cumhuriyet Gazetesi‟nde, manevranın icrasına devam edildiği on, on beĢ gün
daha devam edeceği bilgisi bulunmaktadır382.
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2. EGE MANEVRALARI (7-15 NĠSAN 1934)
Ġstiklal Harbi‟nin kazanılması ve düĢmanın denize dökülmesi açısından bir
bakıma kurtuluĢun simgesi olarak kabul edilen Ġzmir‟de, yukarıda da ayrıntılı olarak
ele aldığımız gibi, Cumhuriyet‟in ilanından hemen sonra, ġubat 1924‟te bir harp
oyunu ve Ekim 1925‟te bir askeri manevra icra edilmiĢtir. Özellikle Harp
Oyunları‟ndan hemen sonra Ġstiklal Harbi‟nde hassasiyet kazanan ve alınması
gereken askeri tedbirler gözden geçirilerek, buna yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır.
2.1. Ege Manevralarının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Mustafa Kemal PaĢa, uzun bir aradan sonra, Ġzmir ve çevresindeki birlikleri
denetlemek istemiĢtir. Bu kapsamda 7-15 Nisan 1934 tarihlerinde bir gezi
planlanmıĢtır.

Yaptığımız

araĢtırmada

bu

gezinin

iki

amacının

olduğunu

değerlendirmekteyiz. Bunlardan birincisi, Türkiye‟nin olası bir harp durumunda en
hassas bölgesi olan Ġzmir ve çevresindeki ordu birliklerinin durumunu tetkik etmektir.
Bu gezinin ikinci amacını da, Mehmet Önder‟in de belirttiği gibi,383 Haziran
1934‟te Türkiye‟yi ziyaret etmeyi planlayan Ġran ġahı‟na bir hazırlık yapmak ve
gidilecek bölgelerdeki birliklerin durumunu görmek olarak değerlendirebiliriz.
Günümüzde de olduğu gibi, Türk Ordusu‟nda bu gibi ziyaret ve denetlemeler
öncesinde, genel olarak, birliklerin imkân ve kabiliyetleri yerinde görülmektedir. Bu
tetkik neticesinde ziyaret ve denetlemenin maksadına göre teftiĢ edilmesi uygun
görülen askeri kurum veya birliklerin seçimi yapılmaktadır. Söz konusu teftiĢ atıĢ ve
tatbikata yönelik ise bu imkân ve kabiliyetlere haiz, aynı zamanda da bu konudaki
eğitimi üst seviyede olan bir birliğin seçimine dikkat edilmektedir.
Bu gezide de Mustafa Kemal PaĢa, Ġran ġahı Rıza Pehlevi‟nin ziyareti
öncesinde,

söz konusu tarihte gezilecek birlikler hakkında yeterli bilgiye sahip

olmak, hangilerinin gezi güzergahına dahil edileceğine karar vermek istemiĢtir.
YaklaĢık 10 gün süren bu gezide farklı garnizonlarda ve birbirinden bağımsız
olarak birliklere küçük çaplı manevralar yaptırılmıĢtır. AraĢtırmamızda yer alan diğer
manevra ve tatbikatlar gibi ayrıntılı bir hazırlığa hatta bir meseleye dayandırılmayan
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bu manevraları da ayrı bir baĢlık altında vermenin gerekli olacağını uygun gördük.
Çünkü Mustafa Kemal PaĢa‟nın bu gezideki güzergâhı ve denetlediği birlikler
dikkate alındığında, çok kapsamlı bir bölgeyi tetkik ettiği görülmektedir. Böylesine
geniĢ kapsamlı bir gezide gerek birliklerin gerekse halkın heyecanı ve coĢkusu, Türk
Ordusu‟nun milletiyle nasıl iç içe olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
2.2. Ege Manevralarının Ġcrası
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa, yaklaĢık on gün sürecek gezi için 7
Nisan 1934 tarihinde saat 20.25‟te Ankara Garı‟na gelmiĢ ve alkıĢlarla karĢılanmıĢtır.
Mustafa Kemal, kendisini karĢılayanların ellerini sıkmıĢ ve orada bulunan zevatın
hatırını sormuĢ, müteakiben vagonuna geçerek saat 20.30‟da Ankara‟dan ayrılmıĢtır.
BaĢvekil Ġsmet PaĢa, Meclis BaĢkanı Kazım PaĢa ve Sıhhiye Vekili,
CumhurbaĢkanı‟nı Gazi Ġstasyonu‟na, Ankara Valisi Nevzat Bey de Polatlı
Ġstasyonu‟na kadar uğurlamıĢtır. Mustafa Kemal merasim yapılmasını arzu
etmemesine rağmen istasyon kalabalık olmuĢ, vekiller, mebuslar, erkân-ı askeriye,
vekâletler erkânı ve büyük bir halk kitlesi CumhurbaĢkanı‟nın uğurlanmasında hazır
bulunmuĢlardır384.
Mustafa Kemal PaĢa, Karahisar‟dan itibaren yol üzerinde bulunan tüm
garnizonlarda trenden inerek muhtelif kıtaları teftiĢ etmiĢtir. Güzergâhtaki istasyonlar
da halkla dolup taĢmıĢtır385.
8 Nisan günü trende yolculuğuna devam eden Mustafa Kemal PaĢa aynı gün
saat 14.00‟de UĢak‟ta bulunan topçu kıtaatını, 17.00‟de Salihli‟deki istihkâm
taburunu ve 18.30‟da da burada bulunan topçu alayını teftiĢ etmiĢtir386. Saat 19.00‟da,
daha önce Ġzmir‟e trenle giderken defalarca geçtiği, Manisa Ġstasyonu‟na gelen
Mustafa Kemal beraberinde 2‟nci Ordu MüfettiĢi Ġzzeddin ve 1‟inci Kolordu
Komutanı Mustafa PaĢalar, Salih (Bozok), Kılıç Ali ve Nuri (Conker) olduğu halde
geceyi Manisa Ġstasyonu‟nda trende geçirmiĢtir387.
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9 Nisan günü 08.30‟da Ġzmir‟e hareket eden 388 Mustafa Kemal PaĢa, saat
10.00‟da Muradiye Ġstasyonu‟nda ve saat 12.00‟de Menemen‟de birer piyade alayını
denetlemiĢtir. Menemen‟den sonra trenden inerek Foça‟ya otomobille giden Mustafa
Kemal, burada bulunan bir topçu bataryasını ve bir piyade alayını teftiĢ etmiĢtir. Saat
14.40‟ta hazırlanan vapura binerek Uzun Ada‟ya hareket eden Mustafa Kemal,
17.00‟de burada bulunan topçu alayını teftiĢ etmiĢ ve 19.30‟da Ġzmir‟e varmıĢtır389.
Menemen‟den itibaren bütün kasaba ve köylerdeki halk, mektep çocuklarıyla
beraber güzergâhta bekleyerek, yollara çiçekler atmak suretiyle coĢkulu bir
tezahüratta bulunmuĢtur. Halk, Büyük Önder‟i sevinç ve hasretle alkıĢlamıĢtır.
Ġzmir‟deki karĢılama ise daha coĢkulu olmuĢtur. Ġzmir halkı, kıymetli
misafirini motor ve vapurlarla denize açılarak karĢılarken, rıhtımı iskeleden Konak‟a
kadar doldurmuĢtur. Mustafa Kemal‟in karaya çıkması bir alkıĢ tufanının kopmasına
sebep olmuĢ, her taraftan sevinç çığlıkları yükselirken, limandaki bütün vapurlar da
düdük çalarak buna iĢtirak etmiĢtir. Mustafa Kemal‟i aralarında görme sevinci halkı
coĢturmuĢ, Ģehir baĢtanbaĢa misafiri için süslenmiĢ ve Konak‟ın önünde bir halk
kitlesi yoğun tezahürat yapmıĢtır390.
10 Nisan sabahı Mustafa Kemal PaĢa, saat 09.30‟da trenle Gaziemir‟deki
piyade alayını, tayyare topçu bataryasını ve Seydiköy‟de de tayyare karargâhındaki
hava kuvvetleri birliklerini teftiĢ etmiĢ, ardından Selçuk‟a geçmiĢtir. 391
Mustafa Kemal PaĢa, Selçuk‟tan otomobille KuĢadası üzerinden Samsun
Dağları‟na kadar bir gezinti yapmıĢtır392. Güzergâhta bulunan muhtelif kıtaatı teftiĢ
eden Mustafa Kemal hava kuvvetlerinin hünerlerini sergilediği tatbikatta hazır
bulunmuĢtur. Bütün istasyonlarda ve mola verdiği yerlerde halkın ve köylünün
coĢkun tezahürlerini selam ve iltifatla karĢılayan ve ayrı ayrı hatırlarını soran
Mustafa Kemal, saat 20. 00‟de Ġzmir‟e geri dönmüĢtür393.
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12 Nisan günü saat 09.10‟da Konak‟tan ayrılan Mustafa Kemal PaĢa, evvela
ReĢadiye Tayyare Alay Karargâhı‟nı, ardından civarda bulunan bir piyade ve
muhabere alayını teftiĢ etmiĢtir. Müteakiben, Seferhisar‟a doğru yola çıkan Mustafa
Kemal yine güzergâhta bulunan bir piyade alayını ve topçu kıtaatını da teftiĢ etmiĢ
saat 12.40‟ta Seferhisar‟a ulaĢmıĢtır394.
Seferhisar üzerinden Sığacık Limanı‟na doğru bir gezinti yapan Mustafa
Kemal PaĢa, ardından Bornova‟ya geçmiĢtir. Bu gezinti sırasında geçtiği güzergâhta,
köyler bayrakla ve taklarla süslenmiĢ, yüzlerinden derin bağlılık ve Ģükran duyguları
okunan köylüler yolları doldurmuĢtur. Seferhisar baĢtanbaĢa bayraklarla donatılmıĢ,
dükkânlar kapatılmıĢ, büyük kurtarıcılarını candan özleyen bütün Seferhisarlılar
güzergâha dizilmiĢtir. Büyük bir coĢku içinde misafirlerini karĢılamıĢlar, Mustafa
Kemal de halkı selamlayıp hatırlarını sormuĢtur395. Öğle yemeği için askeri yurda
giren Mustafa Kemal, nezafet ve intizamdan dolayı, yurdun idare heyetini
övmüĢtür 396 . Öğle yemeği yediği sırada yurt önünde toplanan halk milli marĢlar
söyleyerek sevinçlerini göstermiĢtir397.
Bornova‟da da karĢılama muhteĢem olmuĢtur. Mustafa Kemal‟in Bornova‟ya
geleceğini iĢiten halk, geçeceği yolların iki tarafını doldurmuĢtur. Kendisini taĢıyan
otomobili görününce muazzam kitle, tasvire sığmaz bir sevinç ve heyecanla
dalgalanmıĢ, halkın attığı çiçeklerle bütün cadde bir çiçek bahçesine dönüĢmüĢtür.
Mustafa Kemal PaĢa‟ya birçok buketler takdim edilmiĢ, otomobilinden inen Büyük
Önder kendisini kucaklamak hasreti ile çırpınan bu vatandaĢ kitlesinin içine karıĢmıĢ
ve yürüyerek herkese ayrı ayrı iltifatta bulunmuĢtur398.
Mustafa Kemal PaĢa saat 15.00‟te Bornova‟daki topçu alayını teftiĢ etmiĢ399 bir
müddet zabit yurdunda (orduevi) istirahat etmeye müteakip Bornova‟dan
ayrılmıĢtır400.
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12 Nisan günü saat 18. 00‟e kadar istirahat eden Mustafa Kemal, müteakiben
rıhtım boyunda halk arasına karıĢarak, yaya olarak bir gezinti yapmıĢ, sonrasında
otomobile binerek yeni yapılan Gazi Ġlk Mektebi‟ni ziyaret etmiĢtir. Daha sonra Ģehir
gazinosuna gelmiĢ ardından da saat 20.00‟de Ġzmir Palas salonlarında düzenlenen
çocuk balosunu katılmıĢtır. Bu ani ziyaret balo salonunda tasviri güç bir heyecan
uyandırmıĢ, çocuklar zapt olunamayan bir coĢkunlukla Mustafa Kemal‟e sarılıp elini,
yüzünü öpmüĢlerdir. Mustafa Kemal PaĢa iki saat kadar baloda kalarak çocukların
oyunlarını seyretmiĢ, hitabetlerini takdirle dinlemiĢ ve düzenlenen piyangoya iĢtirak
etmiĢ ve saat 22.00‟de balodan ayrılmıĢtır401.
Mustafa Kemal, 13 Nisan günü otomobille, beraberinde 1 ve 2‟nci Ordu
MüfettiĢleri Fahrettin ve Ġzzettin PaĢalarla, Kolordu, Tümen Kumandanları ve Ġzmir
Valisi Kazım PaĢa olduğu halde saat 10.30‟da Bergama‟ya varmıĢtır. Kendilerini
havadan iki tayyare filosu da takip etmiĢ 402 , burada bulunan piyade ve topçu
alaylarını teftiĢ etmiĢ403,bazı tatbikatlar yaptırmıĢtır.
Bergama yolu güzergâhında, yollara dökülen civar köylerin halkı, ellerinde
bayraklarla Mustafa Kemal‟i selamlayarak, alkıĢlamıĢlardır. Mustafa Kemal halkın
yakınına gelince otomobilinden inmiĢ ve Bergamalıların arasından geçerek halkevine
gelmiĢtir. Halkevinde bir müddet istirahat ettikten sonra Ģehir civarındaki Eskulap
Harabesi‟ni ziyaret etmiĢ, eski eserleri ilgi ile tetkik etmiĢ, verilen izahatı dinlemiĢtir.
Ardından tekrar halkevine dönerek öğle yemeğini yemiĢtir404.
Aynı gün Bergama‟dan hareketle Dikili‟ye giden Mustafa Kemal PaĢa,
burada bir müddet istirahat ettikten sonra yola devam etmiĢ ve Ayvalık civarında
bulunan süvari alayını teftiĢ etmiĢtir. Ayvalık‟a giderek kasaba içinde ve Çamlık‟ta
bir müddet dolaĢan Mustafa Kemal daha sonra Edremit‟e geçmiĢtir405.
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13 Nisan gecesini Edremit‟te geçiren Mustafa Kemal PaĢa406, 14 Nisan sabahı
saat 10.00‟da Edremit‟teki piyade alayını teftiĢ ettikten sonra Çanakkale‟ye doğru
yola çıkmıĢtır. Saat 16.00‟da Ezine‟deki dağ livasını teftiĢ ettikten sonra
Sarıçalı‟daki topçu kıtaatını denetlemiĢ ve saat 19.00‟da Çanakkale‟ye varmıĢtır.
Çanakkale Vali Konağı‟nda misafir edilen Mustafa Kemal gece Ģerefine verilen
baloya katılmıĢtır407.
15 Nisan günü Mustafa Kemal, saat 14.00‟de Çanakkale‟den hareket etmiĢ,
saat 19.15‟te vardığı Balıkesir‟in giriĢinde bulunan piyade alayını, topçu ve istihkâm
birliklerini teftiĢ etmiĢtir. TeftiĢi müteakip Vali Konağı‟na geçen Mustafa Kemal,
ertesi gün saat 06. 00‟da trenle Balıkesir‟den ayrılmıĢtır408.
Görüldüğü gibi yaklaĢık 9 gün süren bu gezisinde Mustafa Kemal PaĢa,
güzergâhta bulunan tüm birlikleri ziyaret etmiĢ, aynı zamanda birliklerin yakınında
bulunan Ģehir ve kasabalardaki halkla iç içe olmuĢtur. Gerek askeri birlikleri ziyareti
sırasında görmüĢ olduğu intizam ve birlik ruhu, gerekse bu ziyaretler sırasındaki
halkın büyük coĢku ve sevgi gösterisi, ordusuna ve milletine duyduğu güveni bir defa
daha tazelemiĢtir. Bu gezi aynı zamanda, Haziran ayında gelecek olan Ġran ġahı‟nın
ziyaretinde yapılacak faaliyetlere Türk Ordusunun her zamanki gibi hazır olduğunu
Mustafa Kemal PaĢa‟ya göstermesi açısından çok faydalı olmuĢtur.
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3. ĠRAN ġAHI RIZA PEHLEVĠ’NĠN ZĠYARETĠ NEDENĠYLE
YAPILAN DENETLEME MANEVRALARI- (21-25 HAZĠRAN 1934)
3.1. Denetleme Manevralarının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Türkiye Cumhuriyeti her zaman, hedeflediği “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”
politikası gereğince, öncelikle komĢuları olmak üzere, tüm devletlerle bulunan
dostane iliĢkilerini kuvvetlendirmek niyetinde olmuĢtur. Bu nedenle özellikle zaman
zaman komĢu devletlerin temsilcileri ülkemizi ziyaret etmiĢlerdir. Bunlardan biri de
Ġran ġahı Rıza Pehlevi‟dir.
Ġran ġahı Rıza Pehlevi‟nin Türkiye „ye yapacağı ziyaret ilk olarak 1932
yılında gündeme gelmiĢtir. Bu tarihte Tahran Elçiliği‟ne görevlendirilen Hüsrev
(Gerede), Ġran‟a gitmeden önce, kendisini bu göreve tayin eden Mustafa Kemal
PaĢa‟ya veda ziyaretinde bulunmuĢtur. Bu ziyaret sırasında PaĢa, Hüsrev Bey‟e Rıza
ġah‟la tanıĢmak istediğini fakat Ģu sıralar buna imkan olmadığını ve büyük ihtimalle
ġah‟ın da Ġran‟dan fazla ayrılamayacağı için bir teftiĢ gezintisi Ģeklinde hudut
civarında buluĢmayı düĢündüğünü söyleyerek selamlarıyla birlikte ġah‟a bu
arzusunun bildirilmesini istemiĢtir.
Hüsrev Bey, 8 Eylül 1932 tarihinde Mustafa Kemal‟in selam ve
muhabbetleriyle birlikte kendisiyle görüĢme isteğini de ġah‟a iletmiĢtir. Bunun
üzerine ġah; “Ben esasen Gazi Hazretleri‟ni Ankara‟da makamlarında resmen
ziyaret etmek kararındayım. Fakat bu arzumu iki nihayet üç sene sonra mevki-i fiile
koyabilirim. Bundan evvel önümüzdeki sene tesadüfi şekilde hudut üzerinde
buluşmak ve tanışmak fikrinizi tasvib ederim” diyerek, bu daveti olumlu
karĢılamıĢtır409.
Hüsrev Bey Ocak 1933 tarihinde ġah Rıza Pehlevi ile tekrar görüĢmüĢ ve bu
görüĢmenin ayrıntılarını Hariciye Vekâleti‟ne bildirmiĢtir. Bu görüĢmesinde de ġah
Hüsrev Bey‟e “ Sabırlı bir adam olduğum malumdur. Fakat iki şeye sabrım kalmadı.
Biri Avrupa‟da oğlumu görmek, diğeri dostum sevgili Gazi Hazretleri ile buluşmak
ve tanışmak. Bunun için kararım on sekiz ay sonra yani gelecek yaz doğruca
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Ankara‟ya giderek evvela Türkiye Reisicumhuru Gazi Hazretlerine resmi resmi
ziyaret yapmak, ondan sonra İsviçre‟deki oğlumu görmektir. Başka hiçbir ecnebi
devlete resmi ziyaret yapacak değilim” diyerek, Türkiye ile Ġran arasındaki dostane
münasebetlerin her geçen gün ilerlemekte olduğunu göstermiĢtir410.
1933 yılı son aylarında Mustafa Kemal PaĢa, ġah Rıza Pehlevi‟yi 1934 yılı
ilkbaharında Ankara‟ya davet etmesi için Hüsrev Bey‟i görevlendirmiĢtir. Bu davet
in kendisine Hüsrev Bey tarafından iletilmesi üzerine ġah, memnuniyetini dile
getirerek, çok özlediği Mustafa Kemal PaĢa‟yı görme emelinin bu suretle
yaklaĢmasından dolayı sevinç içinde olduğunu belirtmiĢtir.
Hüsrev Bey gerçekleĢecek bu ziyaretle ilgili olarak 22 ġubat 1934 tarihinde
Ankara‟ya gönderdiği raporunda, ġah‟ın da bir asker411 olması itibariyle, hava, deniz
ve kara kuvvetlerinin bu ziyaret esnasında kabiliyetli gösteriler yapmasının faydalı
olacağını belirtmiĢtir. Ayrıca raporunun devamında ordunun tank, motorlu top gibi
modern silah ve teçhizatlarının, modern kıĢlaların, hastane, fabrika, mektep,
laboratuvar, fenni ziraat tesislerini, Erkan-ı Harbiye ve Sıhhiye gibi binaları
gezmesinin oldukça etkileyici olacağını düĢündüğünü belirtmiĢ ve programın buna
göre hazırlanmasını tavsiye etmiĢtir412.
Mustafa Kemal, bu ziyarete özellikle bölge barıĢı ve Ġran‟la olan iliĢkiler
açısından büyük önem vermiĢtir. Ġran ġahı‟na planladığı gezi programında Hüsrev
Bey‟in göndermiĢ olduğu raporu da dikkate alan Mustafa Kemal, özellikle askeri
birliklerin hazırlık durumunu yakından görmek için gezi öncesinde bu bölgeyi
ziyaret ederek hazırlıklarını kontrol etmiĢtir413.

410

a.g.e. , s. 205.
ġah Rıza Pehlevi, 16 Mart 1878 tarihinde Savat-Kuhun (AleĢt) kasabasında dünyaya gelmiĢtir.
Babası Abbas Ali Han dördüncü Ġran Ordusunun PiĢtar Alayında mertliği ve dürüstlüğü ile Ģöhret
kazanmıĢ bir subaydı. Amcası General Nasrullah Han‟ın mahiyetinde bir asker gibi yetiĢen ġah, 1900
senesinde henüz 22 yaĢında iken Kazak Alayı‟nda subay olarak görev almıĢtır. 21 ġubat 1923‟de
Ordu Kumandanlığı yaptığı sırada, Harbiye Nazırlığı görevine getirilen ġah, 23 Ekim 1923‟te
BaĢbakanlık görevini de üzerine alarak Ġran yönetimini tamamen eline geçirmiĢtir. 25 Nisan 1926
tarihinde de ġahlık tacını giyerek Ġran ġahı olmuĢtur. Bkz. a.g.e. , s. 193-194.
412
a.g.e. , s. 207.
413
Bu hazırlıkları 9-12 Nisan 1934 tarihlerinde Ege Manevraları olarak icra edilen faaliyet esnasında
denetlemiĢtir.
411

189
16 Haziran 1934 tarihinde Ankara‟ya gelen ve Mustafa Kemal PaĢa
tarafından karĢılanan ġah Rıza Pehlevi, 21 Haziran tarihine kadar Ankara‟da çeĢitli
temaslarda bulunmuĢtur.
3.2. Denetleme Manevralarının Ġcrası
21 Haziran saat 08.45‟te EskiĢehir‟e gelen Mustafa Kemal, ġah Rıza Pehlevi
ve maiyetlerindeki zevat, doğruca tayyare meydanına giderek tayyare kıtaatını teftiĢ
etmiĢlerdir 414 . Müteakiben avcı uçaklarının manevralarını ve müdâfaa talimlerini
izleyen heyetin huzurunda bir alay uçuĢu gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu uçuĢun ardından
Ġran ġahı Rıza Pehlevi‟ye hediye edilecek uçağın415 yaptığı akrobik hareketleri içeren
uçuĢ gösterisi izlenmiĢtir416.
UçuĢ gösterilerinin ardından heyet, halkın coĢkun tezahüratları arasında
Afyon‟a hareket etmiĢ, saat 17. 00‟de Afyon‟a ulaĢmıĢtır417.
21 Haziran gece saatlerinde Afyon‟dan ayrılan Mustafa Kemal ve ġah Rıza
Pehlevi beraberlerinde BaĢvekil Ġsmet PaĢa, Ġran Hariciye Nazırı Bakir Han Kâzımi,
Hariciye Vekili Tevfik RüĢtü Bey, mihmandarları paĢalar ve maiyetleri olduğu halde
22 Haziran saat 10. 10‟da trenle Manisa‟ya gelmiĢlerdir.
Akhisar‟a kadar olan yolculuk geceye tesadüf etmesine rağmen, yolları
üzerindeki bütün istasyonlarda ellerinde fenerler ve meĢaleler olduğu halde toplanan
halk, Mustafa Kemal ve misafirine derin sevgi ve saygısını göstermiĢtir. Akhisar‟dan
Manisa‟ya kadar olan yolculuğun sabah saatlerine denk gelmesiyle, halkın tezahüratı
görülecek bir manzara halini almıĢtır.
Ortasından geçilen Manisa Ovası‟nın göz alabildiğine uzanan yemyeĢil
bağları içinde renk renk birer bahar çiçeği gibi yazmalarını sallayan halk, içten gelen
tezahüratla iki büyük Ģefe karĢı sevgilerini göstermiĢtir.

414

Ayın Tarihi, S. 7, 21 Haziran 1934.
Ġran ġahı‟na hediye edilmek üzere Kayseri fabrikasında yapılan uçak 2 Haziran 1934 tarihinde
tamamlanarak Ankara‟ya gönderilmiĢtir. Bu uçak son sistem ve oldukça süratliydi. Uçağı Tahran‟a
kadar Türk pilotlarının götürmesi planlanmıĢtır. Bkz. Erden, Mustafa Kemal Atatürk Döneminde
Türkiye‟yi Ziyaret Eden Devlet Başkanları, s. 209; Ahmet Özgiray, “Ġngiliz Belgeleri IĢığında TürkĠran Siyasi ĠliĢkileri (1920-1938),”, Atatürk ve Araştırma Merkezi Dergisi, C. 11, S. 33, s.687-699.
416
Erden, Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Türkiye‟yi Ziyaret Eden Devlet Başkanları, s. 236.
417
Ayın Tarihi, S. 7, 21 Haziran 1934.
415

190
Kadın erkek binlerce insan sabahın ilk saatlerinden itibaren Manisa Ġstasyonu
ve civarında toplanmıĢlar, istasyonda karĢılama kıtası tarafından yapılan törende,
askeri mızıka Türk ve Ġran Milli MarĢları‟nı çalmıĢtır. Ayrıca iki devlet reisinin
Manisa‟ya teĢrifleri yirmi bir pare top atımı ile selamlanmıĢ, mülki, askeri erkân,
mektepliler tarafından yapılan karĢılamada, iki küçük kız öğrenci Mustafa Kemal ve
misafirine, birer buket takdim etmiĢtir.
Ġstasyonun içini ve dıĢını dolduran mekteplilerin, izcilerin ve halkın alkıĢları
arasında Vali Kâzım PaĢa ile beraber otomobile binen iki lider, Manisa Hastanesi‟ni
gezmiĢlerdir. Manisa‟dan Ġzmir‟e karayoluyla geçileceği için güzergâh halkla dolmuĢ,
ġah Rıza Pehlevi hareket öncesi otomobilde Ġsmet PaĢa‟ya ve Tevfik RüĢtü Bey‟e bu
karĢılama ve yakın alakalarından dolayı iltifat etmiĢtir. Ġki devlet adamı halılar ve
zafer taklarıyla süslenmiĢ yoldan geçerek Ġzmir‟e devam ederken Manisa en büyük
bayram günlerinden birini yaĢamıĢtır418.
Manisa‟dan Ġzmir‟e otomobille giderken de yol üzerinde bulunan köylerden
gelen halk Mustafa Kemal‟i ve misafirini selamlamıĢ, Ġzmir‟e yaklaĢtıkça artan
tezahürat, Bornova‟dan sonra çok heyecanlı bir hale bürünmüĢtür.
Bornova‟nın giriĢinde Farsça “HoĢ Geldiniz” yazılı güzel bir tak bu iki
misafire, Ġzmir‟in ilk hürmet ve muhabbetlerini arz ederken, Mustafa Kemal ve Ġran
ġahı Bornova Ziraat Enstitüsü‟nde kısa bir müddet dinlenmiĢler ve okulu
gezmiĢlerdir. Burada kendilerine bir buket çiçek takdim edilerek, meyve ve çay
ikram edilmiĢtir. Okulun kapısından itibaren, milli elbiseler giyinmiĢ kız öğrenciler,
iki büyük devlet adamının geçiĢleri sırasında yollarına çiçekler serpmiĢlerdir419.
Daha sonra Ġzmir‟e geçen iki lider, Ģehitliği ziyaret etmiĢlerdir. ġehitlikte
misafirleri karĢılayan Ġzmir Belediye Reisi Doktor Behçet Salih Bey, Mustafa Kemal
ve değerli misafirine Ģehrin hürmet ve tazimlerini arz ederek, orada yer alan zevatı da
takdim etmiĢtir. Bütün mülki ve askeri erkân, piyade, bahriye ve jandarma kıtaatı,
mektepliler ve halk “HoĢamedi” ve “Nemudi ÇeĢmi MaruĢen” yazılı takın altından
itibaren, kendilerini selamlamıĢ ve mektepliler de yollarına çiçekler serpmiĢtir. Bu
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esnada “YaĢa, Varol” sesleri, fabrikaların ve limanda bulunan vapurların düdükleri
Ģehrin üzerine dalga dalga yayılmıĢtır.
Gazi Konağı‟nın bulunduğu kordon boyunca halk iki lideri çılgınca
alkıĢlamıĢtır. Halkın devam eden bu samimi tezahüratları karĢısında konağın
balkonuna çıkan Ġran ġahı, halka iltifatta bulunmuĢtur. Daha sonra Gazi Konağı‟nda
ġah‟tan ayrılan Mustafa Kemal halkın alkıĢları arasında ikametlerine tahsis edilen
Vali Konağı‟na gitmiĢtir. Bir süre istirahat eden iki devlet reisi beraberlerinde
BaĢvekil Ġsmet PaĢa, Ġran Hariciye Veziri ve Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili
bulunduğu halde tayyare karargâhına giderek burada yapılan uçuĢları seyretmiĢlerdir.
Müteakiben muallim mektebini, halk evini ve milli kütüphaneyi ziyaret etmiĢlerdir.
BaĢvekil Ġsmet PaĢa ile Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili Vali Konağı‟nda
misafir olmuĢlardır420.
Ġki liderin Ġzmir‟i ziyaret ettiği gün Ġzmir yerel basını da gazetelerini özenli
ve renkli olarak çıkarmıĢtır. Yeni Asır Gazetesi “ Hoş geldiniz, büyük ve aziz şefler”
baĢlığıyla çıkan yazıda, sevinç içinde olan Ġzmir‟in Mustafa Kemal ile beraber Ġran
Milleti‟nin büyük kurtarıcısını da kolları arasında görmekten duyduğu bahtiyarlığı
aktarmıĢtır. Anadolu Gazetesi ise Farsça yazılan manĢetinde ziyaretin önemine iĢaret
etmiĢ, iki milletin de, reisleri sayesinde, musibet ve felaketlerden kurtulduğuna,
daima yükselmekte olduğuna değinerek iki milletin medeniyet yolunda ilerlemekte
olduklarını görmek için icraatlarına bakmanın kâfi olduğunu aktarmıĢtır421.
23 Haziran saat 16. 00‟da Mustafa Kemal ve Ġran ġahı, Gaziemir ve
Seydiköy422 civarında toplanmıĢ olan kolorduya yakın bir kuvveti teftiĢ etmiĢler ve
kumanda heyetine bir muharebe vaziyeti ve mesele vererek manevra yaptırmıĢlardır.
Geç vakte kadar süren manevrayı baĢtan nihayete kadar bizzat her iki lider de
dikkatle idare etmiĢlerdir423.
Tayyare filolarının hücumlarıyla tayyare savunma bataryalarının faaliyeti,
kıtaların havadan ve karadan hücumlara karĢı hareket tarzları ile kumandanlar ve
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kıtalar arasında anlaĢma ve haberleĢme usulleri bilhassa tetkike mevzu olmuĢtur. Her
sınıf kıtalarının harekette çabukluk ve araziden istifade ve gizlenme hususları
dikkatle takip edilmiĢtir424.
Manevranın sonunda Ġran ġahı, kumanda ve zabitan heyetine yönelik
beyanatında memnuniyetini ve takdirlerini ifade etmiĢtir. Mustafa Kemal ile
misafirinin manevra meydanına gidiĢ ve dönüĢ güzergâhında, binlerce kadın, çocuk
ve erkek, taĢkın ve coĢkun bir halde kendilerini karĢılamıĢlardır. Ġzmir halkının Ġran
ġahı‟na gösterdikleri samimi hürmet ve muhabbet her tasavvurun üstünde olmuĢtur.
AkĢam Mustafa Kemal PaĢa ve misafiri Ġran ġahı‟na Ģehir gazinosunda büyük bir
suare verilmiĢtir. Suareden sonra iki liderin Balıkesir‟e gideceği bildirilmiĢtir425.
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal ve Ġran ġahı 23 Haziran‟da Ġzmir‟de kendileri
onuruna verilen ziyafete katıldıktan sonra Balıkesir‟e hareket etmiĢlerdir

426

.

Ġstasyonda bulunan mülki, askeri ve adli erkânla Cumhuriyet Halk Fırkası idare
heyeti azaları, belediye reisi ve azaları, müessesat ve teĢekküller mümessilleri ve
vaktin geç olmasına rağmen toplanan binlerce kiĢinin candan gelen sevgi ve Ģükran
hisleri ve “Yaşa, var ol” avazeleri arasında uğurlanmıĢlardır. ġah, Mustafa Kemal
PaĢa‟nın valideleri Zübeyde Hanımefendi‟nin KarĢıyaka‟da OsmanpaĢa Camii‟ndeki
kabristanda meftun bulunduğu haberini almıĢ, maiyetiyle bir çelenk göndermiĢ ve
merhumenin mezarına merasimle koydurmuĢtur. ġah namına giden heyeti
KarĢıyaka‟da, belediye, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Hilâl-i Ahmer heyetleri
karĢılamıĢtır. Çelenk konurken Cumhuriyet Halk Fırkası adına söz alan Hüsnü Bey,
Ġran ġahı‟na kadirĢinaslığından dolayı teĢekkür etmiĢtir. ġah‟ın Saray Nazırı, verdiği
cevapta Mustafa Kemal‟e karĢı bir kardeĢ gibi olan sevgisini ifade etmiĢtir427.
Mustafa Kemal ve Ġran ġahı, Menemen‟de bir piyade alayını ziyaret ederek
Soma ve Hisar üzerinden Balıkesir‟e geçmiĢlerdir428.
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Mustafa Kemal ve Ġran ġahı 25 Haziran günü saat 11.00‟de Soma‟ya
ulaĢmıĢlardır. Ġstirahatlerine tahsis edilen istasyon müdüriyetine ait binayı teĢrif
ederek kısa bir süre istirahat etmiĢlerdir. Sonra Ģehir civarındaki açık sahada bir fırka
kadar askeri kuvveti teftiĢ etmiĢler, Mustafa Kemal kıtaata muhtelif talimler ve
manevra fiĢeği ile muharebe tatbikatı

yaptırmıĢtır. Saat 13.00‟de Soma

Ġstasyonu‟ndan halkın yoğun tezahüratlarıyla uğurlanan iki lider, 17.00‟de
Balıkesir‟e varmıĢtır. Ġki lider, Balıkesir‟e giderken otomobille yol boyunca yer
almıĢ olan kıtaatı teftiĢ etmiĢtir. Büyük bir resmigeçidin yapılmasının ardından kısa
bir istirahatte bulunan iki lider, sonrasında Necati Bey Muallim Mektebi‟ni teftiĢ
etmiĢlerdir 429 . Daha sonra Balya üzerinden Akpınar‟a geçen liderler, Akpınar
civarında kısa bir manevra yaptırmıĢlardır. Kırda yenilen yemeğin ardından Ġran
ġahı tarafından bir kıĢlanın temel atma merasimi yapılmıĢtır. Erenköy‟den geçerek
Çanakkale‟ye ulaĢmıĢlar, buradan da Gülcemal Vapuru‟na geçmiĢlerdir430.
Ġki lider ertesi gün refakatlerindeki zevatla Balıkesir-Çanakkale Ģosası
üzerindeki Kirazlı Mevkii‟nde öğle yemeği yedikten sonra, o bölgede bulunan
askerlerin yaptığı tatbikatı teftiĢ etmiĢler, 15. 45‟te Çanakkale‟ye dönmüĢlerdir431.
27 Haziran tarihinde vapurla Ġstanbul‟a gelen Mustafa Kemal ve Ġran ġahı,
Dolmabahçe Sarayı‟na geçmiĢlerdir. Daha sonra ise Yıldız Harp Akademisi‟ne
giderek ve saat 22. 00‟ye kadar orada kalmıĢlardır432.
Ertesi gün Topçu AtıĢ Okulu‟na giden ve atıĢları izleyen iki lider, dönüĢte
Tarabya Tokatlıyanı‟na gitmiĢlerdir 433 . 1 Temmuz‟da ise Maltepe AtıĢ Okulu‟na
giderek, dönüĢte Çamlıca‟da bir süre istirahat etmiĢlerdir434.
3.3. Denetleme Manevralarının Basındaki Yansımaları
Ġran ġahı Rıza Pehlevi‟nin Türkiye ziyareti gerek Türk, gerekse Ġran basınında
geniĢ yer bulmuĢtur.

429

Ayın Tarihi, S. 7, 25 Haziran 1934.
ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 25 Haziran 1934, s. 293.
431
Ayın Tarihi, Sayı 7, 26 Haziran 1934.
432
Ayın Tarihi, Sayı 7, 27 Haziran 1934.
433
ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri 1931-1938, 28 Haziran 1934, s. 294.
434
a.g.e. ,1 Temmuz 1934, s. 294.
430
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23 Haziran tarihli Tahran gazeteleri Ġran ġahı‟nın Türkiye seyahatine yoğun
ilgi göstermiĢtir. Ġran Gazetesi iki milletin tarihteki timsalleri olan “Hurşit” ve “Ay”
ın birbirlerine sıkı bir surette bağlandıklarını, Ġranlıların ve Türklerin ruhlarının,
düĢüncelerinin ve duygularının birbirinin aynı olduğunu ifade etmiĢtir. Gazete, iki
milletin tarihlerindeki siyasi noktalar nazarından mümessil yollar takip ettiklerini,
bunun semerelerini muahedelerle toplama zamanı geldiğini belirtmiĢtir. Gazete, Ġran
ve Türkiye‟nin cihan sulhüne azimle bağlı olduklarını, tecavüzi niyet ve maksatları
olmadığını, her iki devletin de Ģarkın kuvvetli milletlerinin umumi sulh için uygun
bir zaman olduğuna kani olduklarını vurgulamıĢtır.
24 Haziran tarihli Ġran gazeteleri konuya geniĢ yer ayırmıĢlardır. Settarı Cihan
Gazetesi ġah‟ın Türkiye‟yi ziyareti münasebetiyle kaleme alınan yazıda, ġah
hakkında gösterilen hüsnü kabulü överken, Türk Milleti‟nin kollarını açarak büyük
dostlarını hakiki bir muhabbetle karĢıladığını ifade etmiĢtir. Gazete pek yakında Ġran
Milleti‟nin Mustafa Kemal‟i karĢılayarak, sözle ifade edemediklerini icraatla ispat
etmek sevinicine nail olacağı ümidini izhar etmiĢtir.
Ġran‟ın bir diğer gazetesi GuĢiĢ ise aynı tarihli bir makalesinde Türkiye‟nin
dostluğuna olan imanlarının ve kardeĢ millet için kalplerine hak edilmiĢ olan
muhabbet

hissinin

ġah‟a

karĢı

yapılan

parlak

kabulle

hudutsuz

surette

kuvvetlendiğini ifade etmiĢtir. Ayrıca gazete, medeniyetin beĢiği olan Ģarkın, sulhün
vikayesi için bir samimilik ve hüsnü niyet misalini gösterdiğini, diğer milletlerin de
Ġran ve Türkiye kadar samimiyet göstermesi halinde siyasette hiçbir müĢkülün
kalmayacağını belirtmiĢtir435.
Türk basınında yer alan manĢetlerde de Ġran ġahı‟nın ziyaretine geniĢ yer
verilmiĢtir. Türk basının bu ziyaretle ilgili övgü dolu baĢlıklarından örnekler Ģu
Ģekildedir;
“ġahinĢah Hazretleri HoĢ Geldiler Sefalar Getirdiler” 436
“Asil ve KardeĢ Ġran Milleti‟nin Büyük Hükümdarını ġehrimizde Derin Bir
Saygıyla Selamlarız” 437

435
436

Cumhuriyet Gazetesi, 25 Haziran 1934 Pazartesi.
Cumhuriyet Gazetesi, 15 Haziran 1934 Cuma.
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“HoĢ Geldiniz ġahinĢah Hz.” 438
“Ġstanbul Dün Büyük ġeflere KavuĢtu” 439
“Bize Ġran‟ın KardeĢliğini Getiren Aziz Misafir ġimdi de Bütün Türkiye‟nin
Muhabbetini Götürüyor” 440
Ġran ġahı Rıza Pehlevi‟nin Türkiye ziyareti Türk ve Ġran basınının yanısıra
Avrupa basınında da yer almıĢtır.
Ġngiliz Daily Herald Gazetesi “Asya Çanakkale‟de Nöbetçidir” baĢlıklı
yazısında Ġran ġahı‟nın bu ziyaretinin önemine dikkat çekerek, yakında Irak-Ġran ve
Türkiye arasında bir Ġslam bloğunu kurulacağını, yine Ġran ve Türkiye‟nin aralarında
bir korunma antlaĢması yapılabileceği değerlendirmesinde bulunmuĢtur441.
Bulgar “La Bulgarie” Gazetesi de, bu ziyaretin genel sulh ve emniyetin
yerleĢmesine yardım edeceğini vurgulayarak, Türkiye, Ġran, Irak, Afganistan ve Arap
devletlerini bir araya getirecek bir misak hakkında dolaĢan söylentilerin, Türk
diplomasisinin Asya‟daki baĢarısı sayesinde olduğunu belirtmektedir442.
3.4. Denetleme Manevralarının Sonuçları
Sonuç olarak, Ġran ġahı Rıza Pehlevi‟nin Türkiye ziyareti iki ülke iliĢkileri
baĢta olmak üzere, son yıllarda bölgede sağlanan istikrarın devamına doğrudan
katkıda bulunmuĢtur. Özellikle askeri birliklere yapılan ziyaret ve denetleme
manevraları ile Türk Ordusunun gücü ve kudreti dost ülke Devlet BaĢkanına yerinde
gösterilmiĢtir.
Bir bakıma Balkan Antantı

443

ile batı sınırını emniyete alan Türkiye

Cumhuriyeti Ġran ġahı‟na ordusuyla yaptığı bu gövde gösterisinin de etkisiyle kısa
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Hâkimiyet-i Milliye, 16 Haziran 1934 Cumartesi.
Akşam Gazetesi, 26 Haziran 1934 Salı.
439
Hâkimiyet-i Milliye, 27 Haziran 1934 ÇarĢamba.
440
Cumhuriyet Gazetesi, 2 Temmuz 1934 Pazartesi.
441
Cumhuriyet Gazetesi, 27 Haziran 1934 ÇarĢamba.
442
Cumhuriyet Gazetesi, 27 Haziran 1934 ÇarĢamba.
443
9 ġubat 1934 tarihli Balkan Antantı‟nın maddeleri için Bkz. Soysal, Türkiye‟nin Siyasal
Andlaşmaları, s. 462-466.
438
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bir zaman sonrasında doğu ve güney komĢularının da içinde bulunduğu Sadabad
Paktı‟nı444 barıĢın devamına katkı sağlaması amacıyla imzalamıĢtır.

444

8 Temmuz 1937 tarihli Sadabad Paktı‟nın maddeleri için Bkz. a.g.e. , s. 592-595.
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4. TRAKYA MANEVRASI (19-23 AĞUSTOS 1935)
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu, kuruluĢundan 1934 yılına kadar birçok manevra
düzenlemesine rağmen, Trakya bölgesinde bir manevra tertip etmemiĢti. Ġstiklal
Harbi‟nde, vatanına göz diken Yunan Ordusu‟nu kahramanca ülkesinden çıkaran
Türk Ordusu, kazandığı zaferden sonra, barıĢ ortamını ilelebet sürdürebilmek için
Balkanlarda dikkat çekici hareketlerden kaçınıyordu. Bununla da yetinmeyen
Türkiye Cumhuriyeti, 1934 yılının Mart ayında, Yunanistan, Romanya ve
Yugoslavya ile Balkan Antantı‟nı imzalamıĢtır.
1934 yılında imzalanan Balkan Antantı ile Türkiye‟nin batısında uzun bir
aradan sonra ilk kez barıĢ rüzgârları esmeye baĢlamıĢtır.
Ancak, Balkanlarda esen bu dostluk rüzgârları bazı devletlerin iĢine gelmemiĢ
olacak ki Yugoslav Kralı‟na 1934 yılında bir suikast düzenlenmiĢtir. Bu suikast
üzerine Türkiye Cumhuriyeti, Yugoslavya‟nın Balkan Paktı‟ndan çekilmesi
ihtimalinin Pakt aleyhtarlarını teĢvik edeceğinden, Balkanlar‟daki hassas vaziyeti göz
önünde bulundurup, manevra yapmayı düĢünmüĢtür.
Nitekim BaĢvekil Ġsmet Ġnönü, 10 Ekim 1934 tarihinde Erkânı Harbiye Reisi
MüĢir Fevzi PaĢa‟ya Trakya‟da manevra yapılmasının gerektiğini vurgulayan bir
telgraf

çekmiĢtir.

Ġnönü

telgrafında,

Yugoslav

Kralı‟na

yapılan

suikastın

Balkanlar‟daki vaziyeti nazik ve Ģüpheli hale getirdiğini, Yugoslavya dâhili ahvalinin
gösterebileceği salâbet ve istikrar derecesinin yanı sıra Yugoslavya‟nın Balkan
Paktı‟ndaki taahhüt yerinin boĢ kalması ihtimalinin Balkan Paktı aleyhtarlarını teĢvik
edebileceğini ifade etmiĢtir. Bu devrede Türkiye‟nin Trakya‟da kararlı, azimli ve
Balkan Paktı‟na sadık bir tavır göstermeye mecbur olduğunu, bu mecburiyetin icabı
olarak beĢ on gün içinde Trakya‟da bir manevra yapma lüzumu doğduğunu
belirterek, MüĢir Fevzi PaĢa‟dan gerekli tedbirlerin alınmasına vesile olmasını ve
tekliflerini hükümete bildirmesini rica etmiĢtir.
Ġnönü ayrıca, muhtelif mıntıkalarda seferberlik tecrübelerinin devam ettiği
halde, nezaket ve politika meselesi dolayısıyla Trakya‟nın istisna edildiğini, ancak
oluĢan vaziyetin bunu gereksiz kıldığını belirtmiĢtir. Trakya‟da böyle bir tecrübenin
daha faydalı ve lüzumlu olacağı zannının hâsıl olduğunu, kararda mutabık kalınması
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halinde sükûnetli ve dağdağasız derhal tatbikata geçmenin mümkün olduğunu ifade
etmiĢtir. MareĢal‟in mütalaasına intizar eden Ġsmet Ġnönü, Reisicumhur Mustafa
Kemal‟in445 de kendisiyle aynı fikirde olduğunu bildirmiĢtir446.
Fevzi PaĢa, Ġsmet Ġnönü‟ye cevaben 10 Ekim‟de yazdığı telgrafta, Trakya‟nın
daha kuvvetli bulundurulması mütalaasına iĢtirak ettiğini, bu sebeple 1935 senesinde
teĢkili tekerrür edecek olan 3‟üncü Kolordu Alayı ile 33‟üncü Tümen‟in 3‟üncü
Taburu‟nun

derhal

teĢkilini

lüzumlu

gördüğünü

belirtmiĢtir.

Seferberlik

tecrübelerinin Trakya‟da da yapılması gerektiğini, bununla beraber geleceği
düĢünerek bir de manevra yapılmasının uygun olabileceğini ifade etmiĢtir447.
BaĢlangıçta manevranın yapılmasındaki zarurete dikkat çeken Ġsmet Ġnönü, 13
Ekim 1934 tarihinde MüĢir Fevzi PaĢa‟ya çektiği telgrafta ise, seferber mevcutla
yapılacak Trakya Manevralarının 5-10 milyon lira gibi büyük masraflara neden
olacağının anlaĢıldığını belirtmiĢtir. Bu kadar büyük meblağın fevkalade mecburiyet
olmaksızın

mali

ve

idari

birçok

mahzurlar

göze

alınmaksızın

ihtiyar

olunamayacağından Trakya‟da manevra fikrinin geri bırakıldığını ifade etmiĢtir.
Manevradan asıl maksadın Trakya‟da daha kuvvetli bir mevcudiyeti emri vaki yapıp
muhafaza etmek olduğunu, vaziyeti tekrar mütalaa ederek Trakya Ordusu‟nun süratle
kuvvetlendirmek gerektiğini vurgulamıĢtır448.
Görüldüğü gibi Ġsmet Ġnönü ile MareĢal Fevzi Çakmak arasında geçen ikili
görüĢmelerin baĢlangıcında, her iki lider de Trakya‟da manevra yapılması konusunda
hemfikir

olmalarına

rağmen,

özellikle

ekonomik

sebeplerden

ötürü

bu

düĢüncelerinden vazgeçmiĢlerdir. Ancak Ġsmet Ġnönü‟nün de belirttiği gibi geliĢen
durumların

bahane

edilerek

birlik

kaydırmaları

yapılarak

Trakya‟nın

güçlendirilmesine karar verilmiĢtir.

445

Ġsmet PaĢa Mustafa Kemal ile telgrafı çektiği tarih olan 10 Ekim 1934‟de yüz yüze bir görüĢme
yapmıĢtır. Bkz. ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 10 Ekim 1934, s. 316.
446
BCA. , 030.10.00.00/53.348.13, Tarih, 10.10.1934.
447
a.g.b.
448
BCA. , 030.10.00.00/53.348.13, Tarih, 13.10.1934.
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1935 yılına gelindiğinde bir önceki yılda endiĢe veren geliĢmeler yerini tekrar
sükûnete ve barıĢa bırakmıĢtır. Bu barıĢ süreci, ordunun Trakya‟da bulunan asker
sayısını azaltabileceği anlamına da gelmekteydi.
Trakya‟da bulunan asker sayısının azaltılma planı öncesinde, bölgede fazlaca
askerin katılımıyla bir manevra yapılması uygun görülmüĢtür. Türkiye Cumhuriyeti
böyle bir manevra yapmakla, asker sayısının düĢürülmesiyle Türk Ordusu‟nun
Trakya‟daki gücünün azalmayacağını göstermek istemiĢtir.
Aynı tarihlerde, Türkiye Cumhuriyeti, ordusunu havacılık konusunda
geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalarda bulunmak istemiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti
milletiyle ele ele vererek, Trakya Manevrasında hava kuvvetlerinin gücünü de
denemek istemiĢtir. Nitekim Trakya Manevrasına katılan hava kuvvetleri, görevini
baĢarıyla ifa etmiĢ ve gerek devletin gerekse milletin kendilerine olan inancını
kuvvetlendirmiĢtir.
Havacılığın geliĢimi noktasında, Mustafa Kemal, uluslararası siyasetin
gidiĢatının ulusal koruma araçlarının arttırılmasına da lüzum gösterdiğini, bunun için
de tayyare filolarımızın vücuda getirilmesi gerektiğini düĢünüyordu. Necip Türk
Milleti‟nin bu konudaki yüce ilgisinin çok önemli olduğunun bilincinde olan Mustafa
Kemal, bazı ifadelerinde bu konuya değinerek halkına teĢekkür etmiĢtir.
Mustafa Kemal‟in söz konusu konuĢmalarından biri de o tarihlerde çıkan Yeni
Asır gazetesinde yer almaktadır. Ulu Önder bu beyanatında, büyük emeklerle
kurulan ve canımız pahasına korumaya ant içilen kutsal yurdun, havadan saldırılara
karĢı güvenlik altında bulunmasının önemine değinmiĢtir. Türk Vatanına saldırmayı
düĢünenlerin, ancak kendi yurtlarında bizim de aynı zararları yapabileceğimizi
düĢünerek vazgeçeceklerini belirtmiĢtir. Türk Milleti‟nin inancının bu gücü var
edeceğini ifade ettiği konuĢmasında, Türk Havacılarının, bütün ordu ve donanmamız
gibi, vatanı korumaya ant içmiĢ kahramanlar olduklarını vurgulamıĢtır. Mustafa
Kemal, konuĢmasının sonunda ise Büyük Millet‟in bu soylu evlatları ile kendini
mutlu sayması gerektiğini söylemiĢtir449.

449

Orhan Topçuoğlu, Atatürk Günlüğü (1935), Demircioğlu Matbaacılık, Ankara 1989, s. 152-153;
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Havacılığa verdiği önemi göstermesi bakımından Türk Hava Kurumu‟na
10.000 lira bağıĢta bulunan Mustafa Kemal, daha sonra yaptığı bir konuĢmada ulusun
en zor zamanlarda memleket ödevlerine canla baĢla koĢtuğunu, izledikleri yolun
doğru olduğunu, istediklerinden daha fazlasını baĢaracaklarını ifade etmiĢtir450.
4.1. Trakya Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Trakya Manevrasının amacı, yukarıda da değinildiği gibi, 1935 Eylül ayından
itibaren hususi kadrodan normal kadroya inmesi emredilen Trakya‟daki kıtaatın
kuvvetleri azalmadan dolgun mevcudu ile büyük mikyasta bir tatbikat yapmaktı.
Aynı zamanda Trakya‟nın muhtelif mıntıkalarında bulunan farklı rütbelerdeki
komutanların araziyi tanımaları hususunda istifadelerini temin etmekti. Ordumuzda
yeni bir silah olan zırhlı vesaitin451 kullanılmasını görmek ve bunların kabiliyetleri
hakkında bir fikir edinmek de bu manevraların amacı arasında gösterilebilir.
Bu manevranın tertibinde ne bir harekât planının tetkiki ne de Kırklareli
Müstahkem Mevkii‟nin oynayacağı bir rol düĢünülmemiĢtir. Binaenaleyh, buna
manevradan ziyade büyük mikyasta ordugâh tatbikatı demek daha doğru olacaktır.
Kadro değiĢikliği olmadan yüksek mevcutlu birliklerle tatbikat imkânını elde
etmek için, çok kısa bir zamanda hazırlığı yapılan bu manevra 20.000 lira gibi az bir
para ile yapılmıĢtır452.
4.2. Trakya Manevrasına Katılan Askeri Erkân
1
2
3
4

Orgeneral
Korgeneral
Korgeneral
Korgeneral

Fahrettin Altay
Salih Omurtak
Halis Bıyıktay
Cemil Cahit Toydemir

3‟üncü Kolordu Komutanı
10‟uncu Kolordu Komutanı
5‟inci Kolordu Komutanı

Akşam Gazetesi, 2 Kasım 1935
450
a.g.e. , s. 80; Yeni Asır Gazetesi, 31 Mayıs, 1935.
451
1920 Sevr AntlaĢması ile Türkiye‟nin her türlü zırhlı aracı üretmesi ve satın alması yasaklanmıĢtı.
O tarihte zaten ordu envanterinde bu tür araçlar olmadığı gibi bunları üretecek fabrikalar da mevcut
değildi. 1928 yılında ilk kez Fransızlardan, 1918 yılında üretilen 37 mm topa sahip bir Renault FT-17
tankı satın alınmıĢ ve tank savunması eğitimi amacıyla Piyade AtıĢ Okulu‟na (Maltepe/Ġstanbul)
verilmiĢtir. 1932 yılında Sovyetler Birliği tarafından 4 adet T-26, 6 adet T-27 tanklarıyla1 adet T-35
yüzücü tankı Türkiye‟ye hediye edilmiĢtir. Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin ilk muharip tank birliği ise
Lüleburgaz‟da 1934 yılında bir tank taburu halinde oluĢturularak Ġkinci Süvari Tümeni kuruluĢuna
dâhil edilmiĢtir. Bkz. Teoman Engin, Türk Ordusu‟nda Zırhlı Birlikler, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 2002, s. 26-28.
452
Trakya‟da 1. Ordu Manevrası 1935, Genelkurmay Matbaası, Ankara 1936, s. 1.
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5
6

Korgeneral
Tuğgeneral

Mustafa
Ġbrahim

1‟inci Kolordu Komutanı
33‟üncü Tugay Komutanı

4.3. Trakya Manevrasının Ġcrası
Mavi (DüĢman ) Kuvvetler:
3‟üncü Kolordu; bu manevrada Korg. Salih Omurtak‟ın komutasında mavi
(düĢman) kuvvetleri temsilen görevlendirilmiĢtir. Kolordudan görevlendirilen birlik
ve karargâhlar Ģunlardır:
Mürettep 10‟uncu Tümen (224, 228 Hudut Alayları ile 15‟inci Piyade Alayı)
61‟inci Tümen
2‟nci Süvari Tümeni
Kolorduya bağlı makineli tüfek taburu, istihkâm taburu, muhabere bölüğü,
tayyare keĢif bölüğü, bir otomobil bölüğü.
Kırmızı (Dost) Kuvvetler:
10‟uncu Kolordu bu manevrada Korg. Halis Bıyıktay‟ın komutasında olarak
kırmızı (dost) kuvvetleri temsilen görevlendirilmiĢtir. Kolordudan görevlendirilen
birlikler ve karargâhlar Ģunlardır:
46‟ncı Tümen
52‟nci Tümen (35, 174 ve 15‟inci Dağ Alayları)
65‟inci Tümen (mefruz)
Kolorduya Bağlı 5‟inci Piyade Alayı, 13‟üncü Süvari Alayı, bir istihkâm
taburu, bir muhabere bölüğü, yaya kıta halinde ağır topçu taburu, bir tayyare keĢif
bölüğü, bir otomobil bölüğü453.
Manevraya katılan tümenlere esas komutanları emir komuta ederken 10‟uncu
Mürettep Tümen‟e 33‟üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Ġbrahim PaĢa kumanda
etmiĢtir454.

453
454

a.g.e. , s. 3, 12.
a.g.e. , s. 12.
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Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın emirleriyle bu manevrada baĢhakemlik vazifesi
1 ve 5‟inci Kolordu Komutanları Korgeneral Mustafa ve Cemil Cahit‟e verilmiĢtir.
Manevra Mıntıkası Kadıköy-Ġnece hattıyla ikiye ayrılarak, doğu mıntıkası hakemliği
Korgeneral Cemil Cahit, batı mıntıkası hakemliği de Korgeneral Mustafa tarafından
deruhte edilmiĢtir. Tümen ve alaylara da birer yardımcı hakem verilmiĢtir. Tümen
için bir hakem kâfi gelmiĢ ise de, birliklerin dağınıklığı nedeniyle alayların bir
hakem tarafından kontrolü çok güç olmuĢtur455.
Manevraya Mustafa Kemal Atatürk‟ün teĢrif etmesi halinde manevra
nihayetinde bütün kıtalara merasim geçiĢi yaptırılması planlanmıĢtır. Bu merasim
geçiĢini kısa sürede bitirebilmek için, alaylar halinde geçilmesine, taburlar derin
kolda olmak üzere üç taburun yan yana bulunmasına, bütün diğer yaya kıtaların, dağ
toplarının, makineli tüfeklerin, piyadeyi takip etmesine karar verilmiĢtir. Tekerlekli
topların süratli geçmesi için birleĢtirileceği, ardından süvarilerin ve motorlu
vasıtaların geçeceği belirtilmiĢtir. Ayrıca, Kırklareli‟nin dört tarafında merasim
geçiĢi için müsait yerlerin kolorduca intihap olunması gerektiği, merasim geçiĢinin
nerede olacağının bilahare emir olunacağı bildirilmiĢtir456.
Manevra planlandığı Ģekilde dağıtılan meseleye göre 19-23 Ağustos 1935
tarihlerinde baĢarıyla icra edilerek sonlandırılmıĢtır.
4.4. Genel Kurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa’nın Trakya Manevrası Ġle
Ġlgili Tenkitleri
Trakya Manevrasından sonra MareĢal Fevzi Çakmak manevra ile ilgili
tenkitlerde bulunmuĢtur. Tenkitlerinin baĢında gayet kıymetli mütalaaları 457 ile
manevrayı tamamen izah etmesinden ve manevranın, tertibiyle Trakya‟da manen ve
maddeten kıymetli bir varlık ve iyi bir merasim geçiĢle kıtaların zindeliğini
göstermesinden dolayı Orgeneral Fahreddin Altay‟a teĢekkür etmiĢtir. Ayrıca,
toplanan kıtaatın iyi iaĢe ve bakımından dolayı Korgeneral Salih‟e, manevraya
gösterdikleri yardımdan dolayı da Ġstanbul Komutanı‟na teĢekkür etmiĢtir.

455

a.g.e. , s. 13.
a.g.e. , s. 15.
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Orgeneral Fahrettin Altay‟ın manevra hakkındaki mütalaası için Bkz. a.g.e. , s. 50-61.
456
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Fevzi PaĢa, meselenin lüzumu kadar izah edildiğini, ana hataların, yapılması
veya yapılmaması arzu edilenlerin söylendiğini belirtmiĢtir. Mütalaanın hemen
hepsine iĢtirak ettiği halde ufak tefek arzularını söylemek istediğini ifade eden
MareĢal Fevzi Çakmak, eleĢtirilerini on baĢlıkta toplamıĢtır.
Birinci olarak, ilk gelirken kıtaatın kendilerini saklamak hususundaki
itinalarını gördüğünü, hatta bir noktada (61‟inci Tümen Komutanı‟nın bulunduğu
noktada) bir alayın düz bir tarla içinde saklandığını ifade etmiĢtir. Hava keĢfinin dahi
bu alayı bulamayacağını, bu alayın Trakya‟da ormanı az veya ormansız yerlerde de
emniyetle

gizlenebileceğini,

görüldüğü

üzere

esaslı

bir

eğitim

sayesinde

tayyarelerden bile gizlenmenin mümkün olabileceğini belirtmiĢtir.
MareĢal, artık muharebelerin esasının düĢmana görünmeden, düĢman
hedeflerini bulmak olduğunu açıklamıĢtır. DüĢman hedeflerini bulmak için
tayyareden istifade edilebileceğini, tayyarelerin görmemesi halinde kara keĢfiyle
tayyare

keĢfinin

desteklenmesi

gerektiğini

ve

sahte

tesislerin

düĢmanı

atlatabileceğini ifade etmiĢtir.
Bu konuda Birinci Dünya SavaĢı‟ndan örnek veren MareĢal, bu savaĢta
tayyare keĢfi vasıtasıyla, Rus hatları gerisinde bir topçu mevzii olduğu istihbaratının
elde edildiğini, hâlbuki ölçme kıtalarının topçu mevziinin piyade hatları içinde
olduğunu bildirdiğini söylemiĢtir. Siperlerin zapt olmasıyla beraber asıl topçunun
siperler içinde olduğunun görüldüğünü, tayyare keĢfinin sahte tesisleri bildirdiğinin
anlaĢıldığını belirtmiĢtir.
Ġkinci olarak yalnız tayyare keĢfine bel bağlanmaması gerektiğini, hedef
keĢfinde süvarilerin çok cevval olmasının beklendiğini vurgulamıĢtır. Ġkinci gün,
Erikler civarındaki kırmızı süvari bölüğünün hiçbir haber getirmediğinin
söylendiğini, yirmi atlının dahi zamanında malumat verebileceğini, bu bölüğün
düĢmanla müsademe ettiği halde hiçbir haber vermediğini belirtmiĢtir. Kıta
süvarisinin asıl vazifesinin keĢif olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etmiĢtir.
MareĢal,

üçüncü

olarak,

manevrada

verilen

istirahatlerde

ara

sıra

anlaĢmazlıklar olduğunu, talimatta harekât müdürünün harekâtı iĢaretle kestirmesinin
yazılı olduğunu belirtmiĢtir. Bunun tanzimi için muharebenin tamamen gündüz,
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tamamen gece veya gündüz baĢlayıp gece devam edebileceğini söylemiĢtir.
Manevranın mesaisinin sekiz saat kabul edilmesi halinde sekiz saat gündüz, sekiz
saat gece veya sekiz saatlik gündüz ve gece harekâtı olabileceğini izah etmiĢtir.
Fevzi Çakmak, eleĢtirilerinde dördüncü olarak bazı askerlerin hakemlerin
kararlarından sıkıldığına, manevranın bir maç değil hakiki bir talim ve terbiye
olduğuna, manevralarda en müĢkül vaziyetlere göğüs gerememenin büyük bir zaaf
olduğuna değinmiĢtir. Bir kıtanın muvaffak olunca iki Ģey düĢünmesi gerektiğini,
birinin baĢarıdan faydalanmayı düĢmanı imhaya kadar götürmek olduğunu, diğerinin
ise düĢmanın bir mukabil hareketine karĢı zayıf kalmamak için yeni ihtiyatlar
toplamak olduğunu belirtmiĢtir. Muzaffer ordunun durmayacağını, ya muvaffakiyeti
elde edeceğini ya da yeni ihtiyatlar toplayacağını, bir tepeyi zapt ile yetinmenin en
fena manevra olduğunu, her manevrada bir hareketin sonunun düĢünülmesi
gerektiğini arkadaĢlarından bilhassa rica etmiĢtir. MareĢal, iki taraflı tatbikatlarda
müteakip kararlar verecek mesai sisteminin kabul edilmesi gerektiğini, bunun
müĢkülata üstün gelmeyi öğreteceğini ve askerliğin esasının bu olduğunu ifade
etmiĢtir.
EleĢtirilerinin beĢinci maddesinde Fevzi Çakmak, muhabere ve emir alıp
vermede gecikmeler olduğunu, bazen uygulanacak durumun belirtilmesine rağmen
emirlerin hazırlanmadığını, bazen de emirler hazırlandığı halde tebligatın geç
olduğunu söylemiĢtir. Manevralarda emirlerin vaktinde verilememesinin, uzun,
yorgun ve müphem hallere sahip muharebede daha fazla gecikme olacağını
gösterdiğini belirterek vaktinde yazma, zamanında ulaĢtırma ve zamanında icra etme
hususlarında komutanların itinasını rica etmiĢtir.
Ayrıca MareĢal, harekâtın ilk gününde kırmızı grubun daha yukarı çıkması
halinde KeĢirlik‟teki kıtalarla birleĢerek mavi kolordu gerisine düĢebileceğini ifade
etmiĢtir. Bedre civarında müdâfaa ile kuzeyde netice almanın mühim olduğunu, mavi
grubun Kırklareli güneyinde, kuzeyden güney-batıya kısa bir darbeden sonra kuzeye
taarruz etmesinin muvafık görülen bir fikir olmakla beraber, muharebede bir günde
muhtelif istikametlerde hareket etmenin güç olduğunu belirtmiĢtir. Bu süre zarfında
düĢmanın da tedbir alabileceğini, muharebede hazırlanan küçük bir darbenin bir günü
heba edebileceğini, bu Ģekilde hareketin biraz tehlikeli olduğunu vurgulamıĢtır.
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MareĢal, altıncı madde olarak, gece yürüyüĢlerindeki zayiatın az olmasının
çok iyi olduğunu, askerin yorulmadığını ve iyi yedirildiğini vurgulamıĢtır. “Türk
Askeri aç olsa da muharebe eder” Ģeklinde yanlıĢ bir telakkiye sahip olduğumuza, bu
yanlıĢ telakkinin düzeltilmesi gerektiğine değinmiĢ, artık askerini en iyi besleyen
komutanın en iyi komutan olduğunu ifade etmiĢtir. Aç askerin, çabuk yorulup çabuk
bozulacağından, muharebeye sevk edilemeyeceğini söyleyen MareĢal askeri
besleyerek iyi yürüten komutanlara teĢekkür etmiĢtir.
MareĢal konuyla ilgili olarak Büyük Frederik‟in “Zaferin temel taşı askerin
midesidir.” sözünü hatırlatmıĢtır. Yine aynı manada, kendisine ait “Mağlubiyetin ilk
kazması erin midesini kemiren açlıktır” cümlesiyle tenkitlerinin altıncı maddesini
bitirmiĢtir.
Fevzi PaĢa, tenkitlerinin yedincisinde gizlenmenin elzem olduğunu, fakat
hareketin süratli ve toplu inkiĢaf ettiğini, bunun tashihinin lazım olduğunu, keĢif
raporunun her kademeye verilerek ileri karakollara geçerken bildirilmesi gerektiğini
belirtmiĢtir. MareĢal, tank ve zırhlı otoların en büyük kudretinin baskın olduğuna,
ileri doğru hareket esnasında kıtaatın iyi açılarak yürüyüp yığılmaması gerektiğine
değinmiĢtir.
MareĢal sekizinci olarak, hakemlerin doğru karar verebilmesi için ateĢ
hattındaki kuvveti hesap etmeleri gerektiğini, bir alay bir kıtaya taarruz ederken,
alaya mensup kuĢatma kolunun uzak düĢmesinden istifade ile karĢı taarruza kalkan
kıtaya taarruzun muvaffak olmayacağının düĢünülmemesi gerektiğini izah etmiĢtir.
KuĢatma inkiĢaf etmeden taarruzun muvaffak olabileceğini ve kuĢatma koluna
mukabeleye de zaman ve imkân kalabileceğini söylemiĢtir.
MareĢal Fevzi Çakmak, hakemlerin iki tarafın vaziyetlerini ve ateĢ
kuvvetlerini esaslı surette mukayese ederek doğru kararlar almasının iki tarafa da
faydalı dersler çıkarma ihtimali vereceğini belirtmiĢtir. Gündüz vakti gözle bile
görülen büyük çaplı kitle hareketlerinin yapılmaması gerektiğini, aksi takdirde topçu
ateĢi ve tayyare baskınına uğranılabileceğini, toplu çekilen kıtaların düĢmana karĢı
taarruz için cüret vereceğini ifade etmiĢtir. Toplu hareketlerin gece yapılması
gerektiğini, gündüz ancak parça parça ve oldukça dağınık hareket yapılması
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gerektiğini belirten MareĢal, bir alayın zayiatının saftan çıkararak değil de
mevcudunu az kabul ederek hesap edilmesi gerektiğine, böylece hem hakikate hem
de talim ve terbiyeye muvafık hareket edilmiĢ olacağına değinmiĢtir.
Dokuzuncu olarak MareĢal Çakmak, “ricat” kelimesinin askeri manası
“kaçmak” olduğu için bu kelimenin yerine manevra kelimesinin kullanılmasını
istemiĢtir. Frederik‟in yedi sene muharebelerinde taarruz eden düĢmanları manevra
ile yendiğini, geri çekilmenin askerin zihninde ilerlemek kadar normal bir hale
getirilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. Buhran yerine koĢan komutanın oraya en iyi
ihtiyatı göndermiĢ olacağını, gittiği esnada daha mühim bir buhran çıkma ihtimali
varsa yerinden ayrılmaması gerektiğini ifade etmiĢtir. Komutanların en mühim
yerlere süratle yetiĢmesini bilmeleri gerektiğini, lüzumsuz yere yerini kaybetmenin
doğru olmadığını, ancak mühim noktaların elden gitmesi halinde vaziyeti ıslah için
yetiĢmesi gerektiğini ikaz etmiĢtir.
Fevzi Çakmak onuncu olarak, tank ve zırhlı otoların orduya yeni girmesine
rağmen, bunları kullananların iyi yetiĢtirilmesine gayret edildiğini, zırhlı otoların
keĢif kollarına istinat olabileceğini ve kapalı arazide süvariyi ileri sürebileceğini
ifade etmiĢtir. Bu silahların istihdamında esas amacın baskın olduğunu, düĢmanın
savunma silahlarını, topçu baskısı altında tutarak hücum ettirmenin de baskın tesiri
yapacağını belirtmiĢtir.
MareĢal, tayyarelere geniĢ Ģeritler verilmemesi gerektiğini, savunma silahları
ve görüĢ esasına göre görebileceği sahaların verilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır.
Gerek manevrada ve gerek geçit resminde komutanların, subayların ve askerlerin
gösterdiği ciddiyet ve kabiliyetin kendisi için emniyeti mucip olduğunu belirtmiĢtir.
MareĢal, Türk Ordusu‟nun bir daha küçük komĢularına mağlup olmayacağına
ve onlara gereken dersi vereceğine değinerek eleĢtirilerine son noktayı koymuĢtur458.
4.5. Trakya Manevrasının Sonuçları
Trakya‟da yapılan bu manevra birliklerin araziye uyumu, yeni silahların
kullanılmasındaki tecrübeler ve komuta kademesinin bu bölgede yerinde yaptığı

458

a.g.e. , s. 62-67.
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inceleme ve gözlemleri bakımından çok faydalı olmuĢtur.
Manevra

sonrasında

Kırklareli

Valiliği

tarafından

bu

manevraların

Bulgaristan‟da yaptığı tesirleri öğrenmek maksadıyla yaptığı istihbarat sonucu alınan
bilgiler BaĢbakanlığa ve CumhurbaĢkanlığı‟na iletilmek üzere, 27 Ağustos 1935
tarihinde ĠçiĢleri Bakanlığı‟na gönderilmiĢtir459.
Ayrıca bu bilgilerin askeri açıdan değerlendirilmek üzere, Erkân-ı Harbiye
Reisliği‟ne, 3‟üncü Kolordu Komutanlığı‟na, 46‟ncı Tümen Komutanlığı‟na ve
Trakya Umumi MüfettiĢliği‟ne gönderildiği bildirilmiĢtir.
Yazıda, Bulgarların yapılmakta olan Türk Manevralarından korku ve heyecan
duydukları, Türklerin birden bire Bulgaristan‟a hücum etme ihtimalinin yüksek
olduğunun konuĢulduğu ifade edilmiĢtir. Trakya Manevralarının baĢlamasından önce
Bulgarların Dikence ve Fatih Köyleri‟ne tahminen birer tabur asker sevk ettikleri
belirtilmiĢtir.
Ayrıca, Bulgaristan‟ın Belören Köyleri bağları ile Elmalı Köyleri arasındaki
sırt üzerinde son günlerde dört adet büyük top mevzii hazırlandığı, ancak bu topların
henüz

yerleĢtirilip

yerleĢtirilmediğinin

tespit

edilemediğine

değinilmiĢtir.

Bulgaristan‟da bir önceki yıl terhis edilen askerlerin yeniden silâhaltına alındığı,
Bulgarların, Eylül içinde olması muhtemel, ulusal veya dini bir günü olan, “Kristof”
dedikleri günde Türklerle harp edeceğinin dedikodularının yayıldığı ifade
edilmiĢtir460.
Görüldüğü üzere Türk Ordusu tarafından, aslında birliklerin mevcudunun
azaltılması öncesi, durum değerlendirmesi yapmak için icra edilen bu manevra,
Bulgaristan tarafından farklı bir Ģekilde değerlendirilmiĢtir. Bu durumu, bölgede
yıllardır süre gelen savaĢların devletler arasında oluĢturduğu kendini koruma
içgüdüsü

ile

her

türlü

askeri

harekâtı

düĢmanca

değerlendirmelerinden

kaynaklandığına yorabiliriz.
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T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/216(57-2), Fihrist Nu:2/96, Belge Nu:2-64.
T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/216(57-2), Fihrist Nu:2/96, Belge Nu: 2-64.
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5.ĠSTANBUL HARP AKADEMĠSĠ TATBĠKATI (28-29 MAYIS 1936)
Ġstiklal Harbi‟nden sonra modern silah teçhizatı konusunda büyük mesafeler
kat eden Türkiye Cumhuriyeti‟nin genç ve dinamik Ordusu, bu silahları
manevralarda deneyerek içinde bulunduğu sulh ortamının devamına katkı sağlamayı
hedeflemiĢtir. Bu sebeple, 1936 yılında, modern silahların yoğun bir biçimde
kullanıldığı Ġstanbul Harp Akademisi Tatbikatı yapılmıĢtır.
5.1. Ġstanbul Harp Akademisi Tatbikatının Ġcra Edilmesinin Nedenleri ve
Ġcrası
Maltepe Piyade AtıĢ Mektebi‟nde tayyarelerin ve tankların da katıldığı bu
tatbikatın gayesi, hava hücumlarına karĢı, kıtaların, yürüyüĢ esnasında korunma
tecrübelerini değerlendirmek olarak belirlenmiĢtir461.
Harp Akademisi tatbikatları Metris Topçu AtıĢ Mektebi‟nde baĢta Harp
Akademisi Komutanı Ali Fuat PaĢa olmak üzere bazı generaller ve yüksek rütbeli
subayların yanı sıra muhtelif sınıflara mensup yüksek rütbeli zabitlerle Harp
Akademisi talebelerinin katılımıyla gerçekleĢmiĢtir. CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal
Atatürk de 28 Mayıs gecesi 462 tatbikatı yerinde izlemiĢtir. Bu tatbikatta topçuların
ordu envanterine yeni dâhil edilen modern silahlarla mükemmel atıĢlar yaptıkları
gözlenmiĢtir463.
Harp Akademisi tarafından tümen düzeyinde icra edilen bu tatbikat 28 Mayıs
1936 sabah saatlerinde baĢlamıĢtır. CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal Atatürk 28
Mayıs saat 24.00‟te tatbikat sahasına gelerek, harekâtı takibe baĢlamıĢtır 464 . Gece
yapılan tayyare tatbikatını büyük bir dikkat ve alaka ile takip etmiĢtir. Bu gece
uçuĢlarında tayyareciler tarafından gösterilen büyük fedakârlık ve ustalık, baĢta
Atatürk olmak üzere orada bulunan tüm kumanda heyetinin takdirini kazanmıĢtır.
Atatürk bütün gece boyunca tatbikatı yakından takip etmiĢtir. 28 Mayıs sabahı
Ġstinye sırtlarında baĢlayan ve tankların, tayyarelerin, sis tesisatının ve bütün
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Cumhuriyet Gazetesi, 4 Haziran 1936 PerĢembe
ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 28 Mayıs 1936, s. 501; Topçuoğlu, Atatürk Günlüğü (1936),
s. 36.
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Cumhuriyet Gazetesi, 4 Haziran 1936.
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ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 28 Mayıs 1936, s. 501; Topçuoğlu, Atatürk Günlüğü (1936),
s. 36.
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birliklerin iĢtirakiyle devam eden bu büyük askeri harekâtı, Mustafa Kemal Metris‟te
sabah 5.30‟dan itibaren takibe devam etmiĢtir.
Çetin bir arazi üzerinde yüksek bir idare ile yapılan bu muvaffakiyetli
hareketler esnasında en ufak bir noktayı bile ihmal etmeyen Atatürk, askerle beraber
yaya olarak bütün taarruz ve müdâfaa harekâtını yakından tetkik etmiĢtir. Bu esnada
tatbikatta görev alan kumandanlara sorular sorarak izahat almıĢtır.
Bu tatbikatta ilk defa görev alan Türk kadın tayyarecisi Sabiha Gökçen 465
Zincirlikuyu‟dan itibaren harekâtı takip etmek üzere, tek baĢına harekât sahası
üzerinde uçmuĢtur. Bu uçuĢ sırasında yapmıĢ olduğu keĢif ve gözetleme faaliyetleri
hakkındaki görüĢlerini, büyük bir dikkat ve isabetle Mustafa Kemal ve kumanda
heyetine anlatmıĢtır. Sabiha Gökçen‟in bu faaliyeti ve sonucunda yapmıĢ olduğu
izahat, Atatürk‟ün takdirini kazanmasına sebep olmuĢtur466.
Kıtaların kırmızı ve mavi olmak üzere iki tarafa ayrıldığı tatbikatta, yapılan
plan gereğince kırmızı tümen, tepeler üzerinde ve yamaçlarda mevzi tutan mavi
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Sabiha Gökçen (1913-2001); 21 Mart 1913 tarihinde Bursa‟da doğmuĢtur. Ġstiklal Harbi
yıllarında ilkokula baĢlayan Sabiha, önce babası Mustafa Ġzzet Bey‟i daha sonra da annesi Hayriye
Hanımı kaybetmiĢ, ağabeyi ve ablaları ile birlikte yaĢamıĢtır.1925 yılında Bursa‟yı ziyaret eden
Atatürk, Sabiha‟yı manevi evlat edinmiĢ ve birlikte Ankara‟ya gelmiĢlerdir.
Ġlkokulun bitimini takiben, Atatürk, manevi evladı Sabiha‟yı Arnavutköy Amerikan Kolejine
göndermiĢtir. Bir müddet sonra hastalanan ve tedavi için Atatürk tarafından Viyana‟ya gönderilen
Sabiha tedavi sonrası yurda dönmüĢ, öğrenimine, Çankaya KöĢkü‟nde özel öğretmenler nezaretinde
devam etmiĢtir. 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasıyla Atatürk, Sabiha‟ya Gökçen soyadını
vermiĢtir.
1935 yılında, Türk Hava Kurumu tarafından Atatürk‟ün emri ile ilk sivil havacılık okulu
açılmıĢtır. Bu açılıĢa Atatürk, Sabiha Gökçen‟i de birlikte götürmüĢtür. Atatürk bu okula TürkkuĢu
adını vererek, okula ilk kız öğrenci olarak Sabiha Gökçen‟i kaydettirmiĢtir. Planör eğitiminin ardından
(A) ve (B) brövelerini alan Sabiha Gökçen, yüksek planörcülük eğitimi yapmak ve planör
öğretmenliği için Türk Hava Kurumu tarafından yedi erkek öğrenci ile birlikte Sovyetler Birliği‟ndeki
planörcülük yüksekokuluna gönderilmiĢtir. Bu okuldan da mezun olan Gökçen, öğretmenlik
diploması ile yurda dönmüĢtür.
1936 yılında, yine Atatürk tarafından, EskiĢehir Askeri Hava Okulu‟na özel olarak
gönderilmiĢtir. Bu okulda bir buçuk yıl eğitim gören Gökçen, askeri pilot olarak mezun olmuĢtur.
Böylelikle dünyanın ilk kadın savaĢ pilotu olan Gökçen, EskiĢehir Tayyare Alayı‟nda mevcut av ve
bombardıman uçaklarıyla solo uçuĢlar da yapmıĢtır.
1937 yılında Trakya ve Ege Manevralarına ve Birinci Tayyare Alayı Ġkinci Bölüğü ile de
Dersim Harekâtı‟na katılan Sabiha Gökçen, Türk Hava Kurumu‟nun bir numaralı murassa madalyası
ile taltif edilmiĢtir. 1964 yılına kadar uçuĢlarına devam eden Sabiha Gökçen 2001 yılında hayata veda
etmiĢtir. Bkz. Burhan Göksel, “Atatürk‟ün Huzurunda Geçen Bir Gecenin Hikâyesi, Atatürk‟ün Türk
Gençleri Hakkındaki DüĢünceleri ve Dünyanın Ġlk Kadın Pilotu Sabiha Gökçen ve Sabiha Gökçen‟in
Biyografisi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 32, C. XI, Ankara 1995.
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tümene karĢı taarruza geçmiĢtir. Manevranın bu ilk kısmının amacı, düĢman tayyare
kuvvetlerinin üstünlüğü kabul edilerek, taarruz yapmak ve havaya karĢı korunmaktır.
Saat 09.00‟da kırmızı tümene mensup kıtalar muhtelif istikametlerden taarruza
kalkıĢınca, düĢmana ait olduğu farz edilen bir tayyare filosu da ufukta belirmiĢ,
ancak kırmızı tümen, tayyareler görünür görünmez, büyük bir maharet ve süratle
derhal gizlenmiĢtir. DüĢman Mavi hava unsurları oldukça aĢağıdan uçarak kırmızıya
yaklaĢmıĢtır. Piyade birliklerini savunmakla görevli silahlar derhal tayyarelere ateĢ
açmıĢtır. Tayyareler ilk geçiĢlerinde bomba atmıĢlar, dönüĢte de piyadeye makineli
tüfeklerle ateĢ açmıĢlardır. Bu sırada kumanda heyeti, yüksek bir tepeden dürbünle
tayyare taarruzuna karĢı muvaffakiyetle ve süratle açılarak mukabil ateĢ açan bir
kıtanın muhteĢem manzarasını seyretmiĢtir467.
Taarruz ederken tayyare hücumunu muvaffakiyetle savan kırmızı tümen, bu
sefer de cepheden ani bir tank hücumuna uğramıĢtır. Tankların bu ani ve topyekûn
saldırısı karĢısında, bu tür manevralara karĢı iyi eğitildiği anlaĢılan kırmızı piyade
birlikleri derhal müdâfaa vaziyeti almıĢlar ve defi tank topları ile cevap vermiĢlerdir.
Bu tatbikatta, manevra mermilerinin genellikle tanklara isabet etmesi, gerçek bir
harpte, böyle bir hücuma maruz kalınması durumunda, tankların zayiatının artacağını
göstermiĢtir468.
Taarruza kalkan bir kıtanın maruz kalacağı tayyare ve tank hücumlarından
baĢka, yürüyüĢüne mani olacak bir diğer güçlükse iperit469 gibi mayi halinde zehirli
gazlarla doldurulan araziyi kat etmektir. Tatbikatta bu konuda birliklerin eğitim
seviyelerini ortaya çıkarmak için de uygulama yapılmıĢtır. Bu durumda, mükemmel
bir teçhizatla donatılan gaz keĢif koluna büyük iĢ düĢmüĢtür. Gaz maskeleri, gaz
elbiseleri, kauçuk çizmeler ve diğer bütün fenni tertibatla donatılan keĢif kolu, pek az
bir zaman içinde taarruz kıtalarının geçeceği araziyi keĢfederek gaz tehdidi bulunan
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bölgeleri iĢaretlemiĢtir. KeĢif kolu ayrıca muhtelif dar koridorları da gazdan
temizleyerek birliklerin geçmesini sağlamıĢtır470.
Tatbikatın en mühim kısımlarından biri de, bir kıta tarafından, düĢman elinde
olduğu farz edilen ve muhtelif cansız hedeflerin bulunduğu araziye hakiki mermi
kullanmak suretiyle yapılan girme harekâtı olmuĢtur. Girme harekâtına baĢlanmadan
evvel piyadenin arkasında mevzi tutmuĢ bulunan bataryalar, piyade havanları ve ağır
makineli tüfek bölükleri düĢmanın bulunduğu sırtları ateĢleriyle dövmeye baĢlamıĢtır.
DüĢmanın gizlenmiĢ ağır makineleri mevzileriyle birlikte, kırmızının defi tank
toplarının keĢif atıĢlarındaki devamlılık ve isabetleriyle bertaraf edilmiĢtir 471.
Kırmızı topçular attıkları her mermi ile muhakkak bir hedefi vurmuĢlardır.
Dost kuvvetleri temsil eden bu topçuların atıĢtaki muvaffakiyetleri manevrayı takip
edenleri umumi bir hayret, sevinç ve iftihar içinde bırakacak kadar parlak olmuĢtur.
Yoğun ateĢe maruz kalan tepelerde hiçbir düĢman kuvveti kalmamıĢ, bu
bombardımanın ardından, hafif makinelerinin himayesinde ilerleyen kırmızı
kuvvetler vazifelerinde öngörülen tepeyi ele geçirmiĢlerdir 472 .
Tatbikatın yukarıda anlatılan kısımları 29 Mayıs günü saat 12.00‟de sona
ermiĢtir. Öğleden sonra tatbikatın seyri değiĢmiĢ, kırmızı ve mavi olarak ayrılan
kıtalar tayyarelerin, tankların ve bütün yardımcı sınıfların iĢtirakiyle büyük bir
muharebeye tutuĢmuĢlardır. Taarruzu yine kırmızı tümen yapmıĢtır. Evvela
tayyarelerin

keĢifleriyle

verdikleri

direktifler

doğrultusunda

ilerlemeye

baĢlamıĢlardır. Bu sırada ağır ve hafif birçok tank, kırmızı tümen piyadelerinin önüne
geçerek onları himayelerine almıĢlardır.
Kırmızılar tankların himayesinde büyük hamlelerle ilerlerken, mavilerin sol
kanadına taarruz etmiĢlerdir. Kırmızı tümen kıtaları rüzgârdan istifade ederek yoğun
bir suni sis meydana getirmiĢler ve sisten istifadeyle maviye doğru ilerlemiĢ ve
yaklaĢmıĢlardır. Alçaktan uçan tayyarelerin motor gürültüsünün altında, sağlı sollu
tarama faaliyetleri yapan tankları, ağır-hafif makinelileri ve toplarıyla birbirine
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karıĢacak kadar yaklaĢmıĢ iki kuvvet, ansızın karĢılaĢınca süngü takarak karĢılıklı
taarruza geçmiĢlerdir. Modern bir harbin tam ve heyecanlı bir numunesi olan bu
tatbikatta, karĢı karĢıya gelen iki kuvvet, tıpkı harp ediyormuĢçasına süngüleriyle
birbirlerine saldırmıĢlardır. Bu safhada hakemler müdahale ederek iki tarafı
durdurmuĢlardır.473
5.2. Ġstanbul Harp Akademisi Tatbikatının Değerlendirilmesi
Fenni vasıtaların ve bilhassa makineli silahların iĢtirakiyle yapılan bu
muharebe manevrası hakiki bir savaĢ kadar heyecanlı ve faydalı olmuĢtur. Tatbikatta
kahraman Türk zabitlerinin ve güzide kumanda heyetinin gösterdikleri yüksek kudret
cidden iftihara layıktır. Bu tatbikatla, memleketin müdâfaasını üzerine almıĢ olan
Türk Ordusu‟nun çok yükseldiği, her zamankinden çok daha üstün bir bilgi, teknik
ve bilhassa çelik gibi bir imanla kutsi vazifesini ifaya hazır olduğu görülmüĢtür 474.
Ġstanbul Harp Akademisi Tatbikatı hakkında bir yazı kaleme alan Abidin
Daver 475 de tatbikatı değerlendirmiĢ, değerli yorumlarda bulunmuĢtur.

Daver

yazısının baĢında, Ġsmet Ġnönü‟nün “ Son manevralarda ordu, bütün modern
silahlarla teçhiz edilerek emsalsiz kahramanlığı yenilmez bir kahramanlık haline
getirmiştir” hitabının boĢ bir tefahürden ibaret olmadığının, bu tatbikat sayesinde
anlaĢıldığını dile getirmiĢtir. Türk Ordusu‟nun bu tatbikatta en modern silahlarla
teçhiz edildiğinin herkes tarafından görüldüğünü vurgulayan Daver, bu konu ile ilgili
meĢhur Fransız generallerinden Düval‟in gençlere yazdığı bir makaleden örnek
vermiĢtir. Düval‟in, modern silahların müthiĢ kudretlerinden bahsederken, 1936
silahlarının karĢısına 1914 silahlarıyla çıkmanın harbe değil katliama sebep olacağını
söylediğini belirtmiĢtir.
Ayrıca Daver bir Osmanlı paĢasının muharebeyi “dayanıp durmak, atıp
vurmak” Ģeklinde tasvir ettiğini belirterek, harbin hakikatinin yine bu dört kelimeden
oluĢtuğunu, ancak artık dayanıp durmanın da atıp vurmanın da muazzam ve mühim
bir bilgi gerektirdiğini ifade etmiĢtir.
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Daver makalesinde, artık harplerde

yalnız iki tarafın cesareti

ve

kahramanlığının değil, medeni seviyesinin de harp ettiğini ifade etmiĢ, Atatürk, Ġsmet
Ġnönü, Fevzi Çakmak gibi ömürleri harp içinde geçmiĢ büyük kumandanların, harpte
silahla insanın, madde ile maneviyatın, teknikle kahramanlığın mütekabil kıymetini
pekiyi bildiklerini dile getirmiĢtir. Bu tatbikatta da görüldüğü gibi, Türk Ordusu‟nu
en modern silahlarla teçhiz ettiklerini ve gözlerini bir an bu kahraman ordunun
üstünden ayırmadıklarını vurgulamıĢtır.
Sonuç olarak icra edilen bu tatbikatta, her sınıfın vazifesini layıkıyla yapması
ordunun harp bilgisinin mükemmeliyetini ortaya koymuĢtur476.
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6. TRAKYA MANEVRASI (7-13 AĞUSTOS 1936)
6.1. Trakya Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri ve Ġcrası
Türk Milleti, Birinci Dünya SavaĢı ve bunun sonucunda tecrübe ettiği Ġstiklal
Harbi ile bağımsızlığını elde ederek, barıĢ ve huzur ortamına kavuĢmuĢ olsa da bu
savaĢlarda yaĢadığı acıları hiçbir zaman unutmamıĢtı. “Yurtta sulh, cihanda sulh”
anlayıĢını çok iyi özümseyen Türkiye Cumhuriyeti, ordusuna yaptığı yatırımlar ve
yatırımları insan gücüyle pekiĢtirdiği manevralarla gerek ulusal gerekse uluslararası
barıĢa katkı sağlamayı hedeflemiĢtir.
Öncelikle modernize edilmeye çalıĢılan ordunun harbe hazırlık durumunu
ortaya koymak için yapılması planlanan 1936 Trakya Manevrasının siyasi anlamda
da baĢlıca iki sebebinin olduğunu söyleyebiliriz:
Bunlardan birincisi, henüz yeni imzalanan Montrö Boğazlar SözleĢmesi‟nin
boğazlardaki tüm yetkiyi Türkiye‟ye vermesinden rahatsızlık duyabilecek devletlerle,
çıkması muhtemel bir çatıĢmaya karĢı, Türk Ordusu‟nun gücünü göstermektir.
Manevranın yapılmasının bir diğer sebebini ise, henüz Balkan Paktı‟na
katılmamıĢ olan Bulgaristan‟na, Türk Ordusu‟nun gücünü göstermek ve bu gücün
yanında olmasının kendisine ve bölgeye sağlayacağı güven ortamının farkına
varmasını sağlamak olarak değerlendirebiliriz.
Manevrayı Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak, BaĢvekil Ġsmet
Ġnönü, Orgeneral Fahrettin Altay, Milli Müdâfaa Vekili General Kazım Özalp, Ali
Sait Akbaytugan, Asım Gündüz, Ali Fuat Erdem, Pertev, Ġzzettin ÇalıĢlar ve Kazım
Orbay PaĢalar baĢta olmak üzere birçok kumandan ve zabitan izlemiĢtir. Bu
kumandanları Kazım Dirik‟in Çerkezköy‟de karĢılaması öngörülmüĢtür477.
Kırklareli-Babaeski ve Lüleburgaz arasında 7 Ağustos günü baĢlayacak Trakya
Manevrası için askerlerin 6 Ağustos gecesi saat 24.00‟te mevzilerine girmeleri
istenmiĢtir. Sabaha karĢı manevraların baĢlaması ve dört gün boyunca sürmesi,
manevralardan sonra resmigeçit töreninin yapılması planlanmıĢtır.
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Tüm hazırlıkların eksiksiz tamamlanmasıyla, askeri birliklerle beraber, Trakya
halkı da heyecanla manevrayı beklemeye baĢlamıĢtır478.
7 Ağustos günü MareĢal Fevzi Çakmak, Orgeneral Fahrettin, Ali Sait, Asım,
Ali Fuat, Pertev, Ġzzettin, Kazım ve birçok general ve yüksek rütbeli subaylarla
birlikte Ġstanbul‟dan kalkan tren saat 17.10‟da Alpullu‟ya gelmiĢtir. Çerkezköy‟de
Kazım Dirik, Lüleburgaz‟da Kırklareli Valisi ve birçok zevatla beraber halkın
hararetle karĢıladığı MareĢal baĢkanlığındaki heyet için Alpullu baĢtanbaĢa
bayraklarla donatılmıĢtır. MareĢal kendisini karĢılayanlara teĢekkür etmiĢ ve halkın
arasından geçerek Babaeski‟ye gitmek üzere otomobile binmiĢtir.
Babaeski‟de de büyük bir merasimle karĢılanan heyet, Babaeski Belediye
Dairesi‟ni karargâh olarak belirlerken, kendilerini Harekât Amiri General Ekrem
karĢılamıĢtır. MareĢal kısa bir istirahatten sonra heyet ve vazifedar generallerle
birlikte, açık araziye çıkarak buradaki kıtaların kara ve hava kuvvetlerine karĢı
kendilerini araziye uydurarak yaptıkları gizleme harekâtını tetkik etmiĢtir. Gizleme
harekâtının fevkalade bir intizam ve muvaffakiyetle sona erdirilmesi, MareĢal Fevzi
PaĢa‟yı çok menün etmiĢtir. Tetkik ve teftiĢlerine saat 22.30‟a kadar devam eden
MareĢal ve generaller akĢam yemeğini Babaeski Belediye Parkında yemiĢlerdir 479.
Asıl büyük manevralar 7 Ağustos gece saat 24.00‟te baĢlamıĢtır. Ġki taraf
kıtaları tam vaktinde harekete geçmiĢlerdir. Harekâta tayyarelerle beraber yüzlerce
tank ve zırhlı otomobil iĢtirak etmiĢtir. Tayyare filolarının gece keĢfi yaparak iĢtirak
ettikleri harekâtın sabaha kadar sürmesi planlanmıĢtır. Bütün manevraların ise dört
beĢ gün süreceği tahmin edilmiĢtir. Fevkalade bir intizam ve disiplin içinde devam
eden manevralar sonrası da bir resmigeçit yapılması ve BaĢvekil‟le beraber Milli
Müdâfaa Vekili‟nin de bu geçit resmine katılımı planlanmıĢtır480.
8 Ağustos sabahı manevradaki iki taraftan birisi olan Mavi ordu Kırmızı
Ordunun mukavemetine karĢın Babaeski‟yi ele geçirmiĢtir. Saat 07.00‟de kırmızı
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piyadeler Babaeski istikametinde ilerlemeye baĢlamıĢlar ve Tosagil sırtlarında
taarruza hazırlanmıĢlardır. Süvari tümeni de Babaeski-Keli hattında ilerlemiĢtir481.
9 Ağustos sabahı bütün gayretlerine rağmen mağlup olan ve geri çekilmeye
mecbur bırakılan Kırmızı Ordu birlikleri, Babaeski- Kırklareli savunma hattında
yeniden tertiplenerek, saat 07.00 sularında kuzeyden Mavi Ordu birlikleriyle
müsademeye girmiĢlerdir. Bu çatıĢmada her iki tarafta ağır ve hafif silahlarını
kullanmıĢtır. Bu müsademe anında kırmızı kuvvetler muvaffakiyetli bir çevirme
harekâtı yaparak bütün mavi birliklerini sarmıĢ, mavilere yalnızca bir tepe
istikametinde kuvvetlerini sevk ederek kaçabilme ve efradını kurtarabilme imkânı
bırakmıĢlardır.
Bu arada 9 Ağustos günü Milli Müdâfaa Vekili Kazım Özalp sabah
Ġstanbul‟dan hareket eden trenle saat 16.00‟da Alpullu‟ya gelmiĢtir. Yolculuğu
sırasında gazetecilere verdiği bir beyanatta Kazım Özalp, basının manevralarla
yakından alakadar olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiĢtir. Bu manevranın
büyük ve ehemmiyetli bir harekât olduğunu, bu harekâtı tetkikinden sonra ertesi gün
tekrar Ġstanbul‟a döneceğini, her iki tarafın da gayretle çalıĢtığını ve bir iki gün
içinde netice alınacağını söylemiĢtir. Vagonda manevra vaziyetini gösteren plan
üzerine esaslı bir etüt yapan Kazım Özalp, BaĢvekil‟in manevralara gelemeyeceğini
de gazetecilere bildirmiĢtir482.
MareĢal Fevzi Çakmak ve diğer kumandanlar manevrada olduklarından,
Kazım Özalp‟ı, Erkan-ı Harp Yarbayı Hakkı, Kırklareli Valisi Habib, Babaeski
Kaymakamı Saraç, gazeteciler, ġeker Fabrikası Müdürleri ve halk karĢılamıĢtır.
Otomobille Babaeski‟ye inen Kazım Özalp‟ı kalabalık bir halk kitlesi ve bando
karĢılamıĢtır. Bakan köylülerle konuĢmuĢ, hatırlarını sormuĢ, mahsul vaziyeti, alacak
ve borçları hakkında malumat almıĢtır. Köylüler memnuniyetlerini ifade eden
cevaplar vererek vekile bu alakasından dolayı teĢekkür etmiĢlerdir. Buradan
otomobille manevra sahasına giden Kazım Özalp MareĢal Fevzi Çakmak‟la birlikte
harekâtı takip etmeye baĢlamıĢtır.
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Bu arada MareĢal Fevzi Çakmak ve beraberindeki heyet mütemadiyen
karargâhları ve mevzileri teftiĢ etmiĢlerdir. Maviler akĢama kadar kırmızıların
çevirme harekâtını engellemeye çalıĢırken, bazı mavi birlikler geri çekilmek zorunda
kalmıĢlardır. Mavi birliklerin bütün cephede giriĢtikleri taarruz, kırmızının
mevzilerinde yaptığı etkili savunma neticesinde baĢarısızlığa uğramıĢtır.

Hali

hazırdaki vaziyet itibariyle, kırmızı tarafın duruma hâkim görünmesine rağmen, bir
sonuç alınabilmesi için bir iki gün daha geçmesi gerektiği anlaĢılmıĢtır. Gece Milli
Müdâfaa Vekili Ģerefine Belediye‟de büyük bir ziyafet verilmiĢtir.
9 Ağustos‟taki durum gereğince, iki tarafın da muharebeyi 10 Ağustos günü
Kuleli-Necatiye-Hazinedar-Yenimahalle civarında kabul etmesi ve plan gereği bu
manevranın 11 Ağustos günü bitirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Kırklareli Valisi‟nin
MareĢal Fevzi Çakmak‟ı ve kumandanları Kırklareli‟ne davet etmesine rağmen,
büyük resmigeçidin nerede yapılacağı kararlaĢtırılmamıĢtır483.
10 Ağustos günü icra edilen harekâtta, kırmızı kuvvetler taĢmıĢ derelere yarı
beline kadar girerek yaptıkları müthiĢ hücumlarla mavileri mağlup etmiĢlerdir.
Manevra sonunda, MareĢal Fevzi Çakmak ve General Kazım Özalp neticeden
duydukları memnuniyetlerini belirtmiĢlerdir.
Dört gün devam eden manevralar akĢam sona ermiĢ, ilk defa taarruza geçen
ve birçok havaliyi iĢgal eden mavi birlikler, kırmızının kurnazca yaptığı bir çevirme
harekâtından sonra tamamen geri çekilmeye mecbur kalmıĢlardır. Kırmızı tarafın
çemberi gittikçe geniĢletmesi kati neticeyi süratle temin etmiĢtir.
Ġki gündür devam eden ve derelerin taĢmasına sebep olan yağmurun araziyi
sular altında bırakmasına rağmen kırmızı taraf kuvvetlerin bellerine kadar suya
battığı halde silahlarını havada tutarak ve mavi kuvvetleri ısrarla takip etmeleri zaferi
kazanmalarında etkili olmuĢtur. Özellikle tayyarelerin, tankların ve zırhlı
otomobillerin geniĢ mikyasta katıldıkları bu muharebelerde kırmızılar büyük
muvaffakiyet göstererek, Hasköy-Havsa hattına çekilen mavi kuvvetlere merkezden
baĢarılı taarruzlar yapmıĢ ve mavileri Meriç Nehri‟ne kadar püskürtmüĢtür. AkĢam
vakti kırmızı tarafın tüm motorlu vasıtaları baĢta olmak üzere, topçu, süvari ve
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tayyareleriyle hücumu etkili ve heyecan verici olmuĢ, kati zafer saat 18.00‟de
alınmıĢtır. Manevra bitiminde birlikler istirahate çekilmiĢlerdir484.
6.2. Trakya Manevrası Ġle Ġlgili Değerlendirme
MareĢal Fevzi Çakmak ve beraberindeki kumandanlar manevraların ardından
Kırklareli‟ne gelmiĢlerdir. Ertesi gün Edirne‟ye gidecek olan heyetin 12 Ağustos
sabahı Edirne‟de yapılması kararlaĢtırılan geçit resmine katılacağı bildirilmiĢtir.
Manevrayı yakından takip eden gazetecilerin de geçit resminde hazır olması
istenmiĢtir.
Bir gazetecinin manevralar hakkında fikrini sorması üzerine, MareĢal Fevzi
Çakmak güler yüzlü bir ifadeyle memnun kaldığını söylemiĢtir. Manevralar hakkında
bir gazeteciye beyanatta bulunan Milli Müdâfaa Vekili ise, manevraların
muvaffakiyetle baĢarıldığını ve birliklerin büyük kabiliyet gösterdiğini belirtmiĢtir.
Milletin ordusuyla ne kadar iftihar etse yeri olduğunu, havanın çok gayri müsait
olmasına rağmen, birliklerin taĢmıĢ derelerden geçerek intizam ve inzibat altında çok
mükemmel hücumlar yaptıklarını dile getirmiĢtir. Kazım Özalp son olarak da
manevranın ümit ve intizar edildiği Ģekilde neticelendiğini, müftehir ve memnun
olarak Ġstanbul‟a döneceğini sözlerine eklemiĢtir. MareĢal Fevzi Çakmak ve diğer
kumandanlara teĢekkür ederek bölgeden ayrılan Milli Müdâfaa Vekili otomobille
Alpullu Ġstasyonu‟na geçerek trenle Ġstanbul‟a dönmüĢtür485.
11 Ağustos günü MareĢal ve beraberindekiler saat 15.00‟e kadar
Kırklareli‟nde bir gezinti yapmıĢlar ve saat 17.00‟de Edirne‟ye gelmiĢlerdir. MareĢal
Fevzi Çakmak ve maiyetinin geliĢi nedeniyle Ģehirde bütün sokaklar ve evler
bayraklarla süslenmiĢtir. Ġlk karĢılama Vali Osman ġahinbaĢ tarafından Ģehir
giriĢinde yapılmıĢtır. ġehir merkezinde baĢta bando olmak üzere bir jandarma bölüğü
tarafından merasim yapılmıĢ, burada müfettiĢlik erkânı, vilayet ileri gelenleri de
hazır bulunmuĢlardır. Kalabalık bir halk kitlesiyle birlikte Muallim Mektebi ilk ve
orta sınıf öğrencileri de misafirlerine coĢkun bir tezahüratta bulunmuĢlardır.
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MareĢal ve maiyeti otomobillerinden inince Polis Müdürü Suat Tahsin heyete
Ģehir namına “Hoş geldiniz” demiĢ, heyet “Yaşa, var ol!..” sesleri arasında Ģehre
girmiĢtir. MareĢal, askere ve halka ayrı ayrı iltifat ettikten sonra maiyeti ile birlikte
Saray Ġçi Mesiresi‟ne girmiĢ ve orada bir müddet istirahat etmiĢtir. Müteakiben tüm
heyetle birlikte Ziraat Bahçesine gidilmiĢ, burada Trakya Umumi MüfettiĢi Kazım
Dirik misafirler Ģerefine mükellef bir ziyafet vermiĢtir. Muvaffakiyetle baĢarılan
manevraların verdiği neĢe ile gayet güzel ve eğlenceli bir gece geçirilmiĢtir.
Bir gazeteci Trakya Umumi MüfettiĢi Kazım Dirik‟e, MareĢal Fevzi
Çakmak‟ın Edirne‟ye geliĢi ve manevraların neticesi hakkında fikirlerini sormuĢtur.
Dirik beyanatında beĢ gün devam eden manevraların büyük bir muvaffakiyetle
baĢarılmasından dolayı kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getirmiĢtir. Yüksek
kumanda heyetinin ve ordunun, bu manevra sırasında, gece gündüz sarf ettikleri çaba
ve gayreti ifade edecek söz bulamadığını belirtmiĢtir. Kazım Dirik, ertesi gün
yapılacak büyük geçit resmini Hasköy yakınlarında icra edecek olan ordunun yüksek
kumanda heyetinin, kendilerini kırmayarak Edirne‟ye gelmelerinden duydukları
mutluluğu da sözlerine eklemiĢtir.
ġeref ve sevinçle dolu olan bu geceyi unutmayacaklarını, ertesi gün saat
09.00‟da geçit resminin yapılacağı yere hep birlikte gideceklerini, Trakya‟nın
Ģehirlisiyle köylüsüyle bütün halkının atlı, otomobilli veya yaya olarak büyük bir
heyecanla kudretin sembolü olan Türk Ordusu‟nu görmek için Ģimdiden geçit yerine
koĢtuğunu ifade etmiĢtir486.
Atatürk, Trakya Manevrası nedeniyle Org. Fahrettin Altay‟a gönderdiği
telgrafta duygu ve düĢüncelerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir487;
“Manevraların cereyanını bana gayet muntazam bir tarzda bildirmek sureti
ile ayni hayatı şevkle temin buyurdunuz. Sizin ve bütün kahraman ordumuzun sevgi
ile gözlerinden öperim. Yarın yorulmak bilmemiş ve bilmeyecek olan şanlı
ordumuzun geçit resmini gözlerimin önünde canlandırarak mesut olacağım.”

486

Cumhuriyet Gazetesi, 12 Ağustos 1936 ÇarĢamba
Atatürk‟ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, s. 653-654; Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar
Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, s. 535; Topçuoğlu, Atatürk Günlüğü (1936), s. 83; Ulus Gazetesi, 14
Ağustos 1936.
487

220
Görüldüğü

gibi

Mustafa

Kemal

manevraya

iĢtirak

edememesinin

burukluğunu ifadelerinde göstermekte ve Ģanlı ordumuzun kahramanlığı ile gurur
duyduğunu, hatta icra edilecek resmigeçidin hayaliyle avunduğunu belirtmektedir.
12 Ağustos günü, geçit resminin yapılacağı, Edirne‟den otuz beĢ kilometre
ötedeki, Hasköy‟e, kamyonlarla, otomobillerle, arabalarla akın akın giden halk
sabahın ilk saatlerinde, henüz havanın karanlık olmasına rağmen, resmigeçit alanında,
büyük bir kalabalık oluĢturmuĢtur. Trakyalılar, Kahraman Türk Ordusunu, yurdun
çelik bekçisini, yakından görmek için büyük bir heyecan ve mutlulukla resmigeçit
yapılacak yere koĢmuĢlardır.
MareĢal Fevzi Çakmak ve maiyeti saat 07.00‟de Edirne‟den hareket etmiĢ,
saat 08.20‟de Hasköy‟e varmıĢtır. Halkın ordusunu ne derece sevdiğini gösteren en
büyük delillerden biri de MareĢal ve maiyetine bütün yol boyunca gösterilen büyük
sevgi ve içten tezahürdür.
GeniĢ bir düzlük üzerine kurulan büyük tribünü askeri erkân ve halk
doldurmuĢ, tribünün sağında ve solunda kilometrelerce mesafede büyük bir halk
kitlesi birikmiĢtir. MareĢal Fevzi Çakmak ve maiyeti saat 09.00‟da tribündeki
yerlerini almıĢtır. Müteakiben Korgeneral Halis kumandasındaki ordu önde piyadeler
olduğu halde geçit resmine baĢlamıĢtır.
Halk askerleri çılgınca alkıĢlarken, askerler bastıkları yerleri çelik adımlarıyla
titreterek fevkalade bir intizam içinde geçmiĢlerdir. Piyadelerden sonra geçen
topçular halkın heyecanını büsbütün arttırırken, istihkâm ve muhabere kuvvetleri
herkesi hayrette bırakan bir intizam içinde geçmiĢlerdir. Tam bu sırada ufukta bir
nokta gibi görünen tayyareler bir iki dakika sonra geçit yeri mevkiine gelmiĢlerdir.
O anda, artık birer dev görünümünü alan çelik kartalların motor sesleri, halkın
candan alkıĢlarına ve “Yaşa” seslerine karıĢmıĢtır. Tayyarelerin geçiĢinden sonra
birer ok gibi dörtnala koĢan süvariler belirmiĢtir. Nihayet geçit resmini bir uğultu
kaplamıĢ, sıra Türk Ordusunun motorlu kıtalarına gelmiĢtir. Yüzlerce motosiklet,
zırhlı otomobil, tank; sevinci son raddeyi bulmuĢ halkın alkıĢ tufanı altında gelip
geçmiĢtir. Motorlu kıtalar Türk Ordusunun gittikçe kuvvetlendiğini, çelikleĢtiğini ve
makineleĢtiğini göstermiĢtir.
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Böylece büyük geçit resmi halkın tarif edilmez heyecan ve alakası altında
biterken MareĢal Fevzi Çakmak bu mükemmel geçit resminden dolayı Korgeneral
Halis‟i tebrik etmiĢtir. Nihayet bütün bandoların iĢtirakiyle Ġstiklâl MarĢı söylenerek
merasime son verilmiĢ, kıtalar konaklarına dönmüĢtür.
MareĢal Fevzi Çakmak ve maiyeti öğle yemeklerini Havsa‟da yedikten sonra
Babaeski yoluyla Alpullu‟ya dönmüĢlerdir. Alpullu‟da ġeker Fabrikası Müdürlüğü
tarafından Ģereflerine büyük bir ziyafet verilmiĢtir. Heyet müteakiben bir müddet
fabrikada istirahat etmiĢ, saat 03.40‟ta hareket eden tren ile Ġstanbul‟a dönmüĢtür488.
Trakya‟da yapılan manevralar ulusal basında büyük yankı uyandırmıĢ,
ülkenin ileri gelen gazetecileri yazdıkları makalelerinde Türk Ordusu‟nun icra ettiği
bu harekâta geniĢ yer ayırmıĢlardır.
14 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi‟ndeki makalesinin baĢlangıcında
Yunus Nadi489, yaz ortasında yağan yağmurların etkisiyle çamurlu arazide harekâta
mecbur kalan birliklerin sellerin etkisiyle ufak nehirler halini alan dereler içerisinde
dizlerine, bazen bellerine çıkan suları geçerek manevrayı icra ettiklerini belirtmiĢtir.
MareĢal Fevzi Çakmak‟ın manevralar hakkındaki bir soruya yalnızca
memnun olduğunu söylemekle yetindiğini dile getiren Yunus Nadi, askerliğin en
yüksek mümessillerinden biri olan MareĢal‟in memnun olmasının Türk Askeri‟nin
bu manevrada baĢarılı olduğu noktasında Ģüpheye yer bırakmadığını ifade etmiĢtir.
MareĢal‟in zor beğendiği dikkate alındığında, O‟nu memnun etmek için ortada iftihar
olunacak kadar iyi bir vaziyetin bulunması gerektiğini vurgulamıĢtır.
Yine aynı tarihli Cumhuriyet Gazetesi‟nde Abidin Daver‟in490 de bir makalesi
yayınlanmıĢtır. Abidin Daver, manevralara gidemediğini, ama harekâtı gazetelerdeki
resimlerden ve yazılardan dikkatle takip ettiğini belirtmiĢtir. Askerliği ve askerleri
seven, askerliğe ait pek çok yazı okuyan ve biraz askerlikten anlayan bir gözle, Türk
Ordusunun geçen seneye nazaran, daha güçlü olduğunu iftiharla ve sevinçle
gördüğünü dile getirmiĢtir.
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Daver yazısının devamında, manevralarda görülen en büyük yeniliğin,
ordunun motorize olmasından ve makineleĢmesinden ileri geldiğini, iki yıl önce
motorlu harp vasıtalarının orduda bir deneme mahiyetinde kullanılmaya baĢlandığını
ifade etmiĢtir. Bir yıl önce ise ilk defa tankların ve zırhlı arabaların da envantere
girdiğini, Trakya‟da ise motorlu ve makineli kıtaların manevraların ve resmigeçidin
en dikkate değer tarafını teĢkil ettiğini belirtmiĢtir.
Ayrıca Daver, motorlu ve makineli kıtaların artmasının sevinçle karĢılanması
gerektiğini, çünkü modern ordunun motorlu ordu demek olduğunu ifade etmiĢtir.
Abidin Daver makalesinin devamında, Türk Ordusunun tam bir müdâfaa
ordusu olduğuna, müdâfaanın siyasi manasının hiçbir memlekete karĢı tecavüz ve
istila fikri benimsememek olduğuna değinmiĢtir. Ancak bir defa silah patladıktan
sonra Türk Ordusunun askeri manasıyla taarruz ordusu olacağını, çünkü harbi
müdâfaanın değil taarruzun kazandırdığını ifade etmiĢtir.
Çanakkale‟de cephanesiz, Ġnönü‟de süngüsüz, Sakarya‟da topsuz muzaffer
olan Türk Ordusunun artık her Ģeyi olduğuna değinen Abidin Daver, yazısını eĢsiz
kahramanlığa ve kırılmaz zafer imanına, yepyeni silahlar ilave eden Türk Ordusunun
nasıl yaman ve ne kadar korkunç bir harp vasıtası olacağını herkesin tasavvur
edebileceğini vurgulayarak bitirmiĢtir.
Atatürk, Trakya Manevralarından sonra yaptığı ilk Meclis konuĢmasında491,
son bir yılda Türk Ordusunda yapılan yenilikler hakkında milletvekillerine bilgi
vermiĢtir. Atatürk konuĢmasının baĢlangıcında, milli müdâfaa vasıtalarına senelerden
beri ehemmiyet verilmesinin ne kadar isabetli olduğunun, geliĢen hadiselerle her gün
görüldüğünü ifade etmiĢtir. Mustafa Kemal, orduyu en yeni vasıtalarla mütemadiyen
teçhiz etmeye çalıĢtıklarını, ordunun çalıĢmalarından ve bütün milletin vatan
müdâfaası için severek ve isteyerek çalıĢma Ģevkinden de memnun olduklarını dile
getirmiĢtir.
KonuĢmasının devamında deniz silahlarına verdikleri önemden söz eden
Mustafa Kemal denizcilerimizin iyi silahlı ve iyi talimli olarak hazırlanmalarını
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hedeflediklerini vurgulamıĢtır. Ayrıca hava ordusuna sarf edilen yardımların
arttırılmasının gerektiğini, bu konudaki geliĢmelerin arzu edilen düzeyde olmadığını,
kuvvetli bir hava ordusu oluĢturmak için, iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte
olduklarını ifade etmiĢtir. Ayrıca hava taarruzlarına karĢı milletin hazırlıklı olması
için de tüm milletvekillerinin üzerlerine düĢen görevi yapmalarını talep etmiĢtir.
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7. ĠZMĠR ORDU MANEVRASI (13-16 Ekim 1936)
7.1. Ġzmir Ordu Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri ve Ġcrası
Ġzmir Ordu Manevrası birliklerin eğitim seviyesini tespit etmek, orduya emir
ve komuta eden baĢta subaylar olmak üzere, sıralı komuta heyetinin muharebe
tecrübesini arttırmak amacıyla yaptırılmıĢtır.
Ġzmir Ordu Manevrasının sevk ve idaresini Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar
üstlenirken baĢhakemlik vazifesini Korgeneral Kerameddin icra etmiĢtir. Mavi tarafa
General Rasim, Kırmızı tarafa General Bürhaneddin kumanda etmiĢtir492. Manevraya
General RüĢtü de katılmıĢtır493.
Tüm manevralarda olduğu gibi, Ġzmir Ordu Manevrası da birliklere verilen
meseleye göre icra edilmiĢtir. Birlikler mavi ve kırmızı olmak üzere iki gruba
ayrılmıĢlardır.
Kırmızı ve Mavi Ordular, manevra öncesinde on gün devam eden ve fevkalade
mükemmel neticeler veren ordugâh ve garnizon tatbikatları icra etmiĢlerdir.
Bu faaliyetin sonunda, 13 Ekim sabahı mavi ve kırmızı birlikler karĢı karĢıya
mevzi almıĢlardır. Ġzmir Ordu Manevralarının baĢlamasıyla birlikte, Ġzmir Ovası
adeta muharebe meydanına dönmüĢtür494.
Manevranın Harekât Müdürü olan Orgeneral Ġzzeddin ve yüksek kumanda
heyeti, harekâtı gerçek bir muharebe ciddiyetiyle sevk ve idare etmiĢlerdir. Bu
ciddiyetin hâkim olduğu karargâh binasında, planlanan mesele dikkatle tatbik
edilmiĢ, tayyareler ve diğer harp vasıtaları bir makinenin muhtelif parçaları gibi
intizamlı çalıĢmıĢlardır.
Bu intizamlı çalıĢmada, Ģüphesiz, manevrayı sevk ve idare eden Orgeneral
Ġzzettin ÇalıĢlar ve baĢhakem Korgeneral Kerameddin PaĢaların Mavi ve Kırmızı
kuvvetler arasında adeta mekik dokuyarak yapmıĢ oldukları koordine ve takip önemli
rol oynamıĢtır495.
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Kırmızı kuvvetlerin cepheye her yönden devamlı surette takviyeler sevk
etmesi, Mavi kuvvetlerin ileri kıtalarının ilk andan itibaren büyük zorluklarla
karĢılaĢmasına neden olmuĢtur496.
Manevralar, Mavi kuvvetlerin tüm gücüyle Ġzmir Ovası‟nı ele geçirmeye
çalıĢması ve Kırmızıların mukavemetiyle devam etmiĢtir.
Birlikler manevra sahasında toplu halde hedef olmamak adına, büyük gayret
göstermiĢler, aralarındaki muhabere vasıtalarını çok iyi çalıĢtırmıĢlardır. Nitekim beĢ
kilometre geride mevzilenmiĢ bir birlikten, haberciler kanalıyla (ağızdan ağıza)
gönderilen bir emir iki üç dakika gibi çok kısa bir zamanda Orgeneral‟e iletmiĢtir.
Emrin aynen muhafaza edilerek süratle iletilmesi birliğin muhabere konusundaki
baĢarısını herkese göstermiĢtir. Birlikler aralarındaki muhabereyi, süvariler,
fundalıklar içinde tesisatını kurmuĢ telefoncular, motosikletli haberciler ve sahra
telsizleri vasıtasıyla tesis etmiĢlerdir.
General ve üst düzey komutanlar dağ yolları vasıtasıyla Demirci, Karaağaç ve
güzergâhlarında bulunan köylerden geçerken köylülere muhtelif sualler sormuĢlar,
aldıkları cevaplarla köylülerin de manevra ile yakından alâkadar olduklarını
görmüĢlerdir.
Manevranın ilk günü öğle saatlerine kadar Mavi kuvvetler Kırmızı kuvvetlerin
mukavemeti nedeniyle Ġzmir Ovası‟nı ele geçirememiĢlerdir. Öğleden sonra
muharebeler devam etmiĢ, bilhassa her iki tarafın tayyareleri, karĢı taraftan
birliklerin yerini tespit etmek için yoğun bir faaliyet göstermiĢlerdir.
Tayyareciler gece uçuĢlarında çok büyük baĢarı göstermiĢlerdir. Kırmızı taraf
tayyareleri Mavilerin ordugâhını bombardıman etmiĢ, bu bombardımanda farazi
olarak Mavi tarafa zayiat verdirmiĢlerdir. Kırmızı tarafın bu taarruzuna karĢılık
faaliyete geçen Mavi tayyareler, iki yüz metre üzerinden uçmalarına rağmen, Kırmızı
tarafın çok iyi gizlenmesi nedeniyle ilerlemekte olan alayları görememiĢlerdir. Bu da
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son yıllarda manevralarda büyük ehemmiyet verilen gizleme konusunda birliklerin
eğitim seviyesinin yükseldiğini göstermektedir497.
Manevranın ikinci günü olan 14 Ekim tarihinde, bütün kuvvetlerin ve
bataryaların yerleri değiĢmiĢtir. Dolu olan yerler boĢalmıĢ, yeni mevkilerde yeni
mevziler tutulmuĢtur. Kısa bir süre içinde yapılan bu mevzii değiĢtirme faaliyeti,
ordunun harekât süratinin arttığını göstermesi açısından oldukça önemlidir.
Harekât Müdürü Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar, manevra sırasında muhtelif siper
ve mevzileri ziyaret ederek yerinde tetkikler yapmıĢtır.
Manevranın ikinci günü, karargâha her cepheden durmaksızın raporlar
gelmiĢ, telefon, telgraf ve diğer vasıtalarla alınan bu haberler vasıtasıyla harekât
muntazam bir Ģekilde takip edilmiĢtir. Tayyareler sayesinde alınan cephe fotoğrafları
da karargâha getirilmiĢ, bu sayede gerekli emirler isabetli olarak verilebilmiĢtir.
Kırmızı kuvvetler cepheleri arasındaki haberleĢmenin bir kısmını güvercinleri
kullanarak yapmıĢlardır. Güvercinlerin ayaklarına bağlanan pusulalar sayesinde
vaziyet hakkındaki yazılı raporların cephe gerilerine getirmesi, muhabere
vasıtalarının çeĢitlendirilmesi açısından da örnek bir durum teĢkil etmiĢtir.
Kırmızı ve Mavi taraflar arasındaki gündüz muharebeleri sırasında, iki taraf
birbirine çok yaklaĢmıĢtır Ġkinci gün gecesi Mavi kuvvetler Karaağaç, Demirci
köylerini ele geçirmiĢler ve civardaki tepelerde iyi mevziler almıĢlardır498.
Manevranın üçüncü günü, Harekât Müdürü Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar, Ġzmir
Valisi, Belediye Reisi ve milletvekillerini manevra sahasına davet etmiĢ ve
kendilerini gezdirmiĢtir.
Mavi kuvvetlerin gece yaptığı harekâta, Kırmızı kuvvetler üçüncü gün
sabahtan itibaren, mavinin sol kanadına yaptıkları karĢı taarruzla cevap vermiĢlerdir.
Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar, manevra sahasındaki tetkikleri sırasında, bir
subaydan Kırmızıların tatbik ettiği tabiye hakkında izahat almıĢtır. Bu sırada Kırmızı
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kuvvete mensup piyadeler, topçu himayesinde ve avcı hattı düzeninde taarruzlarına
devam etmiĢlerdir.
Kırmızı taraf tayyareleri Mavi taraf mevzilerine hücum etmiĢler, tayyare
seslerine karıĢan top, makineli tüfek ve mavzer sesleri, tayyarelerin ateĢlerini
artırmasıyla, manevra sahası gerçek bir harp alanına dönmüĢtür.
Daha sonra Maviler aldıkları takviye kuvvetleriyle Kırmızıların gittikçe artan
Ģiddetli

taarruzlarına

karĢılık

vermeye

çalıĢmıĢlardır.

Kırmızıların

aniden

KuĢçuburnu mevkiine ilerlemesiyle Demirci Köyü‟nde Ģiddetli bir çatıĢma
yaĢanmıĢtır. Demirci Köyü‟nü görülmemiĢ bir kuvvetle müdâfaaya çalıĢan Mavi
kuvvetler bir anda Kırmızıların süngü hücumuyla karĢılaĢmıĢlardır. Köyün içindeki
süngü

muharebesinin

ardından

Kırmızı

kuvvetler

Demirci

Köyü‟nü

ele

geçirmiĢlerdir.
Manevra, Kırmızı kuvvetlerin gittikçe belirginleĢen taarruzu, buna mukabil
de Mavi kuvvetlerin büyük mukavemeti devam ederken, Orgeneral Ġzzettin
ÇalıĢlar‟ın müdahalesiyle 15 Ekim saat 12.00‟de sona erdirilmiĢtir. ÇalıĢlar‟ın emri
borazanlar vasıtasıyla kıtalara ulaĢtırılmıĢtır499.
16 Ekim öğleden sonra Seydiköy ile Cuma Ovası arasında manevraya iĢtirak
eden bütün kuvvetlerin katılımıyla büyük bir resmigeçit yapılmıĢtır. Ġzmir halkı, üç
gün süren manevranın baĢından itibaren bu geçit resmini sabırsızlıkla beklemiĢtir.
Resmigeçide katılacak halk için Ġzmir‟den hususi trenler tahsis edilmiĢtir. Halk
resmigeçidi büyük bir heyecan ve coĢkuyla kendileri için hazırlanmıĢ tribünlerden
izlemiĢtir.
Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar baĢta olmak üzere, askeri erkân, Ġzmir Valisi, Ġzmir
Belediye Reisi ve milletvekilleri de tribünde yerlerini almıĢlardır
Manevraya katılan tüm birliklerin geçiĢi, çelik adımlar ile yerleri titreten
piyadelerle baĢlamıĢtır. Ardından tayyarelerin ve diğer kıtaların geçiĢi halk üzerinde
derin bir tesir bırakmıĢtır. Resmigeçit saat 14.00‟ten akĢama kadar devam etmiĢ ve
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bu müddet zarfında halk yerinden kıpırdamadan aynı heyecan ve aynı coĢkuyla
ordunun geçiĢini, “Var ol Türk ordusu, var ol Atatürk” avazeleri ile izlemiĢtir500.
7.2. Ġzmir Ordu Manevrasının Değerlendirilmesi ve Sonuçları
Gerek Mavinin hücumlarını kırarak taarruza geçmeye muvaffak olan ve Türk
ordusunu temsil eden Kırmızı tarafın, gerekse düĢmanı temsil eden Mavi tarafın
talim, kumanda, aldıkları emirleri tatbik bakımından gösterdikleri büyük gayret ve
muvaffakiyet her türlü takdirin üstünde bulunmuĢtur.
Manevraların sonunda Harekât Müdürü Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar intibalarını
söylemiĢtir. Manevralarda her iki tarafın yüksek sevk ve idare kabiliyeti göstererek
heves ve gayretle çalıĢtığını ifade eden Orgeneral, Ġzmir Manevralarının ordumuzun
dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu ispat ettiğine vurgu yapmıĢtır. Bütün
erlerden ve kumandanlardan memnuniyetini dile getiren Orgeneral çok derin iftihar
duyduğunu belirterek sözlerini tamamlamıĢtır501.
Ġzmir Ordu Manevralarında, harekâta katılan baĢta zabitan heyeti olmak üzere
tüm personelin göstermiĢ olduğu üstün gayret ve fedakârlık ile Türk Ordusu,
ülkesinin güvenliği ve huzuru, bölgedeki istikrarın en büyük güvencesi olduğunu bir
kez daha göstermiĢtir.
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8. TRAKYA MANEVRASI (17-20 AĞUSTOS 1937)
8.1. Trakya Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Türkiye Cumhuriyeti, 1936 yılında Trakya‟da yaptığı manevralarla tüm
dünyaya göstermiĢ olduğu askeri gücünü, bölge barıĢı ve istikrarı adına, 1937 yılında
da yine Trakya‟da yaptığı manevralarla pekiĢtirmek istemiĢtir.
Ayrıca Türkiye, bu manevralara birçok yabancı heyet davet ederek, uluslararası
kamuoyunun dikkatlerini, Türk Ordusunun hali hazır gücüne çekmek istemiĢtir.
Davet edilen yabancı temsilciler dikkate alındığında, Balkan Paktı ve Sadabad
Paktı‟na üye, yani bir bakıma dostluklarını antlaĢmalarla perçinlemiĢ, ülkeler olduğu
görülmektedir.
Nitekim Trakya Manevralarına davetli bulunan; Yunan heyeti, Genelkurmay
BaĢkanı General Papagos‟un BaĢkanlığında 13 Ağustos‟ta 502 , Irak Askeri Heyeti
General Hüseyin Fevzi‟nin BaĢkanlığında 14 Ağustos‟ta, 503, Afgan Askeri Heyeti,
General Esedullah Han BaĢkanlığında 15 Ağustos‟ta504,Ġran Askeri Heyeti General
Rıza Kulu Kerim‟in BaĢkanlığında 16 Ağustos‟ta 505 , Yugoslavya Askeri Heyeti
Genelkurmay BaĢkanı General Nediç BaĢkanlığı‟nda ve Rumen Askeri Heyeti
Genelkurmay BaĢkanı General ġikityunan BaĢkanlığında 17 Ağustos‟ta506 Ġstanbul‟a
gelerek manevralara iĢtirak etmiĢlerdir.
Manevraların baĢlamasından kısa bir süre önce, 14 Ağustos 1937 günü saat
11.00‟de Türkiye‟de yapılacak ilk denizaltının omurga kurma merasimi Haliç‟teki
tersanede icra edilmiĢtir. Merasimi, gemiyi inĢa edecek olan Krupp Germaniawer
Müessesesi hazırlamıĢ, burada BaĢvekil Ġsmet Ġnönü ve Bayan Ġnönü baĢta olmak
üzere, Milli Müdâfaa Vekili Kazım Özalp, Ġstanbul Vali Vekili, Komutan Vekili,
Merkez Kumandanı, Emniyet Direktörü, Deniz Komutanı ve deniz zabitleri, deniz
iĢleriyle alakadar müessese direktörleri ve basın hazır bulunmuĢlardır.
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Trakya Manevrasından hemen önce ilk yerli denizaltının yapım çalıĢmasının
baĢlaması ülke savunması ve ordunun gücünün arttırılması yönünden önemli bir yer
tutmaktadır507.
8.2. Trakya Manevrasına Katılan Devlet ve Askeri Erkan
16 Ağustos 1937 günü saat 20.00‟de Florya‟dan hususi treniyle yola
çıkan

508

Atatürk, BaĢbakan Ġsmet Ġnönü ve Genelkurmay BaĢkanı Fevzi Çakmak ile

birlikte Trakya Askeri Manevralarını izlemek üzere Çerkezköy‟e gelmiĢ 509, geceyi
Çerkezköy‟de geçirmiĢtir.
Büyük Manevralar510 dolayısıyla Atatürk‟ün Çorlu‟yu Ģereflendireceğini haber
alan komutanlar ve mebus heyeti kalabalık bir halk kitlesiyle beraber istasyonu
doldurmuĢ ve Büyük Önderi beklemiĢlerdir. Atatürk‟ün 17 Ağustos‟ta manevra
sahasına geleceği bildirilmiĢ, Trakya Umumi MüfettiĢi General Kazım Dirik saat
01.00‟de Çorlu‟dan Çerkezköy‟e gelmiĢ ve kendilerine Trakyalıların saygılarını
sunmuĢtur511.
Trakya Manevralarına gitme planında değiĢiklik sebebiyle 18 Ağustos saat
00.20‟de, BaĢvekil Ġsmet Ġnönü, Trakya Ordu Manevrası Hareket Komutanı
Orgeneral Fahrettin Altay‟a bir telgraf çekmiĢtir. Telgrafta manevra sahasına gitmek
üzere Ġstanbul‟dan hareket eden vekil ve elçilerin bulunduğu trenle, Atatürk‟ün
Florya‟ya hareket eden treninin Kabakça Ġstasyonu‟nda karĢılaĢtığı, Atatürk‟ün ricası
sonrası planda bir değiĢiklik yapılarak trenlerin beraberce Florya‟ya gideceği ifade
edilmektedir 512 . Bu plan değiĢikliğinin, Atatürk‟ün manevra için gelen vekil ve
elçilerle görüĢ alıĢveriĢinde bulunmak amacını taĢıdığını değerlendirmekteyiz.
AraĢtırmamızda manevraya izinli olarak Türkiye‟de bulunan yedi elçinin
davet edildiği bilgisine ulaĢmıĢ bulunmaktayız. Trakya Manevralarına davet edilen
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elçiler Ģunlardır; Londra Elçisi Fethi Okyar, Moskova Elçisi Zekai Apaydın, VarĢova
Elçisi Ferid, Tahran Elçisi Enis Akaygün, BükreĢ Elçisi Suphi Tanrıöver, Atina
Elçisi RuĢen EĢref, Tiran Elçisi Ali Türkgeldi513.
18 Ağustos‟ta gönderdiği telgrafın devamında Ġsmet Ġnönü, Manevra
Kumandanlığı tarafından bir Erkan-ı Harbiye Heyetinin 19 Ağustos 1937 PerĢembe
günü saat 06.00‟da Çerkezköy‟de ordunun davetlisi olan vekil ve elçilerin emrine
verileceğini belirtmiĢtir. Bu meyanda Türkiye Reisicumhuru Atatürk‟ün, Cumhuriyet
Hükümeti BaĢbakanı‟nın ve bazı davetli zatların da beraber bulunacağının
düĢünülerek her türlü tedbirin alınması gerektiğini hatırlatmıĢtır.
Ġsmet Ġnönü, Orgeneral Fahrettin Altay‟dan bu telgrafta belirtilen konular
hakkındaki düĢüncesini 18 Ağustos saat 20.00‟ye kadar Florya Atatürk Denizevi‟nde
bulunan Hususi Kalem Müdürü Vedid Uzgören‟e bildirmesini rica etmiĢtir.514
8.3. Trakya Manevrasının Ġcrası
16 Ağustos akĢamı manevraya iĢtirak edecek birlikler bulundukları
kıĢlalarından tamamıyla çıkıĢ vaziyetine geçmiĢlerdir. Komuta heyetini teĢkil eden
zevat ile Harekât Müdürü Orgeneral Fahreddin Altay Çorlu‟ya gelmiĢlerdir.
Tezahüratlarla karĢılanan Orgeneral Fahreddin Altay iki taraf kıtalarını teftiĢ etmiĢtir.
General Halis ile diğer davetli generaller de Çorlu‟ya gelmiĢlerdir. Manevraya iĢtirak
edecek birliklerin 17 Ağustos sabahı saat 06.00‟da kendilerine verilecek vaziyete
göre harekâta baĢlayacağı bildirilirken, iki tarafın bütün kuvvetleri, kendi faaliyet
sahaları içinde hazırlıklarını tamamlamıĢlardır515.
Birlikler kırmızı ve mavi olmak üzere ikiye ayrılırken dost tarafı kırmızı
birlikler, düĢman tarafını ise mavi kuvvetler oluĢturmuĢtur.
17 Ağustos günü saat 05.00‟te Çorlu, hummalı bir askeri faaliyete sahne
olmuĢtur. Manevraların baĢlamasına bir saat kala iki tarafın büyük kuvvetleri temas
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etme noktasına gelmiĢlerdir. Kumanda heyeti, hakem heyetleri, harekât alanına
intikal etmiĢlerdir516.
Nitekim Büyük Trakya Manevraları, 17 Ağustos sabahı Çerkezköy‟den
hareket eden bir Kırmızı Tümen ile bir Mavi Tümenin Manika Köyü‟nün güney
sırtlarında karĢılaĢması ile baĢlamıĢtır. Muharebe evvela Mavinin taarruzu, sonra da
Kırmızının karĢı taarruzu Ģeklinde cereyan etmiĢtir.
Manevranın ilk günü Atatürk, refakatinde BaĢvekil Ġsmet Ġnönü, Dâhiliye
Vekili ġükrü Kaya ve maiyeti olduğu halde manevra sahasını gezmiĢ ve harekâta
iĢtirak eden birliklerin vaziyetlerini gözden geçirmiĢtir517.
17 Ağustos öğleden sonra muharebeler cephedeki tümenlerin taarruz ve karĢı
taarruzları ile devam etmiĢtir. Kırmızının karĢısında bulunan süvari tugayına mensup
kamyonlara bindirilmiĢ alay, Kırmızı Tümenin cephesini takviye etmek üzere emir
almıĢtır. Emri alan Alay saat 17.00‟de zırhlı otoların himayesinde KarıĢtıran‟ın
Yanık Ağıl Köyü‟ne hareket etmiĢtir. Saat 16.00‟da Kırmızı Kolordunun Çorlu‟da
bulunan tümeni de cephe gerisine yanaĢmak üzere emir almıĢ ve muhtelif yollardan
istifade ederek emredilen bölgeye doğru yürüyüĢe geçmiĢtir.
Ayrıca kırmızı ve mavi tayyareler de keĢif faaliyetlerinde bulunup, kendi
birliklerine gerekli keĢif raporlarını atmıĢlardır. Atatürk, BaĢvekil Ġsmet Ġnönü ve
refakatlerinde bulunan zevat öğle yemeğini Çerkezköy‟de yedikten ve bir müddet
istirahat ettikten sonra, tekrar manevra sahasına dönerek, buradaki askeri harekâtı
büyük bir dikkatle takip etmiĢlerdir518.
Atatürk ve beraberindeki heyet saat 13.20‟de trenle Lüleburgaz‟a hareket
etmiĢtir. Burada tayyare karargâhını ziyaret eden Atatürk, kırmızı tayyare
komutanıyla vaziyet hakkında görüĢmüĢtür. Atatürk, saat 18.00‟de Çorlu medhalinde
Kırmızı 61‟inci Tümen harekâtıyla yakından alakadar olmuĢ, 19.00‟da Çorlu‟daki
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3‟üncü Kolordu Karargâhını ziyaret ederek saat 21.10‟da Florya‟ya gitmek üzere
bölgeden ayrılmıĢtır519.
18 Ağustos sabaha karĢı cephedeki Mavi Tümen, Kırmızının taarruzları
karĢısında gece karanlığından istifade ederek Manika Köyü güneydoğusuna kadar
çekilmiĢtir. Mavinin Saray‟da bulunan tümeni, Kırmızının taarruzlarını karĢılamak
üzere sağ kanat gerisine yanaĢmıĢtır.
Kırmızının karĢısında bulunan süvari tugayı ve Çorlu‟daki bir piyade tümeni,
yeniden taarruz için, gece karanlığından da istifade ederek cepheye doğru
yanaĢmıĢlardır. Taarruz hazırlıkları sırasında, her iki tarafın tayyareleri de
faaliyetlerine devam etmiĢlerdir. Bu sırada Kırmızı keĢif tayyareleri mavi avcı
tayyarelerinin taarruzuna maruz kalmıĢtır.
Manevraları takip etmek üzere davet edilen yabancı ateĢemiliterler, 18
Ağustos saat 17.00‟de Ġzmir Vapuru ile Tekirdağ‟a hareket etmiĢlerdir520.
18 Ağustos saat 20.30‟da misafir heyetler Ģerefine Ġzmir Vapuru‟nda büyük
bir ziyafet veren MareĢal Fevzi Çakmak, samimi geçen ziyafetin sonunda bir nutuk
irat etmiĢtir. “Hoş geldiniz” diyerek baĢladığı konuĢmasında, müttefik dost orduların
manevralarda

hazır

bulunmak

suretiyle

Türk

Ordusuna

Ģeref

bahĢeden

mümessillerini masanın etrafında toplanmıĢ görmekten duyduğu büyük sevinci ifade
etmiĢtir. MareĢal, düzenlenen bu suarenin Türk Ordusu tarihinin kaydedeceği ve
kalplerde daima yaĢatacağı en güzel hatıralardan biri olacağını dile getirmiĢtir.
Fevzi Çakmak, müttefik devletlerle Türkiye‟nin münasebetlerinin en büyük
amacının, dünya barıĢı için sulh içinde yaĢamak olduğunu belirtmiĢtir. Nitekim bu
barıĢ parolasını mükemmel surette sembolize eden bu yemekli toplantıdan daha
güzel bir manzara tasavvur edilemeyeceğini vurgulamıĢtır521.
MareĢal Fevzi Çakmak, General Esedullah Han‟ın Ģahsında Afganistan
Ordusunu, General Papagos‟un Ģahsında Yunan Ordusunu, General Rıza Kuli
Kerim‟in Ģahsında Ġran Ordusunu, General Hüseyin Fevzi‟nin Ģahsında Irak
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Ordusunu General ġikityunan‟ın Ģahsında Romanya Ordusunu, General Nediç‟in
Ģahsında da Yugoslav Ordusunu selamladığını ifade etmiĢtir. MareĢal, kadehini dost
ve müttefik orduların ve mümessillerinin, saadet ve refahına kaldırmıĢtır522.
MareĢal Fevzi Çakmak‟ın bu konuĢmasının ardından, yabancı heyet
baĢkanlarının en kıdemli generali sıfatıyla, Yugoslavya Genelkurmay BaĢkanı
General Nediç söz alarak tüm misafir memleketler ve bunların orduları hakkında
ifade ettiği dostluk ve tesanüd hislerinden dolayı MareĢal‟e teĢekkür etmiĢtir.
General Nediç, MareĢal‟den, manevralar için yapılan nazikâne davetten ve
gösterilen hararetli ve dostane hüsnü kabulden dolayı en içten minnettarlığı kabul
etmesini istemiĢtir. Nediç, Türkiye‟ye derin ve sarsılmaz bir dostlukla bağlı bulunan,
altı devlet genelkurmay baĢkanının manevralarda hazır bulunmasının, Yeni
Türkiye‟nin dünyanın iki büyük kıtası arasında daha Ģimdiden çok mesut neticeler
vermiĢ olan barıĢçıl siyaseti sayesinde, teminine muvaffak olduğu huzur ve istikrarın
en güzel göstergesi olduğunu ifade etmiĢtir523.
General Nediç, Büyük Manevralar esnasında, modern teĢkilatı, meĢhur feragat
ve fedakârlık hissiyle Türk Ordusunun dünyanın en iyi ordularından biri olduğunu
gösterdiğini vurgulamıĢtır. Reisicumhur Ekselans Kemal Atatürk tarafından idare
edilen Türkiye Cumhuriyeti ve onun Kahraman Ordusunun, dünyanın bu bölgesinde
barıĢın en büyük teminatı olduğunu bir kez daha ispat ettiğini dile getirmiĢtir.
Yugoslav Genelkurmay BaĢkanı, konuĢmasının sonunda altı ordu adına
kadehini, Ekselans CumhurbaĢkanı‟nın Ģahsi saadetine, Türk Milleti‟nin terakkisine,
Ģanlı ordusunun Ģerefine ve MareĢal Fevzi Çakmak‟ın Ģahsi sıhhat ve saadetine
kaldırmıĢtır524.
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Verilen bu ziyafetten evvel Orgeneral Fahreddin Altay, misafir askeri heyetlere
manevranın vaziyeti hakkında izahat vermiĢtir.
18 Ağustos gecesi Trakya Manevralarını takip etmek üzere dost devlet
temsilcileri saat 23.00‟de Tınaztepe Muhribinin eĢlik ettiği Ġzmir Vapuru ile
Tekirdağ‟a gelmiĢler, geceyi vapurda geçirmiĢlerdir. Manevra müddetince de
misafirlerin Tekirdağ‟daki Ġzmir Vapurunda kalmaları planlanmıĢtır.
19 Ağustos sabah saat 07.00‟de Tekirdağ Belediye Reisi vapura gelerek
misafirlere hoĢamedide bulunmuĢtur. MareĢal Fevzi Çakmak, Orgeneral Fahreddin
Altay, Genelkurmay Erkânı ve ecnebi misafirler saat 08.00‟de ġirket-i Hayriye‟nin
bir vapuruyla iskeleye çıkmıĢlardır. Ġskelede vali ve mevki kumandanı tarafından,
binlerce kiĢinin coĢkun alkıĢlarıyla karĢılanmıĢlardır. Heyet doğruca vilayete giderek
valinin ziyaretini iade etmiĢtir. Daha sonra misafirler otomobillerle manevra sahasına
gitmiĢlerdir525.
Yabancı heyet saat 10.20‟de harekât amirlerinin bulunduğu Çaylak Tepesi‟ne
gelmiĢtir. Heyetin ulaĢmasından bir müddet sonra Reisicumhur, refakatinde BaĢvekil
Ġsmet Ġnönü, Milli Müdâfaa Vekili Kazım Özalp, Hariciye Vekili Doktor RüĢtü Aras,
Dâhiliye Vekili ġükrü Kaya, Nafia Vekili Ali Çetinkaya, Adliye Vekili ġükrü
Saraçoğlu, Ġnhisarlar Vekili Rana Tarhan, Londra Büyükelçisi Fethi ve daha birçok
elçiler olduğu halde Çaylak Tepe‟ye ulaĢmıĢtır.
Önce heyete manevralar hakkında izahat verilmiĢtir. Sonrasında bir müddet
cereyan eden harekâtı izleyen heyet Çaylak Tepe‟den ayrılmıĢtır. Heyet
Tekirdağ‟dan itibaren yol boyundaki kasaba ve köylerde bulunan halk tarafından
alkıĢlarla karĢılanmıĢtır. En mütevazı köylerde bile taklar kurulurken, evler
bayraklarla süslenmiĢtir. Heyet öğle yemeği için Bozaba mevkiinde konaklamıĢ ve
bir müddet istirahat etmiĢtir. Burada Orgeneral Fahreddin Altay, misafir heyetlere
manevra hatırası olarak madalya526 dağıtmıĢtır.
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Saat 13.30‟da Kapaklı Köyü‟nde Kırmızı ordunun sıhhiye karargâhını gezen
heyet gördükleri intizamdan çok mütehassis olmuĢtur. Müteakiben heyet Bağlar
sırtına gelerek mavilerin harekâtını tetkik etmiĢ ve ordu kumandanının izahatını
dinlemiĢtir. Bir müddet sonra da Muradlı üzerinden Tekirdağ‟a hareket etmiĢtir527.
19 Ağustos günü manevralar tüm hızıyla devam etmiĢtir. Kırmızılar,
mavilerin Saray güneyindeki Bağlar sırtı ve Ortabayır hattında bulunan ileri
mevzilerine taarruz etmiĢtir. Bağlar sırtına ilerleyen tümenin taarruzuna bir tank
taburu da iĢtirak etmiĢtir.
Tanklar, piyade hatlarının önünde düĢman mevzilerini geçerken piyadeler de
topçu himayesinde tankları takip ederek düĢmanın ileri mevzilerine girmiĢlerdir.
Kırmızı tarafın, ertesi gün sabaha kadar düĢman mevzileri üzerinde keĢif yaptıktan
sonra, asıl taarruzu yapması planlanmıĢtır. Kırmızı süvari tugayı mavinin sağ
kanadını kuĢatmak üzere sevk edilirken, maviler Saray mıntıkasındaki mevzilerini
tahkim ile meĢgul olmuĢlardır. Her iki tarafın keĢif tayyareleri, avcı tayyarelerinin
himayesinde vazifelerini yapmıĢlar, bu meyanda iki taraf avcı tayyareleri arasında
Saray üstünde bir hava muharebesi cereyan etmiĢtir.
Atatürk, beraberinde BaĢvekil, vekiller, mebuslar olduğu halde Saray‟a
gelmiĢtir. Halk heyeti sevinç ve heyecan tufanıyla karĢılamıĢ, alkıĢlar ve “Yaşasın
Atatürk” avazeleri ortalığı çınlatmıĢtır. Heyet saat 16.00‟da Saray‟dan ayrılarak,
mavi ordunun bir baĢka tümen karargâhını, bir ağır batarya mevziini ve süvari tugay
karargâhını ziyaret etmiĢtir528.
Daha önce mavilerin Bağlar sırtı-194 rakımlı tepe-Ortabayır hattında bulunan
ileri mevziini iĢgal eden Kırmızı kuvvetler, mavilerin, Saray kuzeyinde Kovacık,
Saray‟ın bir kilometre kadar batısında Küçükmanika ve doğuya doğru uzanan hatta
bulunan asıl mevziine taarruz etmek üzere, 19 Ağustos öğleden itibaren keĢfe
baĢlamıĢtır.
19 Ağustos gecesi keĢif uçuĢları yapan Tayyareci Sabiha Gökçen, bu
uçuĢların neticesini 20 Ağustos‟ta yazdığı raporda belirtmiĢtir. Gökçen, saat 21.00‟de
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Lüleburgaz-Uzun Hacı-Büyük Manika-Saray yolu ile keĢif mıntıkalarına yaptığı
uçuĢla, Kolordu‟dan emredilmiĢ olan yollar üzerinde gördüklerini ve düĢman
durumlarını raporunda yazdığını belirtmiĢtir.
Sabiha Gökçen raporunda, Saray-Güngörmez yolunda düĢman hareketleri
görüldüğünü, Saray‟ın dört kilometre doğusundaki sırtlarda lambaları yanan
ordugâhlar, farları yanan dört beĢ otomobilin olduğunu, aydınlatma fiĢeklerinin
atılmasıyla düĢman durumunun tespit edildiğini belirtmiĢtir. Sabiha Gökçen,
Saray‟ın iki kilometre kuzey doğusunda Galata Deresi kenarında gündüz de
keĢfedilmiĢ ve gece de lambaları yanan büyük ordugâh çadırları görüldüğünü ifade
etmiĢtir. Buraya atılan aydınlatma fiĢeğiyle de portatif çadırlardan mürekkep baĢka
bir küçük ordugâh daha tespit edildiğini, bu keĢfin saat 21.45 ila 22.05 arasında
yapıldığını beyan ederek raporuna son vermiĢtir529.
20 Ağustos günü Balkan ve Sadabad Paktları‟na dahil devletlerin manevralara
davetli olan askeri heyetleri, sabah saat 06.45‟te Ġzmir Vapurundan Tekirdağ‟a
geçmiĢler ve oradan otomobillerle doğruca harekâtın gözetleme merkezi olan Bağlar
sırtı mevziindeki 194 rakımlı tepeye gelmiĢlerdir.
Ayrıca saat 07.30‟da Çerkezköy‟den hareket eden Reisicumhur Atatürk,
BaĢvekil Ġsmet Ġnönü, bütün vekiller, Çorlu‟dan yola çıkan MareĢal Fevzi Çakmak,
Orgeneral Fahreddin Altay, mebuslar, birçok büyükelçi, Profesör Afet Ġnan, matbuat
erkânı ve daha birçok zevat da 194 rakımlı tepeye gelmiĢlerdir.
Burada izlenen harekât çok heyecanlı olmuĢ ve takip edenlerin büyük
alakasını uyandırmıĢtır. Aynı tepede BaĢhakem Korgeneral Salih Omurtak ve hakem
heyeti erkânı da bulunmuĢtur. Atatürk, beraberinde vekillerle, harekâtı muhtelif
noktalardan takip etmiĢtir.
Kırmızı kuvvetler 20 Ağustos sabahı saat 08.00‟den 09.00‟a kadar mavi taraf
gözetleme yerlerine topçu ateĢi yapmıĢlardır. Kırmızı topçuların saat 09.00‟dan
09.35‟e kadar, Kırmızı piyadesini hücuma hazırlamak üzere, Mavi piyade
mevzilerine Ģiddetli topçu bombardımanı sırasında kâğıt bombalar kullanması
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sayesinde oluĢan durum, izleyenlerin kendilerini gerçek bir muharebe meydanında
zannetmelerine sebebiyet vermiĢtir530.
Aynı gün, taarruza kalkıĢan kırmızılar, üç piyade tümeni, motorlu ve zırhlı
vasıtalarla takviye edilmiĢ süvari tugayından oluĢmuĢtur. Kırmızılar, Saray
doğusundaki mıntıkadan taarruz ederlerken, süvari tugayı ile de Mavinin Saray
kuzeyinde bulunan sağ kanadını tazyik etmeye devam etmiĢlerdir.
Tank ve tayyarelerin iĢtirakiyle sıklet merkezine yapılan taarruz inkiĢaf etmiĢ
ve Kırmızılar, Mavinin mevzilerine bir buçuk kilometre kadar girmeye muvaffak
olmuĢlardır. Mavinin buna mukabil, ihtiyatlarını kaydırarak Saray‟ın güneyinden
yaptığı karĢı taarruz, Bağlar sırtına kadar ilerlemeye muvaffak olmuĢ, fakat
Kırmızının da bu esnada ihtiyatından getirdiği kuvvetler, Mavinin bu mukabil
taarruzunu durdurmuĢtur.
Mavinin bu taarruzu esnasında, kamyonlara bindirilmiĢ olan topçu takviyeli
alay da süratle Saray batı mıntıkasına kaydırılarak bu istikamette taarruza memur
edilmiĢtir. Bu alayın taarruzu ilerlerken, manevranın bitim saati gelmiĢ olduğundan,
harekât saat 15.00‟de nihayet bulmuĢ ve verilen emir üzerine kıtalar ordugâhlarına
çekilmiĢlerdir.
Manevralarda Kırmızı ve Mavi tayyareler, av tayyareleri himayesinde
hasımlarını bombalamıĢlar ve yer muharebesine de iĢtirak etmiĢlerdir.
Ecnebi heyetler Saray Belediyesi‟nde yemek yedikten sonra Genelkurmay
heyetiyle birlikte Ortabayır sırtlarına gelmiĢlerdir. Orada BaĢhakem Korgeneral Salih
Omurtak‟ın manevranın bitiĢ vaziyeti hakkında verdiği izahatı dinlemiĢlerdir.
MareĢal, Orgeneral Altay ve Korgeneral Omurtak heyetlere veda ederek ayrılırken,
misafirler Korgeneral Asım Gündüz‟ün refakatinde 15.10‟da Ortabayır‟dan hareket
ederek Tekirdağ‟a geçmiĢlerdir. 17.20‟de Ġzmir Vapuruna gelen heyetin ertesi gün
Edirne‟ye geçmesi planlanmıĢtır531.
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Manevranın diğer günlerinde olduğu gibi son günü de, sabahtan itibaren
harekâtı yüksek bir alaka ve dikkatle takip eden Atatürk, kendisini manevra
sahasında gören subay ve erlerin heyecan ve Ģevkinin bir kat daha artmasına sebep
olmuĢtur.
Türk Ordusu geceli gündüzlü devam eden manevrada yüksek bir kudret ve
kabiliyet göstermiĢ, bu kabiliyet baĢta Atatürk olmak üzere bütün ülke ileri
gelenlerinin ve ecnebi misafirlerin kıymetli takdirlerini kazanmıĢtır. Atatürk
bindirilmiĢ piyade alayının taarruz hareketini tetkik ettikten sonra veda ederek
ayrılırken, MareĢal‟e, orduya teĢekkür ve selamlarının iletilmesini, emretmiĢtir532.
21 Ağustos saat 08.00‟de, ecnebi misafirler heyeti Tekirdağ‟dan hareketle
Lüleburgaz, Babaeski ve Hafsa‟dan geçerek Edirne‟ye ulaĢmıĢtır. Heyetin geçtiği
yollarda halk yoğun sevgi tezahürleri göstermiĢtir.
MareĢal Çakmak, Orgeneral Altay ve birçok general-amiral, Trakya MüfettiĢi
Umumisi General Kazım Dirik, tayyaresiyle Edirne‟ye gelen Tayyareci Sabiha
Gökçen, Edirne Valisi, Mevki Kumandanı, Belediye Reisi, Emniyet Direktörü,
vilayet ve belediye erkânı, ġehir ve Vilayet Meclisi azaları, ecnebi heyetten önce
gelerek Edirne‟nin medhalinde, misafirlerini halkla birlikte karĢılamıĢlardır.
Mızıka ve asker kıtaları ihtiram resmini ifa etmiĢtir. Bir müddet istirahatten
sonra General Kazım Dirik burada misafirlerine bir ziyafet vermiĢtir533.
8.4. Trakya Manevrasının Ardından Yapılan Resmigeçit
22 Ağustos günü icra edilecek olan resmigeçit öncesi, MareĢal Fevzi Çakmak,
Orgeneral Fahrettin Altay ve birçok general, manevralara iĢtirak eden kıtaların
kumandan ve zabitleri, yabancı heyetlerle beraber manevranın yapıldığı sahada
incelemelerde bulunmuĢtur.
Manevra sahasında MareĢal Fevzi Çakmak ve Orgeneral Fahrettin Altay‟la
birlikte harekât hakkında istiĢarelerde bulunan yabancı heyetler, daha sonra
MareĢal‟in de refakatiyle Saray‟a gelerek Orgeneral Altay tarafından belediye
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bahçesinde verilen kır ziyafetinde hazır bulunmuĢlardır. Ziyafetten sonra ordu erkânı
ve yabancı heyetler resmigeçidin yapılacağı Çayla Ovası‟na hareket etmiĢlerdir.
Resmigeçidin yapılacağı saha, sabahın ilk saatlerinden itibaren Trakya‟nın
dört bir yanından ve Ġstanbul‟dan, otomobil, otobüs, kamyon, yük arabaları ve
muhtelif araçlarla gelen büyük bir halk kitlesi tarafından adeta mahĢer alanına
dönmüĢtür. Toplanan halk, Türk Milleti‟nin Kahraman Ordusunu alkıĢlamak,
kucaklamak ve ona olan sarsılmaz güven ve sevgisini göstermek için heyecanla
resmigeçidin baĢlamasını beklemiĢlerdir.
Geçit resminin baĢlamasından kısa bir süre önce, MareĢal Çakmak, Ordu
Kumandanları Orgeneral Altay, Ali Sait ve Ġzzettin, Genelkurmay Ġkinci BaĢkanı
Korgeneral Asım Gündüz PaĢalar, diğer kumandan ve generaller, devlet ricali, ecnebi
heyetler erkânı, yerli ve ecnebi matbuat mümessilleri kendileri için hazırlanan
tribünde yerlerini almıĢlardır.
Geçit resmi saat 15.00‟te avcı ve bombardıman tayyarelerinin saha üzerinden
yaptıkları alçaktan uçuĢlarla baĢlarken, bu geçiĢ Ģiddetli alkıĢlarla ödüllendirilmiĢtir.
Tayyarecilerden sonra piyadelerin geçiĢi olmuĢ, her alay sancağı tüm seyredenler
tarafından ayakta selamlanmıĢtır. Manevraya iĢtirak etmiĢ olan beĢ tümen ve süvari
tugayı bölük cephesindeki düzenle geçiĢ yapmıĢlardır.
Kahraman Türk Ordusunun bu güzide birliklerinin geçiĢi esnasında halkın
gösterdiği heyecan ve galeyan son haddini bulmuĢ, resmigeçit sahası alkıĢ sesleriyle
ve “YaĢa” avazeleriyle çınlamıĢtır. Kıtaatın intizam ve mükemmeliyeti, tazeliği ve
dinçliği her türlü takdirin üzerinde olmuĢtur534.
Ecnebi heyetler geçit resmini büyük bir takdir içinde seyrederken, piyade
tümenlerinin geçiĢini fen kıtaatı takip etmiĢtir. Müteakiben iki alay sahra topçusu ve
süvari tugayı geçiĢ yaparak Ģiddetle alkıĢlanmıĢlardır.
Daha sonra sıra motorize kuvvetlere gelmiĢtir. Evvela motosiklet bölüğü,
ardından bindirilmiĢ alay, daha sonra bu alayın tank ve tayyareye karĢı defi ağır
makineli tüfekleriyle, topçu kıtası ve sonra da istihkâm kıtaları geçmiĢtir.
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Müteakiben zırhlı otomobiller geçmiĢ, daha sonra da tank taburları, son olarak
da ölçme taburu ve motorlu ağır topçu kuvvetleri geçiĢ yapmıĢlardır. Hepsi de
Ģiddetle alkıĢlanmıĢlardır.
Resmigeçidin ardından, tribünlerin karĢısında geçidi seyre gelmiĢ olan kadın
erkek binlerce kiĢi, tribünlere koĢarak içten gelen bir sevinçle kumandanları ve
misafirleri alkıĢlamıĢlardır. Daha sonra kumandanlar, dost ve müttefik devletlerin
heyetleri ve diğer davetliler Korgeneral Asım Gündüz‟ün refakatinde Tekirdağ‟a
gitmiĢlerdir535.
Genelkurmay Ġkinci BaĢkanı Asım Gündüz‟ün refakatinde Tekirdağ‟da
bulunan Ġzmir Vapuru‟na geçen yabancı heyet, 23 Ağustos saat 01.00‟de Tinaztepe
destroyerinin eĢlik ettiği bu vapurla Tekirdağ‟dan Ġstanbul‟a gelmiĢtir.
8.5. Trakya Manevrasının Değerlendirilmesi
Trakya Manevraları devam ederken 19 Ağustos gecesi Ġzmir Vapuru‟nda
Anadolu Ajansı BaĢmuharririni kabul eden Yunan Genelkurmay BaĢkanı General
Papagos Türk Ordusu hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmuĢtur. General,
Trakya‟da takip etmekte oldukları manevranın, Yunan Ordusuna dost ve müttefik
Türk Ordusu hakkındaki hayranlıklarını gösterme Ģansı verdiğini dile getirmiĢtir.
Böylelikle gerek kıtaatın, gerek zabitan kadrosunun, talim ve terbiye, sevk, idare ve
bakım gibi muhtelif sahalarda icra ettikleri usullerin mükemmeliyetini takdir etme
fırsatını bahĢettiğini ifade etmiĢtir. Ayrıca bu manevraların kendilerine Türk
Ordusunun teĢkilatı, talim ve terbiyesi, Ģefleri ve zabitleriyle ne kadar mükemmel bir
ordu olduğunu müĢahede etme imkânını verdiğini belirterek Türk Ordusuna hayran
olduğunu gizlememiĢtir536.
21 Ağustos akĢamı Edirne Vilayet Numune Fidanlığı‟nda verdiği ziyafetin
sonunda Trakya Umumi MüfettiĢi General Kazım Dirik de manevralardan ziyade
ülkenin genel durumu hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmuĢtur.
KonuĢmasında misafirlerine, Edirne‟de bulunmalarından dolayı sevinçli
olduklarını, Trakya‟nın ekonomi ve bayındırlık hayatının ana hatlarından kısa bir
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panorama çizmek ve hiç unutulmayacak ziyaret anılarını bu suretle geniĢletmek
istediğini ifade etmiĢtir.
Türkiye‟nin, Cumhuriyet rejiminin hız ve Ģevki ile yaĢayan büyük bir devlet
olma yolunda, planlanmıĢ bir kalkınma hareketinin içinde olduğuna değinen General
Dirik, Atatürk‟ün açtığı barıĢ ve milletler arası sempati devrinin, Türk Milleti‟nin
bariz hareketlerine sembol olan yeni bir çığır olduğunu vurgulamıĢtır537.
Dirik konuĢmasının devamında yeni devleti kuran Atatürk‟ün halkın
tükenmez bir ilham ve Ģefkat kaynağı olduğunu, Türk Ordusunun manevralar
yaparak içeride ve dıĢarıda herkesin sempatisini kazandığını belirtmiĢtir. Türkiye‟nin
yalnızca müdâfaasında değil; aynı zamanda ahlaki sahasında, disiplininde,
fedakârlığında ve içtimai sahasında terakki numunesi ve umumiyetle bir irfan ve
kültür mektebi olduğuna da vurgu yapmıĢtır.
Milletin her ferdinin feyz aldığı Türk Ordusu için, Türk Milleti‟nin içinde
yaĢattığı ordu sevgisinin, bütün halkın gönlüne ve yüreğine nasıl tercüman olduğunu
belirten Kazım Dirik, konuĢmasını bitirirken, misafirlerine, ziyaretlerinin Ģeref
verdiğini, unutulmaz izler ve hatıralar bıraktığını söyleyerek Ģükran duygularını
sunmuĢtur538.
Kazım Dirik‟in bu nutkuna karĢılık, Yugoslavya Orduları Genelkurmay
BaĢkanı General Nediç de söz alarak bazı değerlendirmelerde bulunmuĢtur.
General, Edirne‟de ve tüm Trakya‟da, halkla temas edilen her noktada,
kendilerine gösterilen hüsnü kabulden dolayı, halka ve yetkililere, meslektaĢları ve
kendi namına teĢekkür etmiĢtir. Ayrıca, vilayetin vaziyeti ve kalkınması için
Cumhuriyet Hükümeti‟nin aldığı tedbirler hakkında verilen izahat dolayısıyla da
General Kazım Dirik‟e Ģükranlarını sunmuĢtur539.
General Nediç, manevralar münasebetiyle Edirne‟de ikamet etmelerinin, Ģehrin
bir kısmını görme imkânını verdiğini, bu imkânın Cumhuriyet Hükümeti‟nin yeni
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siyasetini müĢahede etme fırsatını tanıdığını söyleyerek bunun kendisini bahtiyar
ettiğini belirtmiĢtir.
Yugoslav General, halkın orduya karĢı hissiyatını, manevralarda onu heyecanla
karĢılamasıyla; büyük devlet reisine ve hükümet mümessillerine karĢı bağlılığını da,
onları daima dostane ve içten alkıĢlarla karĢılamak suretiyle gösterdiğini belirtmiĢtir.
Bu tesanüt ve mukabil emniyetin neticesi olarak halkın kendilerini büyük bir sempati
ve misafirperverlikle karĢıladığını ifade eden Nediç Kahraman Türk Ordusunun
misafirleri olmaları sebebiyle her fırsatta gösterilen hüsnü kabulden dolayı müfettiĢe
ve Trakya ahalisine tekrar teĢekkür etmiĢ ve kadehini güzel Ģehir Edirne ve ahalisi
için kaldırmıĢtır540.
Büyük Trakya Manevrası hakkında Orgeneral Fahrettin Altay da bir
değerlendirmede bulunmuĢtur. Bu değerlendirme esnasında Orgeneral Ġzzettin,
Orgeneral Ali Sait, Korgeneral Ali Fuat, Korgeneral Halis ve daha birçok generaller,
manevralara iĢtirak eden kıtaların kumandan ve zabitleri hazır bulunmuĢlardır.
Orgeneral Altay, harita ve krokiler üzerinde kritikler yaparak manevraların
baĢından sonuna kadar, kırmızı ve mavi kuvvetlerin yaptığı hareketlerin doğrularını,
yanlıĢlarını birer birer göstermiĢtir. Türk Ordusunun, bilhassa muhtelif kısımlarının,
bundan önceki son manevradan beri geçen zaman zarfında iki- üç misli terakki
gösterdiğini kaydetmiĢ, bu terakkinin orduyu yetiĢtiren, talim ve terbiyesini
hazırlayan MareĢal Fevzi Çakmak‟ın eseri olduğunu vurgulamıĢtır. Bu terakkileri
elde eden ordunun, manevraları teĢrif eden Atatürk‟ün takdirini kazanmakla, O‟na
layık bir efrat olduğunu ispat ettiğini ifade etmiĢtir.
Orgeneral Altay, müttefik ve dost askeri heyetlerin ve ateĢemiliterlerinin
manevraları teĢrif etmesinin Ģeref verici olduğunu, gördükleri manzaranın
kendilerine ordu hakkında güven verdiğini beyan etmiĢ, manevralarda hazır bulunan
zevata ve MareĢal‟e teĢekkür ederek konuĢmasını sonlandırmıĢtır541.
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Orgeneral Fahrettin Altay‟dan sonra söz alan MareĢal Fevzi Çakmak, teknik
hususta Orgeneral‟in fikirlerine tamamen iĢtirak etiğini, ancak Ģüphe kalan bir iki
noktayı tenvir etmek istediğini söylemiĢtir.
MareĢal, evvela harita ve krokiler üzerinde, müteakiben üzerinde bulunulan
araziye hâkim noktada, araziyi iĢaret etmek suretiyle fikirlerini izah etmiĢtir.
Manevranın tertip ve icrasında gösterilen ihtimam ve intizamdan dolayı Orgeneral
Altay‟ı ve diğer arkadaĢlarını tebrik etmiĢ, bütün kumandan ve zabitlere istek ve
gayretlerinden dolayı teĢekkür etmiĢtir.
MareĢal Fevzi Çakmak, dost ve müttefik misafirlerden katlandıkları zahmetler
için af dilemiĢ, manevralara katılmaları dolayısıyla verdikleri büyük Ģereften dolayı
kendilerine teĢekkür ederek konuĢmasını sonlandırmıĢtır542.
8.6. Trakya Manevrasının Basındaki Yansımaları
Trakya Manevrası, basında da geniĢ yer bulmuĢtur.
17 Ağustos 1937 tarihli Ulus Gazetesi‟ndeki makalesinde Burhan Belge,
Türkiye‟nin denizaltı gemilerini Ġstanbul Tersanesi‟nde yapabilecek hale geldiğini,
bunun milli istiklâl yolunda baĢlı baĢına bir merhale olduğunu ifade etmiĢtir. Ahmet
Mithat Efendi‟nin, Menfa‟sının bir yerinde, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun bütün
mağlubiyetlerini, kendi silahlarını kendisi yapmamasıyla izah ettiğini belirtmiĢtir.
Türkiye‟nin kısa bir zaman içinde kara ve hava silahlarını kendisi yapan bir
devlet olacağını bildiğini, ancak Türk deniz silahlarını da, Türk karasularında, Türk
iĢçilerin yapmaya baĢlamasını yeni iĢittiğini söyleyerek mutluluğunu ifade etmiĢtir543.
Manevrayla ilgili olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Yunus Nadi de bir yazı
kaleme

almıĢtır.

Nadi,

17

Ağustos‟ta

baĢlayan

manevraları,

Cumhuriyet

Hükümeti‟nin, açıkça çok ehemmiyet verdiği Türk Askerliğinin, mümkün olduğunca
her sene yapılmasına itina gösterdiği büyük tecrübe ve imtihan tezahürü olarak
tanımlamıĢtır544.
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Yunus Nadi makalesinin devamında Cumhuriyet Hükümeti‟nin bu sene de
Trakya‟da yaptırmakta olduğu manevraların, itina gösterilen Türk Ordusunda vasıl
olunan terakki merhalelerinin kontrol edilmesine imkân tanıdığını belirtmiĢtir. Bu
yapılan kontrollerin, daha iyi çalıĢmak ve varsa görülebilecek noksanları not ederek
onları telafi etmeye yarayacağını vurgulamıĢtır.
Yunus Nadi, baĢta Türkiye olmak üzere, sulh gayesinde Türkiye‟yle söz
birliği etmiĢ olan milletlerin, icabında bu insanca, mertçe, yüksek gaye uğrunda Türk
Ordusunun kendisine düĢen vazifeleri kemaliyle ifa edeceğinden emin olduklarını
bildirerek makalesini sonlandırmıĢtır.
Falih Rıfkı Atay da Trakya Manevraları hakkında 22 Ağustos 1937 tarihli
Ulus Gazetesi‟ndeki köĢesinde bazı değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Atay, Trakya
Manevralarının faydalarından birisini, en yeni vasıtalarla donatılan Türk Ordusunun
kumanda, talim ve terbiye konusundaki yüksek seviyesi hakkında herkese fikir
edinme fırsatını vermiĢ olması olarak açıklamıĢtır. Manevralara Balkan Antant‟ı ve
Sadabad Paktı devletlerinin baĢlıca askeri erkân ve ateĢemiliterlerinden baĢka bu
husustaki neĢriyatı yakın ve candan alaka ile takip eden bütün Türk Milleti‟nin
iĢtirak ettiğini ifade etmiĢtir.
Atay makalesinin devamında, Atatürk‟ün Hükümet Reisi ile birlikte, hem
kırmızı hem mavi tarafın bütün hazırlık ve icra safhalarını adım adım dikkatten
geçirdiğini belirterek vekillerin hemen hepsinin ve memlekette bulunan elçilerden de
bir kısmının manevralara davet edilmesinin önemini vurgulamıĢtır545.
Falih Rıfkı Atay, müttefik ve dost devletlerin, Türkiye‟nin milli barıĢ
politikalarının

dayandığı

kuvvetin

ne

kadar

itimat

edilebilir

olduğunu

öğrenmelerinde büyük fayda olduğunu belirtmiĢtir.
Falih Rıfkı Atay, barıĢ fikrine bağlı olmanın veya bu husustaki gayretlere
yardım etme arzusunun ve azminin yeterli olmayacağını, hürriyetlerini müdâfaa etme
imkânını temin etmeyen milletlerin harcanıp gitmeye mahkûm olduğunu belirtmiĢtir.
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Sulhu kurtarmanın ilk Ģartının kendini kurtarmak olduğunu, harp tehlikesini ancak
karĢı tarafın müdâfaa ve zafer korkusunun bertaraf edebileceğini ifade etmiĢtir.
Makalesinin devamında Atay, Türk Ordusunun, Türkiye‟nin hürriyet, Ģeref ve
taahhütlerini tamamen ve kesinlikle müdâfaa edecek kudrette olduğuna, Türk
Ordusunun bu kudret imtihanını son manevralarda verdiğine değinmiĢtir.
Falih Rıfkı, Türk Milleti‟nin böyle bir orduya sahip olmakla evinde rahatça
uyuyup tarlasında rahatça çalıĢabileceğini ifade ederek makalesine son vermiĢtir.
8.7. Trakya Manevrasının Sonuçları
Tam bir intizam ve mükemmeliyet içinde cereyan etmiĢ olan manevraların
devamı müddetince halkın kahraman orduya, büyük kumandanlara ve ordunun
muhterem misafirlerine karĢı yaptığı misli nadir görülür tezahürat, Türk Milleti‟nin
ordusuna ne kadar bağlı olduğunun müĢahedesine bir kere daha fırsat vermiĢtir546.
Türkiye Cumhuriyeti‟nin Balkan Paktı ve Sadabad Paktı üyelerini davet ettiği
Trakya Manevraları, Türkiye‟nin doğu ile batı arasında köprü kurabilecek bir ülke
olduğunu tüm dünyaya ispat etmiĢtir. Nitekim Türkiye daha sonra görüldüğü gibi,
doğuyla batı arasında bu köprüyü kurmuĢ, barıĢa dönük aktif siyasetiyle tüm dünya
devletlerinin takdirini kazanmıĢtır.
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9. EGE MANEVRASI (8-15 EKĠM 1937)
1937 yılı Türk Ordusu‟nda diğer yıllara nazaran daha büyük bir hareketliliğe
sahne olmuĢtur. Çünkü ordunun harbe hazırlık durumunu tespit etmek amacıyla 1720 Ağustos tarihleri arasında icra edilen Büyük Trakya Manevralarından yaklaĢık iki
ay sonra bu kez Ege‟de yine büyük kapsamlı bir manevra icra edilmiĢtir.
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal Atatürk‟ün de teĢrif ettiği, Ege Manevrası
2‟nci Ordu Komutanlığı tarafından 8-15 Ekim 1937 tarihleri arasında icra edilmiĢtir.
Bu manevra ile ilgili olarak yaptığımız araĢtırmada, gerek dönemin basınından
gerekse diğer kaynaklarda birçok belge ve bilgiye ulaĢtık. Ancak konu ile ilgili en
ayrıntılı bilgi daha önce Ege Ordu Komutanlığı görevinde bulunmuĢ olan Emekli
Orgeneral Ġsmail Hakkı Akansel‟de temin edilmiĢtir. ÇalıĢmamla ilgili araĢtırma
yapmak için Ege Ordu Komutanlığı‟na yaptığım ziyaret esnasında, bir süre birlikte
görev yaptığım ve halen de Türk Silahlı Kuvvetleri‟nde mümtaz görevine devam
eden Korgeneral Alaeddin ÖRSAL‟ın vasıtasıyla, bir dönem Ege Ordu Komutanlığı
görevinde bulunan Emekli Orgeneral Ġsmail Hakkı Akansel ile tanıĢtım.
Kendileriyle yaptığım görüĢmede, Org. Akansel, komutanlık yaptığı dönemde
Ege Manevrasının araĢtırılması konusunda vermiĢ olduğu emir ve yazıĢmaların
suretleri baĢta olmak üzere birçok belge ve bilgiyi tarafıma sunmuĢtur.
Ege Ordu Komutanlığınca yayınlanan 13 Kasım 1984 tarihli emirle, 1937
yılında icra edilen Ege Manevrası hakkında Denizli, Söke ve Muğla Garnizonlarında
konuĢlanan birliklerden, baĢta birlik arĢivleri olmak üzere, kamu kuruluĢları ve
mahalli kaynaklardan bilgilerin toplanarak gönderilmesi istenmiĢtir547.
Denizli‟de konuĢlu 11‟inci Tugay Komutanlığı‟nın sorumluluk sahasında yer
alan, manevranın icra edildiği, bölgede yapılan araĢtırmalar neticesinde bulunan
belge

ve

bilgiler
548

gönderilmiĢtir
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Komutanlığı‟na
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Yukarıda belirtilen belgeler baĢta olmak üzere çeĢitli kaynaklardan da
ulaĢtığımız bilgilere dayanarak 1937 yılında icra edilen Ege Manevrası ayrıntılarıyla
aĢağıda anlatılmıĢtır.
9.1 Ege Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Manevranın Harekât Müdürlüğü‟nü yapan 2‟nci Ordu MüfettiĢi Orgeneral
Ġzzettin ÇalıĢlar manevra sonunda yaptığı harekâtla ilgili tenkidinde549, manevranın
maksadını, 1‟inci Kolordu, 5‟inci Kolordu (5‟inci Tümen hariç) ve Ġzmir Müstahkem
Mevki Komutanlığı‟nın seyyar birliklerine kolordu bünyesinde bir tatbikat yaptırarak
Ġzmir Vilayeti güney kıyılarının örtülmesi ve müdâfaası esasları üzerinde tetkikler
yapmak olarak belirtmiĢtir.
Orgeneral ÇalıĢlar‟a göre icra edilecek manevrayla, bu mıntıkada çıkarma
yapan kuvvetlerin harekât esnasında görecekleri kolaylıklar ve uğrayacakları
zorluklar da meydana çıkacaktı. Ayrıca manevranın icrası ile memleketin en önemli
mıntıkasını teĢkil eden Ege‟nin, ehemmiyetli bir arazisini, komuta ve subay
heyetlerinin tanıması ve komutanların sevk ve idare hususundaki terakkilerinin de
sağlanması mümkün olacaktı.
Orgeneral ÇalıĢlar, bununla beraber bir demiryolu manevrası da yapılmak
suretiyle Hava Kuvvetleri‟nin demiryolu nakliyatına olan tesirlerini incelemek,
ayrıca Büyük Menderes Vadisi‟nin zırhlı ve motorlu vasıtaların harekâtına müsaade
derecesini denemek hususlarının da manevranın maksadına dâhil olduğunu
belirtmiĢtir.
Atatürk‟ün, son yıllarda dünyada ve bilhassa Avrupa‟da gerginleĢen
devletlerarası iliĢkilerin durumu da dikkate alınarak, ordunun gücünü tüm dünya
kamuoyuna göstermek suretiyle, bu manevradan bazı siyasi maksatları da elde etmek
niyetinde olduğunu söyleyebiliriz.
Kanaatimize göre, Atatürk‟ün Ege Manevralarını yaptırtması ve bilhassa
katılmasının temelinde; Kuzey KomĢumuz Sovyet Rusya Lideri Stalin‟in tüm
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komünist partisi üyeleri önünde yaptığı konuĢmada, Türkiye‟nin de içinde bulunduğu
Ġran ve Ortadoğu‟nun bütün memleketlerini Rus Bölgeleri olarak belirttiği tehdidine
bir cevap olması ve yine Amerikan Generali Mac Arthur‟la yapmıĢ olduğu bir
görüĢmesinde, Almanya‟nın Ġngiltere ve Rusya hariç olmak üzere bütün Avrupa
Kıtası‟nı iĢgal edebilecek bir orduyu kısa zamanda teĢkil edebileceğine iĢaret ettiği
Alman tehlikesinin varlığı olduğunu söyleyebiliriz550.
9.2. Ege Manevrasının Planlanması
Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan alınan emir üzerine, yapılması planlanan, Ege
Manevrasının hazırlanan harekât meseleleri, cereyan tarzı ve idari hususlarını içeren
yazısı, 2‟nci Ordu MüfettiĢi Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar imzasıyla 551 28 Mayıs 1937
tarihinde Genelkurmay BaĢkanlığı‟na gönderilmiĢtir.
Gönderilen

yazıda

manevra

için

Aydın-Söke-KuĢadası-Aziziye-Çamlık

mıntıkasının seçildiği, manevranın 15-18 Ekim tarihleri 552 arasında icra edileceği
belirtilmiĢtir. 19 Ekim‟de kıtaların istirahat ettirileceği ve manevranın tenkidinin
yapılacağı, 20 Ekim‟de Germencik‟te geçit resmi yapılacağı ve 21 Ekim tarihinden
itibaren kıtaların garnizonlarına dönüĢe geçeceği bildirilmiĢtir553.
Genel olarak tüm askeri tatbikatlarda, icra edilecek faaliyetin maksadına uygun
olarak bir senaryo belirlenerek birliklere ayrı ayrı görevler verilmektedir.
Bu bağlamda Ege Manevrasının senaryosuna uygun olarak, kırmızı ve mavi
olmak üzere ikiye ayrılan birliklere ayrı ayrı görevler verilmiĢtir. Böylece birliklerin,
verilen görevleri icra ederken incelenmesi ve tespit edilen noksanlıklar
doğrultusunda önlemler alınması hedeflenmiĢtir.
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Mavi için hazırlanan senaryoya göre;

Ġzmir mıntıkasını ele geçirmek için

kuvvetlerinin büyük bir bölümüyle Küçük Menderes-Seferihisar arasındaki kıyılara
çıkan Mavi Ordunun, bu harekâtını temin etmek üzere bir Mavi Kolordu
görevlendirilmiĢtir. Bu kolordu, karĢısındaki Kırmızı Kuvvetlerin bir an evvel yan ve
gerilerine müessir olmak vazifesi ile KuĢadası ve iki taraf kıyılarına çıkarılmıĢ, bu
suretle maksada en uygun düĢecek harekâtının incelenmesi hedeflenmiĢtir.
Kırmızı için hazırlanan senaryoya göre, baĢlangıçta KuĢadası mıntıkasında
bulunacak 18‟inci Dağ Tugayı, 46‟ncı Süvari Alayı ve KuĢadası Sahil Muhafaza
Taburu‟ndan ibaret Kırmızı Kuvvetlerin mukabele tarzının, daha sonra bunların
himayesinde toplanacak kuvvetlerle yapılacak karĢı taarruzla Mavinin denize
dökülmesi için, en muvafık harekât tarzının araĢtırılması hedeflenmiĢtir.
Ayrıca, Büyük Menderes Vadisi‟nin zırhlı ve motorlu vasıtaların harekâtına
müsaade derecesi ve birliklerin bunlara karĢı mukabele tarzları incelenecektir. Aynı
zamanda manevra mıntıkasındaki müdâfaa mevzileri, harekâta tesir yapan doğal
engeller, yol ve muhabere Ģebekesi, iktisadi ve sıhhi durum hakkında gerekli bilgiler
edinilecektir554.
Manevranın icra edileceği alan, kuzeyde; Sığacık-Seferihisar-Torbalı-Küçük
Menderes Mansabı (yatağı), doğuda; Aydın, güneyde; Büyük Menderes Mansabı,
batıda; Ege Denizi arasında kalan bölgedir555.
Genelkurmay‟a gönderilen yazıda, manevraya 1‟inci Kolordu‟nun bütün
birlikleri, Ġzmir Müstahkem Mevkii‟nin seyyar birlikleri ve 5‟inci Kolordu‟nun bir
kısım birliklerinin iĢtirak etmesi planlanmıĢtır. Ayrıca 2‟nci Muhabere Alayı, 3‟üncü
Tayyare Alayı ve 2‟nci Tayyare Defi Topçu Taburu‟nun da iĢtirak edeceği
bildirilmiĢtir. Manevraya katılacak birlikler kırmızı-mavi kuvvetler olarak ikiye
ayrılmıĢlardır. Bu birlikler556;
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Kırmızı (Dost) Kuvvetler:
5‟inci Kolordu bu manevrada Korgeneral Keramettin Kocaman‟ın emir ve
komutasında kırmızı (dost) kuvvetleri temsilen görevlendirilmiĢ, bu kolorduyu
oluĢturan birlik ve karargâhlar aĢağıya çıkartılmıĢtır:
Kolordu Karargâhı (Taktik Komuta Yeri personeli ile)
6‟ncı Tümen (Tümen Karargâhı Taktik Komuta Yeri personeli, Topçu Tugay
Karargâhı, 50‟nci ve 51‟inci Piyade Alayları, 33‟üncü Topçu Alayı ve Tümen
Bandosu.)
21‟inci Piyade Alayı
21‟inci Süvari Alayı
46‟ncı Süvari Alayı (Söke) (%50 personeli ile)
2‟nci Tayyare Defi (Uçaksavar) Topçu Taburu (%50 personeli ile)
18‟inci Dağ Tugayı (%50 personeli ile)
5‟inci Ġstihkâm Taburu
Eğirdir Dağ Talimgah Taburu ve Talimgah Komutanlığı (Kurs gören piyade
subayları)
Ġzmir Müstahkem Mevki Komutanlığı‟ndan:
Müstahkem Mevki Karargâhı (Taktik Komuta Yeri personeliyle)
16‟ncı Piyade Tugayı
KoĢulukale Ağır Makineli Tüfek Bölüğü
KoĢulu Topçu Taburu
Urla Gümrük Talim Bölüğü
Ġstihkâm ve Muhabere Bölükleri
Yeni teĢkil edilecek bir seyyar hastane
Diğer Birlikler:
2‟nci Muhabere Alayı
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3‟üncü Tayyare Alayı
2‟nci Kolordu‟dan bir Süvari Bölüğü
3‟üncü Kolordu‟dan bir Tank Bölüğü, bir Zırhlı Oto ve bir Motosiklet Takımı
4‟üncü Kolordu‟dan Muhafız Alayı
Mavi (DüĢman ) Kuvvetler:
1‟inci Kolordu bu manevrada Korgeneral Mustafa Muğlalı‟nın emir ve
komutasında mavi (düĢman) kuvvetlerini temsilen görevlendirilmiĢ, bu kolorduyu
oluĢturan birlik ve karargâhlar aĢağıya çıkartılmıĢtır:
Kolordu Karargâhı (Taktik Komuta Yeri personeli ile)
16‟ncı ve 57‟nci Tümenler
18‟inci Dağ Tugayı (%50 personeli ile)
46‟ncı Süvari Alayı (Söke) (%50 personeli ile)
2‟nci Tayyare Defi (Uçaksavar) Topçu Taburu (%50 personeli ile)
1‟inci Ġstihkâm Taburu
1‟inci Nakliye Taburu
57‟nci Piyade Tümeni, (18‟inci Dağ Tugayı, 46‟ncı Süvari Alayı ve
Uçaksavar

Taburu‟nun

diğer

yarısı

manevrada

kırmızı

(dost)

tarafta

görevlendirilmiĢlerdir.
Ege Manevrasına iĢtirak eden toplam mevcut (personel sayısı) hakkında elde
sağlıklı rakamlar olmamakla beraber, tatbikat süresince her iki tarafı da iaĢe etmek
üzere 1‟inci Kolordu tarafından açılıp iĢletilecek ambarlarda bir günlük olarak depo
edilecek yiyecek ve yem miktarları aĢağıda belirtilmiĢtir.
KuĢadası Ambarında 41.000 personel için yiyecek, 5.500 hayvan için yem,
Söke Ambarında 13.000 personel için yiyecek, 2.000 hayvan için yem,
ReĢadiye Ambarında 32.000 personel için yiyecek, 6.000 hayvan için yem,
Germencik Ambarında 107.000 personel için yiyecek, 20.000 hayvan için yem,
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Aydın Ambarında 47.000 personel için yiyecek, 7.000 hayvan için yem
planlanmıĢtır.
Manevra emrinin, sadece icra edecek birliklerin durumuyla ilgili değil
izlemeye gelecek misafirlerle ilgili konuları da içermesi çok kapsamlı bir hazırlık
yapıldığını

göstermektedir.

Bu

kapsamda

gönderilen

yazıda

Genelkurmay

BaĢkanlığı‟ndan ve diğer ordu birliklerinden, manevrada seyirci olarak bulunacak
zevatın ikametini ve nakil vasıtalarını temin etmek için, bu manevraya iĢtirak edecek
zevatın isim ve miktarlarının bildirilmesi istenmiĢtir557.
BaĢvekâletten 4 Ekim 1937‟de Milli Müdâfaa Vekilliği‟ne gönderilen
yazıyla, manevraya izleyici olarak katılması öngörülen milletvekillerinin isimleri
bildirilmiĢtir. Bu vekiller Ģunlardır; Ali Kılıç (Gaziantep), Gl. Kazım Sevüktekin
(Diyarbekir), Gl. Muhiddin Akyüz (Kars), Hacim Çarıklı (Balıkesir), Hasan ReĢit
Tankud (MaraĢ), Hüsnü Konay (Tokat), Lütfi Müfit ÖztaĢ (KırĢehir), RuĢeni Barkın
(Samsun), Salih Bozok (Bilecik)558.
Manevraya iĢtirak edecek kıtaların demiryolu nakliyatı, kıtalara verilmesi
zaruri nakliye vasıtaları, akaryakıt ve yağların tedariki, karargâhlar ve Harekât
Müdürlüğü için gerek duyulan giderler için ödenek, 125.000 lira olarak hesaplanmıĢ
ancak bu miktarın karĢılanamayacağı göz önüne alınarak tasarrufa gidilmiĢtir.
Bunun için de kıtaların naklinde demiryolu masraflarını azaltabilmek esas
alınarak kıtalar demiryolu boyunca yürütüldükten sonra trene bindirilmiĢ veya
toplanma bölgelerine yolda trenlerden indirilerek yürütülmüĢlerdir. Böylece
manevranın maliyeti 95.000 liraya indirilmiĢtir559.
Manevranın planlanma ve icrası ile görevlendirilen 2‟nci Ordu MüfettiĢliği 28
Mayıs 1937‟de manevra ile ilgili gerekli teklifleri içeren dosya sunuĢ yazısını
Genelkurmay BaĢkanlığı‟na göndermeye müteakip, ast birliklerine de 25 Ağustos
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1937 tarih ve 2275 sayılı “Ordu Manevrası Hazırlık Emri” konulu yazısıyla 560
manevranın icrası ile ilgili ayrıntılı hazırlık emrini göndermiĢtir.
Bu hazırlık emrinde, birliklerden mevcut gaz maskelerinin tamamının alınması
istenmiĢtir. Tüm birliklerin, gece harekâtı için muvazi iĢaret ve tenvir fiĢekleri,
kapalı fenerler, elektrikli cep fenerleri, ziyalı pusulalar, beyaz kol bağları, arka çanta
bezleri ve irtibat ipleri; sulardan geçmek için mevcut çabuk köprü malzemesi ve
mevcut dağcılık malzemelerini yanlarında bulundurmaları emredilmiĢtir.
Ġstihkâm Taburları‟nın Büyük Menderes Nehri ve tabilerinden geçmeyi temin
edecek bütün geçit vasıtalarını, gizleme malzemesi, talim tahrip, taĢıyan levhaları
hazır bulundurması hassasiyetle istenmiĢtir.
Emirde bu ayrıntıların dikkatle istenmesi, bu manevranın hem Ġstiklal
Harbi‟nden çıkarılan derslere yönelik bir tecrübe sahibi olmanın, hem de dönemin
özelliği gereği topyekûn giriĢilecek bir savaĢta ihtiyaç duyulabilecek durumlara
hazırlıklı olmanın getirdiği bir yükümlülük olarak düĢünülebilir.

Aynı Ģekilde

tayyarelere, topçulara ileri hatları ve muhabere idare yerlerini gösteren teĢhis
bezlerinin alınması da bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Manevra emrinde dikkat çeken hususlardan biri de manevra esnasında meskûn
mahallerde konaklama yapılmaması hususudur. Manevra mevkiinde yer alan, halka
ait tarlaların bazılarında henüz toplanmamıĢ pamuk gibi mahsulün olabileceği
değerlendirilerek bu ürünlere katiyen zarar verilmemesi, bu gibi yerlerin geçilmez
bataklık sayılması emredilmiĢtir. Hatta oluĢabilecek zararla ilgili olarak da; köy ve
kasabalardan herhangi bir Ģikâyet veya talep olması durumunda, bu taleplerin
jandarma vasıtası ile alınması ve bu maksatla mahalli jandarmaya gerekli talimatın
verilmesi hususlarında Ġzmir ve Aydın vilayetlerine yazı yazıldığı belirtilmiĢtir.
Emirde, tüm bu alınan tedbirlere rağmen halktan gelebilecek herhangi bir
Ģikâyet durumunda ilgili yerlerde Jandarma Bölük Komutanı‟nın da bulunacağı bir
heyet tarafından Ģikâyetin tetkik edileceği ve Ģahısların ihmali yüzünden meydana
gelen zararların bu Ģahıslara tazmin ettirileceği ifade edilmiĢtir. Manevradan dolayı
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istenmeyen sebeplerden ileri gelen zararların Manevra Komutanlığınca tetkik
edilerek gereğinin yapılacağı da emredilmiĢtir.
Bu emirler, Türk Ordusunun, çok önem arz eden bu manevrada olduğu gibi
icra ettiği her faaliyette, halkın canına ve malına gelebilecek her türlü zararın
önlemini almaya çalıĢtığını açıkça göstermektedir. Hatta bu konu ile ilgili olarak,
yukarıda da belirtildiği gibi komutanlık, oluĢacak zararların sorumlu personele
tazmin ettirileceği hususunu özellikle emre yazarak hassasiyetini ortaya koymaktadır.
Manevranın icrası sırasında arazide bulunan ancak kullanılan haritalarla
örtüĢmeyen arazi kesimlerinin (yeryüzü Ģekilleri, yol, bina, vb.) gerekli
düzeltmelerinin yapılabilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için manevra sonucuna
yazılması emredilmiĢtir. Bu faaliyet sayesinde hem topografik bilgilerin gözden
geçirilmesi, hem de askeri bakımdan bu bölgede icra edilecek faaliyetlerde
kullanılacak haritaların güncellenmesinin sağlanması hedeflenmiĢtir.
Mustafa Kemal Atatürk 27 Eylül 1937 tarihinde BaĢvekil Celâl Bayar‟a
gönderdiği telgrafta,

Trakya Manevrasında olduğu gibi, Ege Manevrasında da

komutan, subay ve sair iĢtirak edeceklere bir hatıra madalyası vermenin münasip
olacağını belirtmiĢtir. Madalyanın adedi hakkında Genelkurmay ile görüĢülerek
Darphaneye emir verilmesini istemiĢtir.
Atatürk telgrafının devamında, Ege Manevrasının komutanı Orgeneral
Ġzzettin ÇalıĢlar ile beraber manevrada Kırmızı ve Mavi kuvvetleri komuta edecek üç
korgeneral için, kademelerine göre, Trakya Manevralarında olduğu gibi, imzasının
bulunduğu saatleri hatıra olarak bırakmak istediğini ifade etmiĢtir. Bu saatlerin
Ġstanbul‟dan tedarikinin müĢkül olması sebebiyle Ġsviçre‟de bulunan Hasan Rıza ile
görüĢmesinin çok yararlı olacağını belirtmiĢtir. Atatürk, Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar‟a
alınacak saatin kıymetli ve kullanıĢlı bir kronometreye sahip olmasını istemiĢtir561.
Atatürk, Celal Bayar‟a çektiği telgrafın devamında; Trakya Manevrasında,
manevra yapan komutan ve subayların tabldotlarına yardım olmak üzere, hükümetin
10.000 lira yardımda bulunduğunu hatırlatmıĢtır. Aynı yardımın bu manevrada da
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yapılmasını ve bu meblağın Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar‟ın emrine zamanında
verilmesini emretmiĢtir.
Atatürk, yanında bulunan Ġzzettin ÇalıĢlar‟ın manevraya iĢtirak edecek olan
komutan ve subay heyetinin, Trakya‟dan daha fazla olacağından aynı miktarda
yardımın biraz haksızlık olduğunu söylediğini, bu nedenle miktarın 15.000 liraya
kadar çıkarılabileceğini, bu mevzunun telefonla sonuçlandırılmasını belirtmiĢtir.
Telgrafın sonunda Atatürk, Ege Manevralarına bütün komutanların
katılımının faydalı olacağını, manevranın 10 Ekim‟de baĢlayabileceğini, bu sebeple
iĢtirak edecek komutanların 4-5 gün merkezden uzak kalabileceklerini ifade etmiĢtir.
Atatürk, komutanların bütün iĢlerini bu bağlamda tanzim etmesini istemiĢ, hareket
zamanı ve buluĢma yeri gibi konuları bilahare açıklayacağını bildirmiĢtir562.
Celal Bayar Atatürk‟ün telgrafına cevaben, emirlerinin harfiyen icra
edileceğini, imzasıyla komutanlara verilecek saatlerin tedariki için Hasan Rıza ile
temasa geçileceğini, Orgeneral Ġzzettin‟in saatinin kronometre olması için Hasan
Rıza‟ya ayrıca yazılacağını ifade etmiĢtir.
Bayar, madalyalar için Genelkurmay‟la görüĢülerek Darphane‟ye gereken
sipariĢin yapılacağını, 15.000 liranın Orgeneralin emrinde bulunduğunu, bütün
vekillerin iĢtirakini temin ve iĢlerinin ona göre tanzimi için Heyeti Vekile‟de
kendisine tebligatta bulunulacağını bildirmiĢtir.
Telgrafının devamında, Birinci BeĢ Senelik Sanayi Programında ehemmiyetle
yer alan ve Türkiye‟de ilk defa kurulan Nazilli Basma Fabrikası‟nın açılma
merasimine Ulu Önder‟i davet eden BaĢvekil, davete icabeti halinde Ģeref vereceğini
belirterek, hürmet ve tazimlerle ellerinden öptüğünü ifade etmiĢtir563.
9.3. Ege Manevrasına Katılan Devlet ve Askeri Erkânı
Atatürk 27 Eylül tarihinde Ġsmet Ġnönü‟ye de bir telgraf çekmiĢtir. Telgrafında
Trakya Manevraları sırasında konuĢtukları gibi, Ege Manevralarında da bulunmayı
çok faydalı gördüğünü, mühim bir sebep zuhur etmediği takdirde Ege mıntıkasına
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zamanında gideceğini, Hükümetin de kâmilen iĢtirak etmesi hususunda Celal
Bayar‟a tebliğde bulunduğunu belirtmiĢtir. Manevraya katılması halinde, birlikte
gitmeyi düĢündüğünü, nerede ve nasıl buluĢacaklarını bilahare bildireceğini beyan
etmiĢtir564.
Ġsmet Ġnönü 27 Eylül tarihinde Atatürk‟e cevaben gönderdiği telgrafta, Trakya
Manevrasında bulunmasının ordunun Ģevkini ve kendine itimadını artırdığını, Ege
Manevrasında bulunmasının da ordunun neĢesini ve kuvvetini bir kat daha
artıracağından Ģüphe duymadığını ifade etmiĢtir.
Ege Manevrasına hükümetin iĢtirakini münasip görmesinin çok sevinilecek bir
karar olduğunu belirten Ġnönü, BaĢvekil Celal Bayar‟ın Ġcra Vekilleri Heyeti‟yle
beraber ordu içinde ve Ulu Önder‟in refakatinde bulunmasının, memleket
müdâfaasının Cumhuriyet Hükümeti‟nde haiz olduğu yüksek kıymeti, hariçte ve
dâhilde canlandıracağı için çok faydalı olacağını bildirmiĢtir.
Ġnönü, Celal Bayar‟ın ağır iĢleri arasında fırsat bularak ordu manevralarını
yakından tetkik etmekle bahtiyar olacağını, mazinin ve istikbalin BaĢkumandanı
Atatürk‟e Ege Manevralarında nasıl ve nerede katılacağını öğrenmeyi sabırsızlıkla ve
sevinçle beklediğini ifade etmiĢtir. 565
Ege Manevralarını Ġzleyen Devlet Erkânı, Gazeteciler ve Misafirler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Ġsmet ĠNÖNÜ
Celal BAYAR
ġakir KESEBĠR
ġükrü KAYA
Ali ÇETĠNKAYA
Tevfik RüĢtü ARAS
Fuat AĞRALI
Saffet ARIKAN
Ali RAMA
ġükrü SARAÇOĞLU
Recep PEKER
Fazlı GÜLEÇ
Abidin DAVER
Yunus NADĠ
Kılıç Ali Bey

BaĢvekil
Ziraat Vekili
Dâhiliye Vekili ve C.H.P. Genel Sekreteri
Nafıa Vekili
Hariciye
Maliye Vekili
Kültür Vekili
Ġnhisarlar Vekili
Adliye Vekili
Kütahya Milletvekili
Ġzmir Valisi
Gazeteci
Gazeteci
Ata‟nın misafiri
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Ata‟nın misafiri

Ege Manevralarını Takip Eden Askeri Erkan566
MareĢal
Orgeneral
Orgeneral
Korgeneral
Orgeneral
Korgeneral
Tümgeneral
Orgeneral

1
2
3
4
5
6
7
8

Fevzi ÇAKMAK
Kazım ÖZALP
Asım GÜNDÜZ
Kazım DĠRĠK
Fahrettin ALTAY
Naci TINAZ
Seyfi DÜZGÖREN
Ali Sait AKBAYTUYAN

Genelkurmay BaĢkanı
Milli Savunma Bakanı(?)
Genelkurmay 2‟nci BaĢkanı
Trakya Umum MüfettiĢi
1‟inci Ordu Komutanı
Jandarma Genel Komutanı
Orman Umum Muhafaza K.

Ege Manevralarında Görev Alan Komutanlar 567
Kara Kuvvetleri‟nden;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

566

Orgeneral
Korgeneral
Korgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Kurmay Yarbay
Albay
Yarbay
Kurmay Yarbay
Yarbay
Yarbay
Albay
Yarbay
Albay
Albay
Albay
Yarbay
Albay
Albay
Albay
Albay
Yarbay

Ġzzettin ÇALIġLAR
Mustafa MUĞLALI
Keramettin KOCAMAN
Nuri YAMUT
A. Rıza ARTUNKAL
Rasim AKTOĞ(L)U
Recep SUALP
Fuat ULUĞ
G. PEKUZ
Osman
Cemal GÜRSEL
Ġ. KUMUK
H.UYSAL
H.ASLAN
Kemal BAġER
M. EVSAL
H. ÖZKURT
Behzat KÖKER
N. ERDEM
Saip AVCI
Z. ÖZERSU
Tevfik AYDIN
Tevfik ORKAN
Necmettin ġAR
Nazmi KAURAN
Rıza ÜLGENALP
Fazıl BĠLGE

2.Ordu MftĢ.
5.Kor. K.
1.Kor. K.
57.Tüm. K
16.Tüm. K
17.Tüm. K.
6.Tüm. K.
18.Dağ. Tug. K
16.Tüm. P. Tug. K.
17.Tüm. P. Tug. K
Zh. Tug. K.
1. Dağ. A. K.
2. Dağ. A. K.
21. P. A. K
37. P. A. K. V.
39. P. A. K. V.
43. P. A. K. V.
44. P. A. K.
50. P. A. K.
51. P. A. K.
64. P. A. K.
176. P. A. K. V.
192. P. A. K.
203. P. A. K
233. P. A. K.
46. Sv. A. K.
1. Top. A. K

2‟nci Ordu Tarihçesi, s.4-8
Mustafa Yolyapan, Büyük Atatürk‟ün İzledikleri Ekim 1937 Ege Manevraları, s.19.
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Hrk. Md.
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Mavi
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Mavi
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Kırmızı
Mavi
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28
29
30
31

BinbaĢı
Kurmay Yarbay
Albay
Albay

ġ. ALYIZ
Hüznü BĠLGE
Ġhsan GÜRLER
Asım TINAZTEPE

18. Top. A. K. V.
25. Top. A. K.
26. Top. A. K.
28. Top. A. K.

Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Kırmızı

Hava Kuvvetleri‟nden;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Albay
BinbaĢı
BinbaĢı
Kurmay ÖnyüzbaĢı
YüzbaĢı
YüzbaĢı
YüzbaĢı
YüzbaĢı
YüzbaĢı

ġefik ÇAKMAK
T. BEġGÜL
Halit ESEN(L)ER
H. Suphi GÖKER
Fahri UÇANTÜRK
A.GÜMCÜ
Namık BARAN
Basri KULA
Ali TEKMAN
Sabiha GÖKÇEN

3. Tyy. A. K
Ġzmir Tyy. A. K.
Tyy. A. 6. Tb. K.
2. Or. Tyy. Bl. K. Uçs. Bl. K
3. Tyy. A. 3. Bl. K
54. Tyy. A. KĢf. Bl. K
3. Tyy. A. 1.Bl. K
3.Tyy. A. 24. Kol. Bl. K
54. Tyy. A. Av. Bl. K
KeĢif Tyy. Pilotu

K
M

9.4. Ege Manevrasının Ġcrası
Mustafa Kemal Atatürk, Ege Manevralarına katılmak ve Türkiye‟nin ilk basma
fabrikası olan Nazilli Basma Fabrikası‟nın açılıĢını yapmak üzere 8 Ekim 1937
tarihinde 568 saat 14.45‟te trenle Ankara‟dan Nazilli‟ye hareket emiĢtir. Atatürk
istasyonda siyasi müsteĢarlar, mebuslar, generaller, vekâletlerin ileri gelenleri,
Ankara Valisi, Emniyet Direktörü ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından
uğurlanmıĢtır569.
Atatürk ile beraber Ġsmet Ġnönü, Celal Bayar, Kazım Özalp, Afet Ġnan, Kılıç
Ali, Yunus Nadi, Abidin Daver, ġakir Kesebir, Kazım Dirik, Tevfik RüĢtü Aras,
Fahrettin Altay, Ali Sait PaĢa, ġükrü Saraçoğlu ve Recep Peker de Aydın‟a giden
kafilede bulunmuĢlardır570.

568

Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan Orgeneral Asım Gündüz imzasıyla, ilgili Ordu MüfettiĢliklerine
gönderilen yazıda Atatürk‟ün Ege mıntıkasında yapılacak 1937 sonbahar manevralarına katılmak
üzere Ġstanbul‟dan 8 Ekim 1937‟de hareket edeceği 10 Ekim 1937‟de Söke‟ye varmasının planlandığı,
söz konusu günlerde Büyükleri Koruma Talimatı esaslarına göre emniyet tedbirlerinin alınması
emredilmiĢtir. Bkz. Genelkurmay ATESE ArĢivi, ATAZB, Kutu 40, Gömlek 29, Belge 29-1. .Ege
Ordu Manevrasının planlanması ile ilgili 2‟nci Ordu MüfettiĢliği tarafından hazırlanan yazıda,
manevranın 15-21 Ekim 1937 tarihleri arasında icra edilmesinin planlandığını tespit etmekteyiz.
Manevranın siyasi maksadını gerçekleĢtirmek üzere bu manevraları bizzat izlemek isteyen Büyük
Atatürk‟ün, Nazilli‟de inĢaası tamamlanan ilk dokuma fabrikamızı hizmete açtıktan sonra Ankara‟ya
dönmeyip manevraları izleyeceği, bu sebeple Genelkurmay BaĢkanlığı‟nca verilen emir uyarınca,
manevranın bir hafta öne alınması üzerine planlamada değiĢiklik yapılmıĢtır. Bkz. Mustafa Yolyapan,
Büyük Atatürk‟ün İzledikleri Ekim 1937 Ege Manevraları, s.4. Emir için Bkz. Ekler.
569
Ulus Gazetesi, 9 Ekim 1937 Cumartesi.
570
Önder, Atatürk‟ün Yurt Gezileri, s.354.
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Atatürk‟ün kasabalarına geleceğini duyan Nazilli halkı, 9 Ekim sabahı,
kasabayı baĢtanbaĢa bayraklarla süslemiĢtir. Gece yarısından itibaren istasyon
çevresinde heyecanla bekleyen halka, yakın vilayet ve kazalardan muhtelif araçlarla
gelenler de eklenince, kasaba adeta bayram yerine dönmüĢtür. Saat 13.30‟da
BaĢvekil Celal Bayar571, Dâhiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri
ġükrü Kaya, Nafia Vekili Ali Çetinkaya, Hariciye Vekili Doktor RüĢtü Aras, Milli
Müdâfaa Vekili General Kazım Özalp, Maliye Vekili Fuat Ağralı, Kültür Vekili
Saffet Arıkan, Ġnhisarlar Vekili Ali Rana, Orman Umum Muhafaza Komutanı
Korgeneral Seyfi ve birçok saylavın bulunduğu hususi tren 572 Nazilli Ġstasyonu‟na
gelmiĢtir.
Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak, Genelkurmay Ġkinci BaĢkanı
Orgeneral Asım Gündüz, Ordu MüfettiĢi Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar ve diğer
generaller de aynı saatte Aydın‟dan gelerek Celal Bayar ve diğer zevatı istikbal
etmiĢlerdir.
Atatürk, Ġsmet Ġnönü ve Afet Ġnan‟ın bulunduğu tren ise saat 14.00‟de
gelmiĢtir. Ġstasyonda kendilerini Celal Bayar baĢta olmak üzere istasyonda bulunan
zevat ve muazzam halk kitlesi hararetle karĢılamıĢtır573.
Atatürk etrafını saran Nazilli halkının coĢkun alkıĢ sesleri içinde Halkevi‟ne
gitmiĢtir. BaĢbakan Celal Bayar, altı yıl önce yaptığı ziyaret esnasında, aynı salonda
Nazilli‟ye bir fabrika kurulması konusunun konuĢulduğunu ifade etmiĢtir.
Halkevi ziyaretinin ardından küçük vagonlara binilerek açılıĢı yapılacak
fabrikaya doğru hareket edilmiĢtir. Cumhuriyet Hükümeti‟nin, Birinci BeĢ Yıllık
Sanayi Programında yer alan bir hedefin de gerçekleĢeceği bu açılıĢ için574 Atatürk
ve beraberindeki heyet, Fabrika Ġstasyonunda Sümerbank Meclisi Reisi Safa,
Sümerbank Fabrika Müdürü, Trakya Umumi MüfettiĢi General Kazım Dirik,

571

Ulus Gazetesi, 10 Ekim 1937 Pazar.
Aydın Gazetesi, 10 Ekim 1937 Pazar.
573
Ulus Gazetesi, 10 Ekim 1937 Pazar.
574
Ġnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 175.
572
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matbuat mümessilleri ve daha birçok zevat tarafından karĢılanmıĢtır. Heyet, binlerce
kiĢinin candan tezahüratı arasında müdüriyet binasına teĢrif etmiĢtir575.
Fabrika müdürünün kısa izahatından sonra, fabrikada çalıĢacak iĢçiler kadınlı
erkekli Atatürk‟ün önünden geçit resmi yapmıĢlar ardından Ulu Önder kırmızı
kurdele ile bağlanmıĢ, sarı madenden Sümerbank harfleri ile yapılmıĢ bir anahtar ile
fabrikayı hizmete açmıĢtır. Ġçeri girdikten sonra fabrika müdürü Atatürk‟e hitaben;
“İşlemek için emrinizi bekliyorlar” demiĢ, Atatürk‟ün iĢareti ile aynı anda
çalıĢmaya baĢlayan 480 adet makinenin çıkarmıĢ olduğu gürültü üzerine, Ulu Önder;
“İşte halka refah verecek sesler!” demiĢtir576.
Fabrika açılıĢından sonra Nazilli‟den trenle Söke‟ye hareket eden Atatürk ve
yanındaki zevat, bütün istasyonlarda, kasabalar ve civar köyler halkının candan
tezahüratı ile sonsuz Ģevk ve heyecan ile karĢılanmıĢ, bilhassa Aydın‟da fevkalade
parlak bir karĢılama olmuĢtur. Heyet saat 19.05‟te Söke‟ye geçmiĢtir577.
Fabrika açılıĢından sonra MareĢal Fevzi Çakmak, bazı paĢalarla birlikte
Atatürk‟ten önce manevranın icra edileceği bölgeye giderek tetkiklere baĢlamıĢtır578.
9 Ekim gecesi

579

Atatürk beraberinde Celal Bayar, Ġsmet Ġnönü, Prof. Afet

Ġnan, ĠçiĢleri Bakanı ġükrü Kaya, DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras, Adliye Bakanı
ġükrü Saraçoğlu, generaller ve Aydın Valisi olduğu halde, otomobille Söke‟ye
gelmiĢtir. Söke, Ulu Önder‟ini gayet kalabalık bir biçimde, davullarla, zurnalarla,
yollara dökülerek karĢılamıĢ, Ģehir baĢtanbaĢa bayraklarla süslenmiĢtir. Atatürk bu
alaka karĢısında, halka gülümseyerek el sallamıĢ, sık sık arabasını durdurarak halkla
sohbet etmiĢtir580.
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Ulus Gazetesi, 10 Ekim 1937 Pazar.
Ġnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 176.
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Ulus Gazetesi, 10 Ekim 1937 Pazar.
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Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Fevzi Çakmak, Ege Manevraları ile ilgili olarak, 7 Ekim 1937
tarihli Ģifreli yazısında,7 Ekim 1937‟de Ankara‟dan akĢam trenle hareket edeceğini, 9 Ekim 1937‟de
sabah saat 3.35‟de Söke‟ye varacağını, yanında Orgeneral Asım Gündüz ile birlikte 11 kurmay subay
olduğunu, Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar ile aynı gün sabah saat 09.00‟da Söke‟de buluĢacağını, geçtiği
güzergâhlarda merasim istemediğini bildirmiĢtir. Bkz. Genelkurmay ATESE ArĢivi, ATAZB, Kutu
40, Gömlek 48, Belge 48-1.
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Atatürk gece saat 02.30‟a kadar, Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar‟dan mavi ve
kırmızı tarafların son kararları hakkında malumat almıĢtır581.
Ege Manevrası; maksat ve esaslarına uygun olarak, zaman ve mekân itibariyle
aĢağıda anlatıldığı gibi icra edilmiĢtir:
Birinci Gün 10 Ekim 1937
9 Ekim akĢamı Söke‟de kalan Atatürk, 10 Ekim sabah saat 08.00‟de
refakatinde Heyeti Vekile, Ordu, Kolordu ve Tümen Komutanları olduğu halde
Söke‟nin Gülbahçe Mevkiinden mavi taraf motorize kıtalarının harekâtını tetkik
etmiĢtir. Saat 09.30‟da Dededağı Mevkiinden Kırmızı ve Mavi tarafın harekâtını
izlemeye müteakip, KuĢadası yolunu kullanarak Çamlık‟a gelmiĢtir582.
Atatürk manevra sırasında harekâtı birkaç noktadan takip etmiĢ ve direktifler
vermiĢtir. Atatürk, Söke Ovası‟ndaki harekâtı izlemek için bir tepe üzerinde
hazırlanan çadırına, tepenin yüksekliği ve rahatsızlığı sebebiyle çıkamamıĢ, daha alt
düzeydeki birkaç mevkide583 toprağa oturarak manevrayı takip etmiĢtir.
Söke‟den Çamlık‟a gelene kadar geçtiği yollarda, KuĢadası‟nda ve Çamlık‟ta
halk, Atatürk‟e derin saygı ve sevgi tezahürleri göstermiĢtir. Ulu Önder Çamlık‟ta
KuĢadası Kaymakamı, vilayet ve kaza Jandarma Komutanları ve Emniyet Müdürü
tarafından karĢılanmıĢ, burada dinlenmiĢ ve öğle yemeğini yemiĢtir584.
Atatürk, bölgeyi gezerek halkla bütünleĢirken, manevralar tüm hızıyla devam
etmiĢtir. Saat 06.30‟da baĢlayan harekâtta, öğleden evvel düĢman kuvvetlerini temsil
eden Mavi taraf, Söke üzerinden Menderes mıntıkasına zırhlı vasıtalarla çetin
muharebeler yaparak, Davut Dağı tarafından ilerlemiĢtir. Kırmızı taraf da buna çok
Ģiddetli mukabelede bulunmuĢtur.

581

ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 9 Ekim 1937, s. 660.
ġahingiray , Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 10 Ekim 1937, s. 661.
583
Atatürk‟ün oturduğu bu yerlerden biri civardaki köylülerden de faydalanarak tespit edilmiĢ, daha
sonra kurulan Ege Ordusu Komutanlığı‟na bağlı, o sırada Söke‟de konuĢlanmıĢ olan bir birliğin
komutanlığı tarafından, bu noktaya 1985 yılında, onun hatırasını yaĢatmak üzere bir anıt dikilmiĢtir.
Bkz. Mustafa Yolyapan, Büyük Atatürk‟ün İzledikleri Ekim 1937 Ege Manevraları.
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Ulus Gazetesi, 12 Ekim 1937 Salı.
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BaĢta Atatürk olduğu halde Vekiller Heyeti ve Komuta Heyeti hareketleri
zaman zaman yakından tetkik ve takip etmiĢtir585.
Atatürk saat 16.00‟da Çamlık civarındaki bir tepede Kırmızı taraf komutanı
ile öğleden sonraki vaziyet hakkında görüĢmüĢtür. Müteakiben Kurfallı Köyü
civarında Mavi kuvvetlerin bir alay komutanına bazı sorular sormuĢtur. Burgaz Köyü
civarında Mavi Ordu Komutanı Korgeneral Mustafa Muğlalı‟dan son vaziyet
hakkında bilgi almıĢ, geceyi trende geçirmiĢtir586.
Hava Kuvvetleri ise Ģafakla beraber faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Mavilerin hava
keĢif tayyareleri, avcı tayyarelerinin himayesinde, cephelerde keĢifler yapmıĢtır.
Söke‟nin üzerinde birkaç hava muharebesi olmuĢtur. Atatürk‟ün manevi kızı
Tayyareci Sabiha Gökçen, Mavi taraf bölgesinde baĢarılı keĢif uçuĢları yapmıĢtır.
Söke Ovası‟nda Motorize Zırhlı Tugay ile Kırmızıların bir süvari tugayı arasında
muhtelif çarpıĢmalar olmuĢtur. Motorize tugay, çetin mukavemetlere maruz
kalmakla beraber, Morali istikametinde ilerlemiĢtir. KuĢadası Cephesi‟nde taarruza
geçen Maviler, arazinin dalgalı ve müsait vaziyetinden istifade eden Kırmızıların
inatçı mukavemetlerine maruz kaldıklarından, ağır ağır ilerlemiĢlerdir. Mavi
kuvvetler öğleden evvel büyük fedakârlıklar yaparak Murat Dağı‟nı düĢürdükten
sonra, yine mukavemete maruz kalmıĢlar ve nihayet akĢama yakın Söke‟yi iĢgal
etmiĢlerdir. Bu mıntıkadan geri çekilen Kırmızı kuvvetler bütün kuvvetleriyle, asıl
kuvvetlerin toplanmalarına lazım gelen vakti kazandırmaya çalıĢmıĢlardır587.
Ġlk gün muharebeleri, Mavi (1‟inci Kolordu)‟nin bütün kuvveti ile
karĢısındaki Kırmızı Tugay (18‟inci Dağ Tugayı)‟a taarruz etmesi ve SökeGümüĢdağı-Ovacık Dağı hattını ele geçirmesi ve 18‟inci Tugay‟ın oyalama
muharebeleri yaparak Kurupınar Beleni-NeĢetiye-Mursallı-Moralı-Yeniköy hattına
çekilmesi ile son bulmuĢtur588.
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Ulus Gazetesi, 12 Ekim 1937 Salı.
ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 10 Ekim 1937, s. 661.
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Ulus Gazetesi, 12 Ekim 1937 Salı.
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Ġkinci Gün 11 Ekim 1937:
Atatürk manevranın ikinci gününde, saat 08.15‟te manevra sahasına hareket
etmiĢ, Ortaklar, Mursallı istikametinde ilerleyen Mavi taraf kuvvetlerinin vaziyetini
tetkikle komutanlardan kararları hakkında izahat almıĢtır. Müteakiben bir tümenle
takviye edilen ve Germencik Reisköy batı sırtlarında mevzii alan Kırmızı tarafın
vaziyetini görerek, komutanın kararı hakkında bilgi almıĢtır. 11.45‟te Çamlık
Ġstasyonu‟na hareketle öğleden sonra her iki tarafın inkiĢaf eden vaziyetlerini tetkik
etmiĢtir589.
Atatürk ikinci gün manevralarının bir bölümünü Mursallı‟da bir tepe
üzerinden izlemiĢtir. Bugünkü adıyla Tarassut Tepe590 üzerinde iken, Muhafız Alayı
Komutanı Ġsmail Hakkı Tekçe‟den halka manevra hakkında bilgi vermesini
istemiĢtir.
Mursallı ve civar köydeki halkın, manevra sırasında birliklere göstermiĢ olduğu
saygı ve sevginin bir niĢanesi olarak, Atatürk Mursallı halkına verilmek üzere o
zamanın Mursallı Muhtarı Fehmi Önder‟e bir madalya vermiĢtir. Madalya halen
Mursallı Belediyesi‟nde olup

591

, üzerinde Atatürk‟ün imzası bulunmaktadır.

13.10.1937 tarihini taĢıyan bu madalya “Ege 2. Ordu Manevra Hatırası” yazısını
ihtiva etmektedir592.
Ayrıca Moralı, Üzümlü ve Tekin Köyleri halkına hitaben de bir takdirname
verilmiĢtir

593

. Bu takdirname de halen Mursallı Belediyesi‟nde muhafaza

edilmektedir. Mursallı Köyü‟ne verilen madalyanın bir eĢi Hıdırbeyli Köyü‟ne de
verilmiĢ olup bu madalya da halen Hıdırbeyli Belediyesi‟nde muhafaza edilmektedir.
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ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 11 Ekim 1937, s. 662.
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Bundan sonra Atatürk Tarassut Tepesi‟nde bulunan batarya dürbünü ile
Abdurrahman Köyü bölgesine yerleĢtirilen ağır topçu birliklerine bakmıĢ, Mursallı
Köyü‟ne inmeden doğruca mevzilere gitmiĢtir. Buradan da Germencik Tren
Ġstasyonu‟na gelmiĢtir.
Germencik Ġstasyonu‟nda MareĢal Fevzi Çakmak, Ġsmet Ġnönü ve Kırmızı taraf
komutanlarıyla görüĢmüĢ, yüksek komuta heyetiyle vaziyetin tetkikini müteakip
19.10‟da otorayla Çamlık‟a dönmüĢtür594.
Ġkinci

gün

muharebelerinde,

Mavi

Kolordu

Yeniköy-Moralı-Mürselli-

Abdurrahman Köyü-Kurupınar Beleni hattına taarruz etmiĢtir. 18‟inci Tugay
oyalama muharebeleri yaparak, Gözkaya Tepe-405 Rakımlı Tepe-GöktepeGermencik-Tekeli hattına çekilmiĢ ve 57‟nci Tümen‟i takviye görevi almıĢtır.
Üçüncü Gün 12 Ekim 1937:
Ulu Önder Atatürk, 12 Ekim günü rahatsızlığı nedeniyle, manevra ile ilgili
geliĢmeleri araziye çıkmadan, Germencik Ġstasyonu‟nda trenden takip ederek595, aynı
gün 16.30‟da Ankara‟ya dönmüĢlerdir596.
Üçüncü gün muharebeleri, Mavi Kolordunun taarruzunun devamı, kırmızının
bulunduğu mevzileri savunması ve geriden demiryolu ile gelmekte olan 6‟ncı Tümen
ile yapılacak karĢı taarruza hazırlık faaliyetleriyle devam etmiĢtir.
Dördüncü Gün 13 Ekim 1937:
Manevranın son günü Kırmızının karĢı taarruzu ve mavinin bulunduğu hattı
savunması Ģeklinde icra edilmiĢtir597.
13 Ekim sabahı, karĢı taarruza geçen Kırmızı taraf sahilden itibaren çok
yıpranan mavi kuvvetler cephesinin önemli bir kısmını çökerterek geri çekilmeye
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ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 11 Ekim 1937, s. 662.
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mecbur bırakarak takibini sürdürmüĢtür. Bilhassa ReĢadiye-Dereköy etrafındaki
muharebeler çok Ģiddetli olmuĢtur.
Karaova batı sırtlarında Kırmızı taarruzu belirginleĢmiĢ, 16 kilometreye uzanan
muharebe cephesinde kıtalar, yağmur ve derelerin getirdiği sellere rağmen, hiçbir
engel tanımadan son derece gayret ve fedakârlıkla çarpıĢmıĢlardır.
Mavi Kuvvetler saat 13.00‟dan itibaren Aziziye istikametinde çekilmeye
çalıĢmıĢtır. Kırmızı ordu bir gece baskını ile Selçuk kuzeyindeki sahil mıntıkasında
harekâtta bulunan Mavi orduyu, sol kanadından sahile doğru sürüklemiĢtir. Bu
harekâtta Kırmızı ordu Selçuk-Aziziye üzerinden güneye sevk ettiği bir kısım
ihtiyatlarını kullanarak, Aydın mıntıkasını iĢgal etmeye çalıĢan düĢman kuvvetlerini,
geri çekilmelerine imkân vermeden esir etmiĢlerdir. Bu harekât ile manevra sona
ermiĢtir. Manevraya iĢtirak eden bütün davetlilere kıymetli bir hatıra olarak bu
manevra için özel olarak hazırlatılan madalyalar dağıtılmıĢtır.
Ege Manevralarının fiili safhası 13 Ekim tarihinde sona ermiĢtir. 14 Ekim
tarihine, birliklerin istirahati ve geçit resmine hazırlanmaları için, herhangi bir
planlama yapılmamıĢtır. Ayın 15‟inde manevra ordusunun resmigeçidi yapılacaktır.
Resmigeçide ecnebi ateĢemiliterlerle Ġzmir‟de bulunan bütün konsoloslar davet
edilmiĢlerdir598.
Ege Manevrasının sonunda 15 Ekim 1937 tarihinde Germencik ovasında
görkemli bir resmigeçit yapılmıĢtır. Sabahın erken saatlerinden itibaren Aydın, Çine,
Nazilli, Söke, Muğla, Denizli, Ġzmir ve havalisinden muhtelif trenler otobüsler ve
diğer nakil vasıtaları halkı Germencik ovasına taĢımıĢtır. Yüz binden fazla insan bu
koca ovada toplanmıĢtır.
Kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar ve her sınıftan halk kahraman ordumuzun
resmigeçidini sabırsızlıkla beklemiĢtir. MareĢal Fevzi Çakmak‟la beraber generaller,
Yunan, Ġngiliz, Sovyet, Yugoslav, Fransız ateĢemiliterleri ve konsoloslar Ģerefine
Germencik Ġlkokulu‟nda bir öğlen yemeği verilmiĢtir. Yemekten sonra kısa bir
istirahati müteakip misafirler otomobillerle resmigeçit sahasına gitmiĢlerdir.
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Sahanın iki tarafını doldurmuĢ olan on binlerce insan MareĢal ve generaller ile
yabancı davetlileri alkıĢlar arasında karĢılamıĢlardır. Heyet hazırlanan tribünde yerini
almıĢtır. Büyük resmigeçit saat 14.00 de baĢlamıĢtır. Evvela avcı ve bombardıman
keĢif tayyareleri alçaktan uçuĢ yaparak geçmiĢlerdir.
Korgeneral Mustafa Muğlalı ile Keramettin Kocaman‟ın karargâhları ile
yaptıkları geçit, halk tarafından Ģiddetle alkıĢlanmıĢtır. Sert adımlarla geçen toplam
15 piyade alayını, istihkâm, muhabere, topçu kıtaları takip etmiĢtir.
Seyyar hastane, otomobilli nakliye kıtaları, motosiklet ve kamyonlara
bindirilmiĢ kıtalarla tanklardan mürekkep zırhlı tugayın geçiĢi de muhteĢem
olmuĢtur. Bilhassa ağır motorlu topçunun def-i hava bataryalarının, bindirilmiĢ
makineli tüfeklerle süvari alayının ve muhafız alayı süvari birliklerinin geçiĢleri
halkın sürekli alkıĢlarını toplamıĢtır.
Fasılasız üç saat süren resmigeçitte halk kahraman kıtalarımızı candan
selamlamaya fırsat bulmuĢtur. Geçit resmi çok muntazam ve parlak olmuĢtur. AkĢam
kıtalar garnizonlarına dönmeye baĢlamıĢlardır. Resmigeçit sonunda, MareĢal Fevzi
Çakmak ve refakatindeki generaller Ankara‟ya, yabancı davetliler, askeri ateĢeler,
diğer generaller ve komutanlar da Ġzmir‟e dönmüĢlerdir.
Geçit resminden sonra gazeteci Abidin Daver‟in yaptığı görüĢmede Yunan
AteĢemiliteri, Türk ordusunun muntazam, maneviyatı yüksek, iyi bir talim ve
terbiyeyle yetiĢtirilmiĢ, modern silahlarla teçhiz edilmiĢ, ehemmiyeti yüksek
kumanda heyetine sahip olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca, bu ordunun lüzumunda
kendisine düĢen vazifeyi tamamen ve mükemmel bir Ģekilde yapacağını, müttefik
dost bir devletin temsilcisi sıfatıyla kendi hesabına iftihar ve gurur duyduğunu
belirterek Türk-Yunan dostluğunun çok kuvvetli ve devamlı olacağını dile
getirmiĢtir599.
12 Ekim 1937 tarihinde, Ankara‟ya hareket eden Atatürk 15 Ekim‟deki geçit
resmini izleyememiĢtir600.
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9.5. Ege Manevrası Ġle Ġlgili Tenkit ve Değerlendirmeler
Ege Manevrası ile ilgili değerlendirmeleri iki baĢlık altında toplamak
mümkündür. Birincisi, manevranın bitiminde, harekâtta bulunan tüm subay ve
zabitan heyetinin katılımıyla gerçekleĢen, Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar ve MareĢal
Fevzi Çakmak tarafından yapılan tenkitlerdir.
Ġkincisi ise manevra sonunda Atatürk ve MareĢal Fevzi Çakmak tarafından
ordunun manevralardaki baĢarısının yer aldığı, karĢılıklı gönderilen telgraflardaki
değerlendirmelerdir.
9.5.1. 2’nci Ordu MüfettiĢi Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar ve Genelkurmay
BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak’ın Ege Manevrası Ġle Ġlgili Tenkitleri
Ege Manevrasının icrası ile ilgili tenkitler 14 Ekim 1937 tarihinde Germencik
Ġlkokulu‟nda Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar ve MareĢal Fevzi Çakmak tarafından
yapılmıĢtır. Manevranın gün gün değerlendirildiği bu toplantıda, harekâtta yer alan
binbaĢı ve üstündeki rütbeli subaylar hazır bulunmuĢtur.
Orgeneral ÇalıĢlar, büyük krokiler üzerinde iki tarafın manevranın ilk
gününden itibaren vaziyetlerini, kuvvetlerini, vazifelerini anlattıktan sonra, icra
edilen harekâtta gördüğü hata ve noksanları ayrıntısıyla izah etmiĢtir. Yapılan doğru
hareketleri de takdir eden ÇalıĢlar‟ın tahlili iki saatten fazla sürmüĢtür.
Orgeneral ÇalıĢlar, birliklerin durumuyla ilgili olarak da; piyadelerin ve
topçuların çok canlı, dayanıklı olduklarını, sevk ve idarenin genelde iyi olduğunu,
kendilerine tevdi edilen hedeflerin hepsini tam zamanında gerçekleĢtirerek vazifeyi
yerine getirdiklerini ifade etmiĢtir. Süvarilerin ise hücumlarda çok cüretkâr
davrandığını ifade eden Orgeneral ÇalıĢlar, iki tarafın komutanlarının manevrayı
baĢarılı bir Ģekilde icra etmesinden memnun kaldığını belirtmiĢtir.
ÇalıĢlar, arazinin çok kesik ve dağlık olması, yolların azlığı nedeniyle, birlikler
arasında arzu edilen irtibatın sağlanamadığını,

Motorlu kıtaların müsait arazide

kendilerinden beklenilenden daha fazlasını yaptıklarını sözlerine eklemiĢtir.
Bilhassa askerin iaĢesine çok önem verdiğini ifade eden Ġzzettin ÇalıĢlar,
manevrada askerin sıhhatinin çok iyi olduğunu gözlemlediğini ve hakemlerin faydalı
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çalıĢmalarını da Korgeneral Abdurrahman Nafiz nezdinde teĢekkür ederek dile
getirmiĢtir.
Sabiha Gökçen‟in yüksek fedakârlık ve gayretle gece gündüz uçarak
cansiperane hizmet ettiğini ve bununla beraber hava kuvvetlerinin performansından
duyduğu memnuniyetini de ifade eden Orgeneral ÇalıĢlar, manevra sırasında verilen
havacı Ģehidini de rahmetle anmıĢtır.
Son olarak, icra edilen demiryolu manevrasında, tren istasyonun yıkılmıĢ farz
edilmesiyle, birliklerin kendi rampalarıyla bir indirme yaptıklarını belirten ÇalıĢlar,
Aydın Ģehrinin ıĢıklarının karartılması nedeniyle mavi tayyarelerin bu harekâtı fark
edemediklerinden bahsetmiĢtir.
2‟nci Ordu MüfettiĢi Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar tenkidinin sonunda
manevralara Ģeref veren baĢta Atatürk olmak üzere, tüm komutanlara, vekillere ve
Meclis heyetine minnet ve bağlılıklarını sunarak sözlerine son vermiĢtir.
Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar‟dan sonra MareĢal Fevzi Çakmak, askerliğin ruhunu
bütün teferruatı ile kavramıĢ, bir alim, tecrübeli ve bilgili bir komutan sıfatıyla kısa
bir tenkit yapmıĢtır. MareĢal, bu manevrada demiryolu nakliyatı ve demiryollarının
tahribi gibi bazı konuların ilk defa gündeme gelmesi ve baĢarıyla icra edilmesinin
önemine dikkat çekmiĢtir.
MareĢal Çakmak, muharebe sahasında zaferi kıtaların büyüklüğü veya
küçüklüğünün değil, birliklerin baĢındaki komutanlarının iyi idare kudreti ve
cevvaliyetinin temin edeceğini belirtmiĢtir.
Motorlu kıtaların Karapınar‟a kadar yaptığı seri intikali en ince ayrıntısına
kadar fevkalade derin bir görüĢle tahlil ve tenkit eden MareĢal, bir meselenin
çözümünde en kötü ihtimallerin düĢünülmesinin, alınacak tedbirlerin kusursuz
olmasını sağlayacağını ifade etmiĢtir.
Motorlu birliklerin iyi kullanıldığından bahseden MareĢal, bir günde elli altmıĢ
kilometreyi arızasız ve duraksamadan kat edebilmenin ancak çok iyi orduların
yapabileceği bir kabiliyet olduğunu vurgulamıĢtır.
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Tayyarelerin baĢarısından duyduğu memnuniyeti ifade eden MareĢal,
süvarilerin de çok iyi çalıĢmalarına rağmen tanklara kılıçla hücum etmelerini
yadırgamıĢtır.
Fevzi PaĢa, Ordunun manevra sırasında karĢılaĢtığı iklim koĢullarıyla ilgili
olarak da, “Ordunun yıldırımlar düşer, seller akarken vazifeye devam etmesinin”
orduya itimadı arttırdığını söylemiĢtir.
MareĢal, bu manevrayı tertip ve idare eden Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar‟a
teĢekkürlerini de ifade ettiği konuĢmasını Ģu Ģekilde sonlandırmıĢtır;
“Kıtalar hiç fırtına yokmuş gibi harekâta devam ederek hedeflerine
varmışlardır. Eratı, subayları yürekten tebrik ederim. İki tarafı da usul ve kaideye,
harp sanatına uygun hareketlerinden dolayı tebrik ve teşekkür ederim. Bu güzel
manevrayı

tertip

ve

idare

eden

Orgeneral‟e,

gösterdiğiniz

himmet

ve

fedakârlıklardan dolayı hepinize teşekkürler ederim.”
9.5.2. Genel Kurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak PaĢa ve
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Ege Manevrası Ġle Ġlgili
Değerlendirmeleri
Büyük baĢarıyla tamamlanan 2‟nci Ordu Ege Manevralarının bitimini
müteakip Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın 13 Ekim 1937 tarih ve 4 sayılı 2‟nci Ordu
MüfettiĢliği‟ne gönderdiği yazısında

601

Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi

Çakmak, kendisinin ve CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal Atatürk‟ün manevra ile ilgili
görüĢlerini ifade etmiĢtir. Atatürk‟ün Ege Manevralarını baĢlangıcından itibaren
bütün teferruatıyla mahallinde takip ettiğini, Türk Ordusunun en modern silahları çok
iyi kullanmasını, komutanlarla subayların sevk ve idaredeki kabiliyet ve
maharetlerini takdir ettiğini belirtmiĢtir. Beraberinde bulunan hükümet erkânının da
bu takdire iĢtirak ettiğini bildirmiĢtir. Atatürk‟ün takdirinin yanında selamlarının da
orduya iletilmesini emrettiğini ifade etmiĢtir.
Ayrıca Fevzi Çakmak, Türk Ordusu‟na gösterilen bu yüksek iltifatların
kendisinin de göğsünü iftiharla kabarttığını belirtmiĢ, gösterilen bu gayret ve
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muvaffakiyete teĢekkür etmiĢtir. Bu hususun bütün komutan, subay ve erlere tebliğ
edilmesini isteyerek sözlerine son vermiĢtir.
Manevralarla ilgili olarak yukarıda verdiğimiz Fevzi PaĢa‟nın göndermiĢ
olduğu yazının dıĢında yine Atatürk Ankara‟ya ulaĢtıktan sonra, 18 Ekim 1937 günü,
2‟nci Ordu Komutanı ve Ege Manevrası Harekât Müdürü Orgeneral Ġzzettin
ÇalıĢlar‟a hitaben bir telgraf çektirmiĢtir. Telgrafında Atatürk; MareĢal Fevzi
Çakmak‟ın kendisine; manevranın son günündeki enteresan safhaları ve bu
münasebetle kendisinin anılarak gösterilen hassasiyeti anlattığını, bunun kendisini
memnun ettiğini ifade etmiĢtir. Ege Manevralarına kıymetli bilgi, gayret ve mesaisini
harcayan Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar‟a, parlak muvaffakiyetinden dolayı bir defa
daha takdirleriyle beraber teĢekkür etmiĢtir.
Atatürk‟ün bu takdir mesajına, Orgeneral Ġzzettin ÇalıĢlar tarafından
aĢağıdaki cevap sunulmuĢtur.
“Çok büyük takdirlerine mazhariyetinden dolayı bahtiyarım. Yüksek
lütuflarına teşekkürlerimi ve sarsılmaz sevgi ve bağlılığımı derin saygılarımla
sunarak ellerinizden öperim.”
9.6. Ege Manevrasının Sonuçları
1937 yılında geçmiĢ yıllardan farklı olarak ilk defa iki büyük manevra icra
edilmiĢtir. Bu manevralar Ordu seviyesindeki birliklerle arazi ve iklim koĢullarının
tüm olumsuz tesirlerine rağmen baĢarı ile tamamlanmıĢtır. Her iki manevradan da
birlikler büyük tecrübe kazanmıĢlar, kendilerine tevdi edilebilecek her görev için
hazır olduklarını göstermiĢlerdir.
Nitekim her iki manevrayı yakından takip eden CumhurbaĢkanı Mustafa
Kemal

Atatürk,

manevraların

icrasından

hemen

sonra

yapmıĢ

olduğu

değerlendirmelerde, ordunun göstermiĢ olduğu yüksek fedakârlık ve görevine
bağlılığını takdir etmiĢtir.
Ayrıca 1 Kasım 1937 tarihinde yapmıĢ olduğu Meclis açıĢ konuĢmasında da
ordunun durumuna yönelik değerlendirmelerde bulunmuĢtur. KonuĢmasının ordu ile
ilgili bölümüne, “Ordu, Türk Ordusu… İşte bütün milletin göğsünü güven ve gurur
duygularıyla kabartan şanlı ad” ifadeleriyle baĢlayan Atatürk, Türk Ordusunu, bu
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yıl için kısa aralıklarla iki kez, Trakya ve Ege Büyük Manevralarında, büyük kütleler
halinde yakından gördüğünü ifade etmiĢtir.
Yakından Ģahit olduğu, ordudaki disiplin, subayların çabaları, büyük komutan
ve generallerin yüksek yönetme ve yönlendirme yeteneklerinden derin övünç
duyduğunu ve takdir ettiğini söylemiĢtir.
Sözlerine, ordumuz tarafından günümüzde de sık sık kullanılan, “Ordumuz,
Türk birliğinin, Türk gücü ve yeteneğinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir
ifadesidir.” cümlesiyle devam eden, Ulu Önder, ordunun Türk topraklarının ve
Türkiye idealinin gerçekleĢtirilmesi için yapılan sistemli çalıĢmaların, yenilmesi
imkânsız bir güvencesi olduğunu belirtmiĢtir.
Ordunun uygun bir donatım programının hazırlanması çalıĢmalarının baĢarı ile
devam ettiğini dile getiren Atatürk, ordunun ihtiyaç duyduğu harp endüstrisini
memlekette inĢa etme amaçlarının gerçekleĢme yolunda olduğunu ifade etmiĢtir.
Atatürk, bu çalıĢmalardan biri olan denizaltı gemilerinin kısa bir süre önce
memleketimizde yapılmaya baĢlandığını, Hava Kuvvetleri için yapılmıĢ olan üç
yıllık programın da, büyük milletimizin içten ve bilinçli ilgisiyle baĢarılmıĢ
sayılabileceğini vurgulamıĢtır.
Bundan sonraki hedeflerinin bütün uçaklarımızın motorlarının memleketimizde
yapılması ve hava harp sanayimizin de bu temele göre geliĢtirilmesi olduğunu
belirtmiĢtir.
Bu konuĢmasından da anlaĢılacağı gibi, Atatürk, ordunun harp silah ve
araçlarındaki teknolojik geliĢmelere ayak uydurabilmesi için gerekli çalıĢmaların,
özellikle memleketimizde kurulacak harp sanayi ile mümkün olabileceğini
değerlendirmekte ve bunun için atılması gereken adımlara da önemle dikkat
çekmektedir.
Abidin Daver, 17 Ekim 1937 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi‟nde “Türk Ordusu
Trakya‟da olduğu gibi Ege Manevralarını da büyük muvaffakiyetle baĢardı”
baĢlığıyla bir makale yayınlamıĢtır. Makalesinde Ege Manevrasını ayrıntılarıyla
değerlendiren Daver, kısa bir zaman içinde iki manevra yapmanın her orduya nasip
olmayacağını, Türk Ordusu‟nun Trakya Manevralarının ardından Ege manevralarını
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da muvaffakiyetle baĢardığını ve Germencik‟te yaptığı parlak resmigeçitle
sonlandırdığını ifade etmiĢtir.
Yine, 20 Ekim 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi‟ndeki “ Trakya ve Ege
Manevraları Arasındaki Farklar” baĢlıklı makalesinde Abidin Daver, Ege
Manevralarının, arazinin tabiatı ve verilen mesele dolayısıyla Trakya Manevrasından
daha güç Ģartlar altında gerçekleĢtiğini ifade etmiĢtir.
Ege Manevralarında alay, tabur, bölük komutanlarının yanı sıra takım ve
manga komutanlarının bile üstlerinden emir beklemeden, kendi kendilerine bazı
kararlar aldığını belirten Daver, Ege Manevralarının çavuĢ ve onbaĢılardan bile
inisiyatif isteyen bir manevra olduğunu vurgulamıĢtır.
Daver, Trakya Manevralarında birinci gün öğleye kadar hiç tayyare
uçmamasına rağmen, Ege Manevraları baĢlar baĢlamaz, daha Ģafak sökmeden iki
tarafın tayyarelerinin faaliyete geçtiğini, bu nedenle, Ege Manevralarının Trakya
Manevralarından daha gerçekçi olduğunu ifade ederek, istikbaldeki harplerin açılıĢını
tayyarelerin yapacağını belirtmiĢtir.
Yunus Nadi, 15 Ekim 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan “Ege
manevralarından alınan güzel neticeler” isimli makalesinde; Türk ordusunun çok
yüksek yetenekte bir kumanda heyetine sahip olduğunu ve bu ordunun
baĢkumandanından en son neferine kadar tümünün birbirine sımsıkı sarılı bir uyum
içinde bulunduğunu dile getirmiĢtir. Yunus Nadi Atatürk‟ün refakatinde bu askeri
tatbikatı yakından izlemekten büyük heyecan duyduğunu belirtmiĢtir.
Yunus Nadi makalesinde Ege manevralarını takip ederken, tüm safhaları ile
son neticesinin, kendisine gayri ihtiyari olarak, ordumuzun zaferi ile sonuçlanan,
dünyanın en uzun süren meydan muharebesi olan Sakarya SavaĢı‟nı hatırlattığını dile
getirmiĢtir.
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10.DOĞU MANEVRALARI (24-28 AĞUSTOS 1938)
10.1. Doğu Manevralarının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluĢundan itibaren, özellikle doğu bölgesinde
çıkan isyanlar zaman zaman ülkenin huzur ve refahını olumsuz yönde etkilemiĢ,
Türk Ordusu da güven ortamının sağlanması için gereken tedbirleri almıĢtır.
Bu isyanlardan birisi de 1937-1938 yıllarında devam eden ve aynı yıllarda
ordunun müdahalesiyle bastırılan Dersim Ġsyanı‟dır602.
Tunceli Bölgesi‟nde çıkan isyanların bastırılması için 1937 ve 1938 yıllarında
bölgede Ordu tarafından harekât icra edilmiĢtir. Bunlardan 1938 yılında icra edilen
harekât, Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından 1938 Yılı Tedip Harekâtı olarak
adlandırılmıĢtır. Bu harekât da birinci safha 2 Ocak-7 Ağustos, ikinci safha 10-17
Ağustos ve üçüncü safha ise 6-16 Eylül 1938 tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yukarıda belirtilen Tedip Harekâtı‟nın ikinci safhasının sonuna rastlayan Doğu
Manevrasının amacının, devam eden harekâtın son durumu hakkında bilgi almak ve
yerinde değerlendirmeler yapmak için BaĢvekil ve Genelkurmay BaĢkanı düzeyinde
bir ziyaret yapılması olarak değerlendirebiliriz.
Nitekim Doğu Manevraları öncesinde CumhurbaĢkanı, BaĢbakan ve
Genelkurmay BaĢkanı‟yla sık sık bir araya gelmiĢtir. Bunlardan ilki 26 Temmuz
1938‟de 603 Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak‟ın ordu teftiĢini yarıda
keserek Ġstanbul‟a gelmesiyle gerçekleĢmiĢtir 604 . Bu görüĢmeden sonra Atatürk,
BaĢbakan Celal Bayar‟la ayrıca 17 Ağustos 1938 tarihinde tekrar bir araya
gelmiĢtir 605 . BaĢbakan, DıĢiĢleri ve Maliye Bakanları, 23 Ağustos 1938 tarihinde,
manevranın baĢlamasından bir gün önce, Dolmabahçe Sarayı‟nda Atatürk‟le tekrar
görüĢmüĢlerdir606.

602

Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları II, s. 5-6.
Tetkik gezisinde bulunan Gnkur. BĢk. MareĢal Fevzi Çakmak‟ın BaĢvekâletin daveti üzerine 25
Temmuz 1938‟de EskiĢehir‟den hareketle 26 Temmuz 1938 sabahı Ġstanbul‟a gideceği, dönüĢlerinde
teftiĢ programına devam edeceklerine dair Gnkur. BĢk. Yardımcısı Org. Asım Gündüz‟ün BaĢvekâlete
gönderdiği yazı. Bkz. BCA. , 030.10.00.00/199.360.18, Tarih, 25.07.1938.
604
ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 26 Temmuz 1938, s. 737.
605
ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 17 Ağustos 1938, s. 740.
606
ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 23 Ağustos 1938, s. 741.
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GörüĢmelerle ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte manevra öncesi
sıklıkla yapılması, gerek Tunceli Bölgesi‟nde icra edilen

607

harekâta gerekse

yapılacak manevraya fazlasıyla hassasiyet gösterildiğinin bir ifadesidir. BaĢbakan ve
Milli Savunma Bakanı‟nın, manevradan döner dönmez, 29 Ağustos 1938

608

tarihinde CumhurbaĢkanı‟nı Dolmabahçe‟de tekrar ziyaret etmesi de bölgedeki
geliĢmelerin dikkatle takip edildiğinin ispatıdır.
23 Ağustos akĢamı BaĢvekil Celal Bayar refakatinde Hariciye Vekili Tevfik
RüĢtü Aras olduğu halde, hususi motorla HaydarpaĢa‟ya gelmiĢ, kendisini teĢyi için
bekleyen zatların ellerini sıkarak iltifatta bulunmuĢtur. Ġkili daha sonra eksprese
bağlanan hususi vagonla Ankara‟ya geçmiĢtir.
BaĢvekil, garda, trenin hareket saatine kadar birçok zevatla görüĢmüĢtür. Tren
saat tam 19.10‟da hareket etmiĢ ve BaĢvekil kalabalık bir kitle tarafından hararetle
teĢyi edilmiĢtir.
BaĢvekili uğurlayanlar arasında Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ,
Ġstanbul Kumandanı General Halis Bıyıktay, Riyaset-i Cumhur Seryaveri Celal,
Maliye Vekili Fuat Ağralı, BükreĢ Elçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver, Amiral ġükrü
Okan, Hariciye Vekâleti Umumi Kâtibi Numan Menemencioğlu bulunmuĢlardır.
Hariciye Vekili‟nin Ankara‟da kalacağı, BaĢvekil Celal Bayar‟ın ise Doğu
Manevraları‟nı izlemek üzere Elazığ‟a geçeceği kaydedilmiĢtir609.
24 Ağustos sabahı Ankara‟ya gelen Celal Bayar Ankara Ġstasyonu‟nda kısa
bir müddet kaldıktan sonra Dâhiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri ġükrü Kaya ile
beraber Elazığ‟a hareket etmiĢtir. BaĢvekil Ankara Ġstasyonu‟nda Büyük Millet
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Ġsmet Ġnönü, vekiller, mebuslar, Erkan-ı Harbiye,
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Tunceli Bölgesi‟nde çıkan isyanların bastırılması için 1937 ve 1938 yıllarında bölgede Ordu
tarafından harekât icra edilmiĢtir. Bunlardan 1938 yılında icra edilen harekât, Genelkurmay
BaĢkanlığı tarafından 1938 Yılı Tedip Harekâtı olarak adlandırılmıĢtır. Bu harekât da birinci safha 2
Ocak-7 Ağustos, ikinci safha 10-17 Ağustos ve üçüncü safha ise 6-16 Eylül 1938 tarihlerinde
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bkz. Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları II, s.5-6.
608
ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 29 Ağustos 1938, s. 742.
609
Akşam Gazetesi, 24 Ağustos 1938, ÇarĢamba.
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Milli Müdâfaa ve diğer vekâletlerin ileri gelenleri, Ankara Valisi ve Emniyet
Direktörü tarafından karĢılanmıĢ ve uğurlanmıĢtır610.
Tunceli‟de yapılacak olan 3‟üncü Ordu Manevrasında görev alacak personele
dağıtılmak üzere madalya yaptırılması planlanmıĢtır. BaĢlangıçta 100‟ü muhafazalı
350 madalyanın yaptırılması düĢünülmüĢ 611 , manevraya katılacak tüm subaylarla
gelecek misafirlere de verilmesi için 100‟ü muhafazalı 1000 madalya daha
istenmiĢ612, son olarak da madalyaların yetmediği ifade edilerek 500 madalya daha
istenmiĢtir613.
10.2. Doğu Manevralarına Katılan Devlet ve Askeri Erkân
1
2
3
4
5
6
7
8

MareĢal
Orgeneral
Orgeneral
Orgeneral
Korgeneral
Orgeneral

B. Celal BAYAR
Fevzi ÇAKMAK
Ali Sait PaĢa
Ġzzettin PaĢa
Fahrettin Altay
Abdullah Alpdoğan
Ġzzettin ÇalıĢlar
ġükrü Kaya

BaĢvekil
Genelkurmay BaĢkanı
1‟inci Ordu MüfettiĢi
3‟üncü Ordu MüfettiĢi
1‟inci Ordu Komutanı
Tunceli Umumi MüfettiĢi
2‟inci Ordu MüfettiĢi
Dâhiliye Vekili

Manevrada görev alan birlikler ise aĢağıda sıralanmıĢtır614;
- 7‟nci, Kolordu Karargâhı,
- 8‟inci Kolordu Karargâhı,
- 9‟uncu Kolordu Karargâhı
Tümen Birlikleri;

610

AkĢam Gazetesi, 25 Ağustos 1938 PerĢembe
Genelkurmay BaĢkanlığı‟ndan BaĢvekâlete gönderilen yazıda 350 adet (100 adedi muhafazalı- 250
adedi muhafazasız) tunç veya sarı renkte madalyanın darphanece hazırlanarak en geç 15 Ağustos 1938
tarihine kadar Genelkurmay‟da bulundurulması Genelkurmay BaĢkan Yardımcısı Orgeneral Asım
Gündüz tarafından istenmiĢtir. Bkz. BCA., 030.10.00.00/197.349.8, Tarih, 22 Temmuz 1938.
612
Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Fevzi Çakmak imzasıyla BaĢvekâlete gönderilen telgrafta ise,
Üçüncü Ordu Manevrasına iĢtirak eden bütün subaylarla gelecek misafirlerin tamamına madalya
verileceği hatırlatılmıĢtır. Önceden sipariĢi verilmiĢ madalyalardan 100 adedi muhafazalı olmak üzere
1000 adet madalyaya ihtiyaç olduğu, madalyaların 30 Ağustos 1938 tarihinden evvel Elazığ‟a
gönderilmesi istenmiĢtir Bkz. BCA. , 030.10.00.00/197.349.8, Tarih, 18 Ağustos1938.
613
3‟üncü Ordu MüfettiĢliğinden BaĢvekâlete gönderilen yazı ile manevra hatırası olarak bastırılan
madalyaların yetmediği belirtilerek 500 adet madalya daha istenmiĢtir. Bkz. BCA.,
030.10.00.00/197.349.8, Tarih, 5 Eylül 1938. Madalyalarla ilgili yazıĢmalar için bkz. BCA.,
030.10.00.00/197.349.8, 21 adet belge.
614
Rumeli‟den Anadolu‟ya 3‟üncü Ordu Komutanlığı, AfĢar Matbaacılık, Ankara 2008, s. 526.
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- 41‟inci Piyade Tümeni,
- 17‟nci Piyade Tümeni,
- 12‟nci Piyade Tümeni,
- 15‟inci Piyade Tümeni,
- 3‟üncü Piyade Tümeni
- Ġstihkâm Taburları,
- Muharebe Bölükleri,
Dağ Topçuları;
- Dağ Topçuları,
- Dağ Obüsleri,
Sahra Topçuları;
- Sahra Topçuları,
- Sahra Obüsleri,
Süvariler;
- 1‟inci Süvari Tümeni,
- 14‟üncü Süvari Tümeni,
Motorlular;
- BindirilmiĢ Piyade Taburu,
- Tayyare Defi Topçu Taburu,
- Zırhlı Tabur,
- Mürettep Oto Taburu.
10.3. Doğu Manevralarının Ġcrası
Doğu Manevralarının Programı hakkında bir program yapılmıĢ ve faaliyetlerin
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bu plana göre icra edilmesi emredilmiĢtir615;
24 Ağustos 1938
Saat 06.00‟da baĢlayacak manevranın, Saat 11.00‟e kadar Mavi‟nin taarruzu,
Kırmızı kuvvetlerin mukabil hareketleriyle devam etmesi, 11.00-15.00 saatleri
arasında manevraya ara verilmesi planlanmıĢtır. Saat 15.00‟ten itibaren Kırmızı ve
Mavilerin harekâtının devam etmesi, saat 19.20‟de ise hava kuvvetlerinin Elazığ‟a
taarruz etmesi planlanmıĢtır.
25 Ağustos 1938
Mavilerin ileri harekâtına Kırmızıların yapacağı karĢı harekâtın icrası, 11.0014.00 saatleri arasında mola verilmesi ve 14.00‟ten itibaren manevraya devam
edilmesi planlanmıĢtır.
26 Ağustos 1938
Gece ve gündüz manevranın paydos borusuna kadar devam etmesi, paydos
borusuyla kıtaların almıĢ oldukları talimata göre ordugâhlarına hareket etmeleri
planlanmıĢtır. Paydos iĢaretinin ise alçaktan uçacak bir tayyarenin atacağı yeĢil iĢaret
fiĢekleri ve kıta borazanları vasıtasıyla bildirileceği emredilmiĢtir.
27 Ağustos 1938
Kıtaların

istirahat

etmesi,

manevra

komutanlarının

karargâhta

tenkit

hazırlığıyla meĢgul olması planlanmıĢtır.
28 Ağustos 1938
Saat 15.00‟te Halkevi Salonunda generaller, üst subaylar ve bütün kurmay
subayların katılımıyla tenkitlerin yapılması planlanmıĢtır.
29 Ağustos 1938
Ġstirahat edilmesi ve merasim geçiĢ hazırlığının yapılması planlanmıĢtır.
30 Ağustos 1938
Birliklerin bulundukları ordugâhlarında verilecek talimata göre Zafer

615

Hazırlanan plan Turan Matbaasında bastırılmıĢtır. Bkz. a.g.e. , s. 528-529.
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Bayramı‟nı kutlaması planlanmıĢtır.
31 Ağustos 1938
Merasim geçiĢinin saat 14.00‟te baĢlaması planlanmıĢtır.
Yapılacak resmigeçit için Korgeneral Abdullah Alpdoğan, 4‟üncü Umumi
MüfettiĢi ve Tunceli Valisi sıfatıyla bir emir yayımlamıĢtır. Bu emirde, geçit
resminin süvari, piyade tümenleri, zırhlı ve motorlu kıtalar ile hava kuvvetlerinin
katılımıyla gerçekleĢeceği bildirilmiĢtir. Bu resmigeçidin o vakte kadar manevranın
yapıldığı bölgede hiç görülmemiĢ muazzam bir manzara ve bayram havası
oluĢturacağı bu münasebetle, ordunun satvet ve intizamını görmek isteyen halkın
Elazığ‟a gelmelerinin teĢvik edilmesi istenmiĢtir616.
Ayrıca 3‟üncü Ordu MüfettiĢi Orgeneral Kazım Orbay tarafından icra edilecek
resmigeçit töreninin ayrıntıları açıklanmıĢtır. Buna göre resmigeçidin 31 Ağustos
saat 14.00‟de hava kuvvetlerinin, üçerli filolar halinde ve 200 metre yükseklikten
geçiĢ sahası üzerinden, uçuĢlarıyla baĢlayacağı bildirilmiĢtir. Emirde tüm birliklerin
geçiĢ sırası ve aralarında bırakacakları mesafelere de yer verilmiĢtir617.
BaĢvekil Celal Bayar 24 Ağustos tarihinde manevraya giderken Kayseri‟de
durarak otomobille kısa bir gezinti yapmıĢlar, Belediye Gazinosu‟nda bir müddet
dinlenmiĢler ve halk mümessillerini kabul etmiĢlerdir. Celal Bayar Kayseri‟nin bazı
iĢleriyle hususi olarak alakadar olmuĢtur. ġehri istasyona bağlayan Atatürk
Bulvarı‟nın ağaçlandırılmasını emretmiĢ, yakında inĢasına baĢlanacak olan mezbaha
ve pastırma imalathanesi hakkında izahat almıĢtır. Bu iĢletmelerin yanında bir
tabakhane inĢasının muvafık olacağını da iĢaret ederek muktazi paranın büyük
kısmının Ġktisat Vekâleti‟nce temin edileceğini vaat etmiĢtir618.
25 Ağustos günü Elazığ‟a giderken, saat 12.00 sularında Malatya‟ya uğrayan
Celal Bayar ve refakatinde bulunan zevat, burada binlerce kiĢi tarafından
tezahüratlarla karĢılanmıĢtır. BaĢvekil, iplik fabrikasının bitmiĢ olan kısımlarıyla
meskenlerden bazılarını ziyaret etmiĢtir. BaĢvekil‟e bu fabrikanın Mart‟ın son haftası

616

a.g.e. s. 522.
a.g.e. s. 523-525.
618
Akşam Gazetesi, 29 Ağustos 1938 Pazartesi.
617
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faaliyete geçeceği ve üç bin iĢçi kapasiteli olduğu hakkında bilgi verilmiĢtir.
Taahhütlerini vaktiyle ifa edemeyen bazı yabancı müteahhitlerden kaynaklanan
gecikme, BaĢvekil‟in bu konuyla ilgilenmesine sebep olmuĢtur.
Müteakiben Elazığ‟a hareket eden BaĢvekil, Malatya halkı tarafından coĢkun
tezahüratlarla uğurlanmıĢ ve yolda Tunceli Umumi MüfettiĢi Korgeneral Abdullah
Alpdoğan tarafından karĢılanmıĢtır.
Korgeneral

Alpdoğan,

mıntıkası

hakkında

BaĢvekil‟e

açıklamalarda

bulunmuĢtur. Yolçatı Ġstasyonu‟nda BaĢvekil‟i bekleyen Ergani Bakır Madeni
Umum Müdürü, BaĢvekil‟e maden tesisatının büyük bir süratle tamamlanmakta
olduğunu ve Cumhuriyet Bayramı‟nda ilk bakırın çıkarılması için Ģevk içinde
çalıĢılmakta bulunulduğunu söylemiĢ ve bazı konularda izahat vermiĢtir
BaĢvekil Celal Bayar, Dâhiliye Vekili ġükrü Kaya ve kendilerine Tunceli‟den
katılan Tunceli Umumi MüfettiĢi Korgeneral Abdullah Alpdoğan, 25 Ağustos saat
17.15‟te Elazığ‟a ulaĢmıĢtır. BaĢvekil ve beraberindekiler, Milli Müdâfaa Vekili
General Kazım Özalp, 3‟üncü Umumi MüfettiĢi Tahsin Uzer, Diyarbakır ve Elazığ
Valileri, Ordu Erkânı ve binlerce kiĢi tarafından karĢılanmıĢlardır619.
BaĢvekil Celal Bayar 25 Ağustos gecesi Umumi MüfettiĢ Tahsin Uzer
tarafından misafir edilmiĢtir. ġerefine verilen ziyafete MareĢal Fevzi Çakmak, 620
Milli Müdâfaa Vekili Kazım Özalp, Orgeneral Fahrettin Altay, Korgeneral Ġzzeddin,
Umumi MüfettiĢ Abidin Özmen ve civar valiler hazır bulunmuĢlardır.
26 Ağustos sabahı BaĢvekil manevra sahasına gitmiĢ ve pek muvaffakiyetle
devam eden manevra safhalarını takip etmiĢtir. Öğleden sonra Ģehir içinde muhtelif
ziyaret ve tetkiklerde bulunmuĢ ve akĢam ordu tarafından verilen ziyafette hazır
bulunmuĢtur621.
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Akşam Gazetesi, 26 Ağustos 1938 Cuma.
Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Fevzi Çakmak, BaĢbakan Celal Bayar‟dan önce Tunceli
Harekâtını tetkik ve 3‟üncü Ordunun Manevrasında bulunmak üzere 15.8.938 Pazartesi Günü Saat 20
de Ankara‟dan Trenle Elazığ‟a Hareket edeceğini, seyahatinin takriben 10/ Eylül‟e kadar devam
edeceğini CumhurbaĢkanlığı‟na bildirmiĢtir. Bkz. BCA, 030.10.00.00/199.360.18, Tarih, 12.08.1938.
621
Akşam Gazetesi, 27 Ağustos 1938 Cumartesi.
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Bu ziyaretler esnasında, Elazığ‟da eskiden kalmıĢ olan hastane yerine 200
yataklı yeni bir hastanenin yapılmasına karar verilirken, trahom ile mücadele edecek
bir hastane için BaĢvekil bizzat 50.000 lira vaat etmiĢtir. BaĢvekil‟in 27 Ağustos
gecesinde Ġstanbul‟a dönmesi planlanmıĢtır622.
BaĢvekil Celal Bayar beraberinde Milli Müdâfaa Vekili Kazım Özalp ve diğer
zevat olduğu halde 28 Ağustos günü saat 19.00‟da Ankara‟ya gelmiĢ, saat 20.00‟de
de aynı trenle Ġstanbul‟a hareket etmiĢtir. BaĢvekil istasyonda Meclis BaĢkanı
Abdülhalik Renda, Ankara‟da bulunan vekiller, mebuslar, Ankara Valisi ve Belediye
Reisi, Mevki ve Merkez Kumandanlarıyla, Emniyet Direktörü, vekâletler ileri
gelenleri tarafından karĢılanmıĢ ve uğurlanmıĢtır. Ġstasyonu dolduran kalabalık halk
kitlesi BaĢvekil‟i geliĢ ve gidiĢinde Ģiddetle alkıĢlamıĢtır623.
BaĢvekil Celal Bayar refakatinde Milli Müdâfaa Vekili General Kazım Özalp
olduğu halde 29 Ağustos öğleye Ġstanbul‟a gelmiĢtir. Celal Bayar ve Kazım Özalp,
Hariciye Vekili, Maliye Vekili, Riyaset-i Cumhur Umumi Kâtibi Hasan Rıza,
Seryaver Celal, Hususi Kalem Müdürü Süreyya, Vali ve Belediye Reisi Muhiddin
Üstündağ, Ġstanbul Kumandanı Halis Bıyıktay, 3‟üncü Umumi MüfettiĢi Tahsin Uzer,
Üniversite Rektörü Cemil Bilsel tarafından karĢılanmıĢlardır. KarĢılamada birçok
zevat ve istasyona birikmiĢ olan kalabalık bir halk kitlesi hazır bulunmuĢlardır.
BaĢvekil kendini istikbal eden zevatla kısa bir müddet görüĢtükten sonra yanında
Milli Müdâfaa, Hariciye ve Maliye Vekilleri olduğu halde Acar Motoru‟yla
Dolmabahçe Sarayı‟na geçmiĢtir624.
BaĢvekil Celal Bayar ve Milli Müdâfaa Vekili Kazım Özalp Dolmabahçe
Sarayı‟nda CumhurbaĢkanı Atatürk ile baĢ baĢa bir görüĢme yapmıĢlardır625.
10.4. Doğu Manevraları Ġle Ġlgili Değerlendirmeler
Manevralardan sonra Atatürk orduyu tebrik ve takdir etmiĢ, MareĢal Fevzi
Çakmak‟la arasında samimi telgraf trafiği yaĢanmıĢtır626.
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Akşam Gazetesi, 27 Ağustos 1938 Cumartesi.
Akşam Gazetesi, 29 Ağustos 1938 Pazartesi.
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Akşam Gazetesi, 30 Ağustos 1938 Salı.
625
ġahingiray, Atatürk‟ün Nöbet Defteri, 29 Ağustos 1938, s. 742.
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10.4.1. Genel Kurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi PaĢa’nın Doğu Manevraları
İle İlgili Değerlendirmeleri
MareĢal Fevzi Çakmak Dolmabahçe Sarayı‟nda bulunan Mustafa Kemal‟e
çektiği telgrafta, 24 Ağustos 1938 tarihinde baĢlayıp, BaĢbakan Celal Bayar‟ın iĢtirak
ettiği ordu manevrasının çok istifadeli ve değerli safhalarla üç gün devam ettiğini
belirtmiĢtir.
MareĢal manevranın baĢarıyla tamamlandığını ifade ettiği telgrafında
CumhurbaĢkanı Atatürk‟e, kendisinin on altı yıl evvel yaĢattığı 26 Ağustos 1922
tarihli zafere istinaden manevranın 26 Ağustos 1938 günü saat 18.00‟de bitirildiğini
bildirmiĢtir. Bu mesut günün yıl dönümü ve yapılan manevra münasebetiyle, baĢta
kendisi olmak üzere bütün Türk Ordusu mensuplarının, kendisine, kalplerinden
coĢan sonsuz heyecan ve saygılarıyla, sarsılmaz bağlılıklarını arz ettiğini
belirtmiĢtir627.
10.4.2. CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğu Manevraları
İle İlgili Değerlendirmeleri
MareĢal‟in telgrafını alan Mustafa Kemal de bir telgrafla memnuniyetlerini
ifade etmiĢtir. Telgrafında MareĢal‟e, Türk Ordusu‟nun yüksek ve her vakitte olduğu
gibi Türk Milleti‟nin emniyetine cidden layık, kıymet ve kudretle dolu olan bu
manevranın çok istifadeli safhalar göstererek bittiğini bildiren telgrafı aldığını
belirtmiĢtir. Türk Ordusu‟nun yarattığı zaferin yıldönümüne rastlayan bu günlerde
kalbinin orduya karĢı takdir ve Ģükran hisleriyle dolu olduğunu, MareĢal‟in ve
hislerine tercüman olduğu silah arkadaĢlarının gösterdikleri samimi ve asil
duyguların, o günlerdeki hatıralarını canlandırdığını, heyecanlarını artırdığını ifade
etmiĢtir. BaĢta MareĢal olmak üzere tüm ordu mensuplarına candan sevgi ve
saygılarını sunarak, baĢarılar dilemiĢtir628.
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T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/174(46-4), Fihrist Nu:9/4, Belge Nu:9-2, Akşam
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Mustafa Kemal Atatürk‟ün son dönemlerinde gerçekleĢen bu manevra, belki
de kendisinin savaĢ dönemlerine ait hatıralarını canlandıran son olaylardan biri
olmuĢtur.
10.4.3. BaĢvekil
Değerlendirmeleri

Celal

Bayar’ın

Doğu

Manevraları

Ġle

Ġlgili

BaĢvekil Celal Bayar, Tunceli seyahati ve manevralar hakkındaki
düĢüncelerini bir gazeteciye verdiği beyanatta ayrıntılarıyla dile getirmiĢtir.
Celal Bayar, beyanatında öncelikle manevranın askeri maksatlarına
ulaĢıldığını dile getirmiĢtir. Bu kapsamda Elazığ‟da ordu manevralarının son
safhalarını takip ettiğini, manevralara üç kolordu ve iki süvari tümeninin, modern
teçhizatlar ile donatılmıĢ olarak, iĢtirak ettiğini belirtmiĢtir. Büyük kumanda
heyetinin, yeni silahlarla her gün daha tekâmül eden Türk Ordusu‟nu, zafer
mektebinin yüksek tecrübe ve dersleriyle yetiĢtirmekte olduğunu görmekten duyduğu
memnuniyeti ifade etmiĢtir.
BaĢvekil, eratta gördüğü disiplin, Ģevk ve enerjinin, subayların harekâta
hâkimiyeti ve maharetli idaresinin, hava ve karada yeni vasıta ve silahların
kullanılmasındaki muvaffakiyetin, büyük Türk Milleti‟nin ordusuyla iftihar etmekte
son derece haklı olduğunu gösterdiğini belirtmiĢtir.
Manevraya katılan kuvvetlerin daha evvel Dersim‟in sarp, çetin dağ ve
kayalıklarında kendilerine verilen tedip vazifesini ifa ettiğini, büyük bir kısmının
uzun mesafe kat ettikten sonra Elazığ ile Palu arasındaki manevra sahasına geldiğini
ifade etmiĢtir. Buna rağmen kıtalarda hiçbir yorgunluk belirtisinin olmadığını, ordu
sıhhiyesinin ve geri hizmetlerinin de mükemmel iĢlemiĢ olduğunu dile getirmiĢtir.
Bayar, kendisini de ziyadesiyle mutlu eden manevranın bu mükemmeliyetini
Cumhur Reisi ve Kahraman Cumhuriyet Orduları‟nın eĢsiz BaĢkumandanı Atatürk‟e
arz ettiğini söylemiĢtir629.
Celal Bayar gazeteciye verdiği beyanatın devamında, gezisinin sadece
Dersim‟in tedip harekâtı ve manevra için olmadığını, aynı zamanda bölgenin imar ve
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Akşam Gazetesi, 30 Ağustos 1938 Salı
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ıslah programıyla da meĢgul olduğunu belirtmiĢtir. Bayar, askeri ve mülki zevatın
bölgeyle ilgili malumat ve mütalaalarını dinlediğini, yapılan tedip harekâtının kati ve
müspet netice vermeye baĢladığını ve son safhasına geldiğini ifade etmiĢtir.
Kısa bir zaman sonra Dersim‟in Ģimdiye kadar geçirdiği safhaları ve bundan
sonra yapılması kararlaĢtırılan ıslahatı bütün tafsilatıyla Efkârı Umumiye‟ye
bildireceğini, eski zamanlardaki gibi toplu Ģekavetin vukuunun bertaraf edileceğini
söylemiĢtir. Celal Bayar, ordunun ve jandarmanın sarp, çetin dağ ve kayalıklarda
gösterdiği kahramanca faaliyeti Türk Milleti‟nin takdirine arz etmeyi vazife bildiğini
belirterek konuĢmasını bitirmiĢtir630.
10.4.4. 3’üncü Ordu MüfettiĢi Orgeneral Kazım Orbay’ın Doğu
Manevraları İle İlgili Değerlendirmeleri
Org. Kazım Orbay 01 Eylül 1938 tarihinde yayınladığı emirle Doğu
Manevraları hakkında değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Öncelikle Genelkurmay
BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak‟ın yüksek takdir ve teveccühüne mazhar olan 1, 2 ve
3‟üncü Ordu Komutanlığı Birlikleri ile 4‟üncü Umum MüfettiĢliğine mensup kıtalara
Ģahsi tebrik ve teĢekkürlerini ifade etmiĢtir. Gaziantep‟de icra edilecek manevrada da
birliklere baĢarılar dilemiĢtir631.
10.5. Doğu Manevralarının Sonuçları
Dersim‟de çıkan isyanın bastırılması için yapılan Tedip Harekâtı‟nın devamına
rastgelen bu manevranın tek amacının, bölgedeki geliĢmeleri yakından görmek ve
alınması gereken tedbirleri gözden geçirmek olarak yukarıda belirtmiĢtik.
Manevranın

sonunda

BaĢvekil

Celal

Bayar‟ın

yapmıĢ

olduğu

değerlendirmelerden de anlaĢılacağı gibi, bölgede yapılan incelemeler sonucunda
ordunun duruma hâkim olduğu, en kısa zamanda devam etmekte olan Tedip
Harekâtı‟nın baĢarıyla sonuçlandırılacağı kamuoyuna da duyurulmuĢtur.
Özellikle bölgede yapılması gereken bayındırlık faaliyetlerine de vurgu
yapılarak, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması yolunda çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
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Bu sayede bölgedeki huzur ve refah ortamının, ekonomik Ģartların düzeltilmesi ile
aĢılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmiĢtir.
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11. GAZĠANTEP MANEVRASI (9-14 EYLÜL 1938)
11.1. Gaziantep Manevrasının Ġcra Edilmesinin Nedenleri
Gaziantep Manevrası, Atatürk döneminde icra edilen son manevra olma
özelliğini taĢımaktadır. Manevranın yapıldığı tarihteki en önemli olay Hatay
Sorunu‟dur. Bu nedenle o döneme kadar bu bölgede yapılması değerlendirilmeyen
bir manevranın Gaziantep‟te icra edilmesi sıradan bir durum değildir.
Bu manevranın yapılmasının en büyük sebebinin Türkiye Cumhuriyeti‟nin
Hatay Sorunu‟ndan doğan problemlerinin çözüm sürecini hızlandırmak için dünya
kamuoyuna gözdağı vermek olarak değerlendirebiliriz.
Bilindiği üzere Hatay Sorunu Türkiye Cumhuriyeti tarafından, 1936 yılındaki
Montrö Boğazlar SözleĢmesi‟nin hemen ardından ele alınmaya baĢlanmıĢ, üç yıl
süren çetin bir diplomasi savaĢının ardından kesin bir çözüme ulaĢılmıĢtır632.
Hatay Sorunu ile ilgili olarak Atatürk, 1 Kasım 1936 tarihinde TBMM‟nde
yaptığı açılıĢ konuĢmasında konuya verdiği önemi Ģu sözleriyle ifade etmiĢtir633:
“Milletimizi gece gündüz uğraştıran başlıca büyük sorun da, gerçek sahibi öz
Türk olan, İskenderun-Antakya ve bölgesinin geleceğidir. Bunun üzerinde, ciddiyet
ve kararlılıkla durmak zorundayız. Her zaman dostluğuna önem verdiğimiz Fransa
ile aramızda tek ve en büyük sorun budur. Bu konunun gerçek ayrıntılarını bilenler,
Hakk‟a inananlar ilgimizin gücünü ve içtenliğini iyi anlar ve doğru bulurlar.”
Hatay Sorunu ile ilgili olarak Fransa ile yapılan müzakere sürecinin sonunda 3
Temmuz 1938‟de önce bir Askeri AnlaĢma ve ertesi gün de yeni bir Dostluk
AnlaĢması imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma ile Sancak‟a 2500 kiĢiden oluĢan bir Türk
kuvvetinin girmesine müsaade edilmiĢ, 22 Temmuz 1938 tarihinde baĢlayan seçimler
1 Ağustos‟ta sona ermiĢtir. 2 Eylül‟de, 22 Türk, 9 Alevi, 5 Ermeni, 2 Arap ve 2
Rum-Ortodoks milletvekilinden oluĢan Sancak Meclisi ilk toplantısını yapmıĢtır634.
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Soysal, Türkiye‟nin Siyasal Andlaşmaları, s. 539.
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11.2. Gaziantep Manevrasına Katılan Devlet ve Askeri Erkân
Gaziantep Manevraları için 5 Eylül 1938 tarihinde, Genelkurmay BaĢkanı
MareĢal Fevzi Çakmak, beraberlerinde Orgeneral Asım Gündüz, Korgeneral Galip
Deniz, Tümgeneral Muharrem Mazlum olduğu halde Gaziantep‟e gelmiĢlerdir.
MareĢal‟i, Vali Vekili, yüksek memurlar, parti, belediye ve halkevleri heyetleri Narlı
Ġstasyonu‟nda selamlarken, subaylar, memurlar ve on binlerce kiĢi de Ģehir giriĢinde
coĢkun sevgi tezahürleriyle karĢılamıĢlardır.
MareĢal, ikametine tahsis edilen halkevi önündeki meydana toplanmıĢ bulunan
binlerce kiĢi tarafından “YaĢa, var ol!” avazeleriyle selamlanmıĢtır. Cumhuriyet Halk
Partisi tarafından MareĢal Ģerefine yüz kiĢilik bir ziyafet verilmiĢtir. 635
Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak, 6 Eylül 1938 sabahı,
beraberinde Orgeneral Asım Gündüz, Korgeneral Galip Deniz olduğu halde
Birecik‟e gitmiĢtir. MareĢal‟in Birecik‟e gideceğini duyan çevre köy halkı yollara
dökülmüĢler, MareĢal‟e sevgilerini sunmuĢlardır. Nizip ve Birecik‟te bütün kasaba
halkı Genelkurmay BaĢkanını candan sevgi gösterileriyle karĢılamıĢtır. Birecik‟te
karĢılayanlar arasında Urfa Valisi ile Urfa‟dan gelen bir heyet de bulunmuĢtur.
MareĢal öğle yemeğini halk arasında ve neĢe içinde yemiĢtir. MareĢal halkın
gösterdiği sevgi ve bağlılık tezahürlerinden mütehassis olmuĢ ve akĢam tekrar
Gaziantep‟e dönmüĢtür.
Manevraya iĢtirak edecek olan kıtaat, 6 Eylül tarihinde Gaziantep çevresine
gelmiĢ, tayin edilen konaklarda hazırlıklarla meĢgul olmuĢtur. Manevranın 9 Eylül
tarihinde baĢlayacağı bildirilirken, Genelkurmay BaĢkanı‟nın Ģehre gelmesiyle
bayram yapan halkın sevinci, manevraya iĢtirak edecek kıtaatın gelmesiyle bir kat
daha artmıĢtır. Kadınlarına varıncaya kadar asker olan Gaziantep halkı, Mehmetçiği
görmek, onun tatbikatını yakından takip etmekle orduya karĢı sarsılmaz inanç ve
güvenlerini tekrarlamak fırsatını bulmuĢtur636.
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3‟üncü Ordu MüfettiĢliğince 31 Ağustos 1938 tarihli emirle, Gaziantep
Manevralarının 7‟nci Kolordu Komutanının idaresinde ve aĢağıda adı geçen birlikler
tarafından icra edileceği bildirilmiĢtir637.
7‟nci Kolordu Karargâhı‟nın harp kademesi,
41‟inci Tümen ve emrindeki 7‟nci Kolordu Muhabere Bölüğü,
14‟üncü Süvari Tümeni,
63‟üncü Piyade Alayı,
17‟inci Tümen‟den 4 toplu bir dağ bataryası.
11.3. Gaziantep Manevrasının Ġcrası
Gaziantep Manevrası için hazırlanan meseleye göre, Kırmızı ve YeĢil Devletler
arasında Ege Bölgesi‟nde muharebelerin cereyan ettiği, baĢlangıçta tarafsız olan
güney sınırlarındaki mavinin, kırmızının büyük kuvvetlerini batıya kaydırmasından
istifade ederek, YeĢil Devlet lehine tarafsızlığını bozduğu varsayılmıĢtır. YeĢil
Devlet‟e yardım etmek maksadıyla kırmızının güney sınırını geçerek bu bölgedeki
(Diyarbakır, Elazığ, Malatya) zayıf kuvvetlerini bertaraf ederek, Halep-Malatya ve
Urfa-Siverek-Çermik istikametinden ilerlediği ve Osmaniye-Çermik-Fırat NehriTohma Suyu hattına ulaĢtığı farz olunmuĢtur638.
8 Eylül gecesi baĢlayan manevralarda kıtaatın taarruz ve müdâfaalarındaki
hareketleri tetkik edilmiĢtir. Doğu Manevraları, kıtaatın çok sarp ve çetin araziden,
uzun mesafeli yürüyüĢler yapmaları itibariyle mukavemet manevrası olmuĢtur.
Gaziantep Manevraları bilhassa gece ilerleyiĢleri, taarruz ve baskın hareketlerle
temayüz etmiĢtir. Manevralar intizam içinde devam etmiĢ, MareĢal Fevzi Çakmak ve
maiyetleri manevraları yakından takip etmiĢlerdir. 639
Manevraların baĢarıyla devam etmesinin yanında, Ordu Sıhhiye Reisi
Tümgeneral Mazlum da ordunun sıhhiye durumu hakkında sevindirici malumatlar
vermiĢtir. Verdiği malumatta, ordunun sıhhi durumunun fevkalade iyi olduğuna,
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kıtaların her türlü sıhhi vasıtalarla teçhiz edildiğini belirten Tümgeneral, kıta
tabiplerinin, komutan ve subaylarla birlikte, askerin her hali ile yakından alakadar
olduğunu, en ufak bir vakaya bile derhal müdahale edildiğini belirtmiĢtir.
Tümgeneral Mazlum, manevranın, geceleri de devam etmesine rağmen, ikinci günü
itibariyle bir erin bile hastalanmadığını ifade etmiĢtir.
11 Eylül gecesi manevraya iĢtirak eden kuvvetler kırmızı ve mavi olmak üzere
ikiye ayrılırken, kırmızılar güneye yaptıkları baskın ve çevirme hareketi ile mavileri
Gaziantep‟in güney sırtlarına atmıĢlardır. Hareketin en mühim safhalarının 12 Eylül
günü yapılması planlanmıĢ, MareĢal Fevzi Çakmak beraberlerinde Orgeneral Asım
Gündüz, Korgeneral Galip Deniz olduğu halde manevraları gece yarılarına kadar
yakından takip etmiĢ ve vaziyetten çok memnun kalmıĢlardır640.
11.4. Gaziantep Manevrası Ġle Ġlgili Tenkitler
15 Eylül 1938 tarihinde Gaziantep Manevralarının kritiği halkevi salonunda
yapılmıĢtır. MareĢal Fevzi Çakmak ve maiyetleri, belediye tarafından Ģereflerine
verilen öğle yemeğinde bulunduktan sonra Ankara‟ya hareket etmiĢ, geliĢlerinde
olduğu gibi büyük sevgi tezahürleri arasında uğurlanmıĢlardır641.
Org. Kazım Orbay 15 Eylül 1938 tarihinde yayınladığı emirle Gaziantep
Manevraları hakkında değerlendirmelerde bulunmuĢtur. 3‟üncü Ordu birlikleri ile
harekata iĢtirak eden 1 ve 2‟nci Ordu kıtalarının uzun yürüyüĢler baĢta olmak üzere
manevranın her safhasında, takdire Ģayan bir tahammül, kabiliyet ve muvaffakiyet ile,
vazifelerini baĢarmakta azami gayret ve kudret gösterdiklerini ifade etmiĢtir.
Manevralar süresince bütün ordu birliklerinin sıhhi durumlarının memnuniyet
verici olduğunu, iaĢenin çok muntazam ve kuvvetli yapıldığını belirten Org.Orbay,
yıpratıcı hareketlere rağmen elbise, teçhizat ve silah bakımı ile harp nakil
vasıtalarının mükemmel iĢlediğini vurgulamıĢtır.
Org. Orbay zorlu ve zahmetli hareketlerin yapılmasında, vazifelerin
döküntüsüz, intizam ve ciddiyetle baĢarılmasında, bütün komutan ve subay
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arkadaĢlarının büyük gayretlerini ve bir an durmayan faaliyetlerini, isabetli tedbir ve
tertiplerini de, gurur ve Ģükranla takdir ederek sözlerine Ģu Ģekilde son vermiĢtir642;
“Bu güzel neticeyi büyük bir iftihar ve sevinçle tespit ederken Türk erinin ve
Türk subayının yüksek kabiliyetini, Cumhuriyet Ordusu‟nun vatanına, vazifesine olan
derin bağlılık, fedakârlık ve sevgisini tebarüz ettirmek isterim”.
Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep Manevralarına sağlık problemleri nedeniyle
katılamamıĢtır. Ancak gerek Doğu Manevraları gerekse Gaziantep Manevrası‟nda
Türk Ordusu‟nun göstermiĢ olduğu fedakârlık ve üstün görev anlayıĢı ile ilgili olarak,
1 Kasım 1938 tarihindeki Meclis açılıĢında, Celal Bayar tarafından okunmak üzere
kaleme aldığı metinde, değerlendirmelerde bulunmuĢtur.
Mustafa Kemal Atatürk, ordumuzun vatanın ve rejimin koruyucusu olmakla
kalmayıp, en derin ve hakiki manasıyla barıĢa önem veren ve sahip çıkan, bir eğitim
ve öğretim ocağı olduğunu belirtmiĢtir.
Mustafa Kemal, 1937 yılı açılıĢ konuĢmasında da izah ettiği gibi, ordumuzun
son sistem silah ve motorlu vasıtalarla donatılması yolundaki çalıĢmalara hız
verildiğini ifade etmiĢtir.
TBMM‟ nin 1937 yılında tahsis ettiği bütçe ile genel silahlanma programı
yapıldığını ve bu programın devam ettiğini ifade eden Atatürk, deniz kuvvetlerimizin
takviyesi için gerekli olan harp gemilerinin küçük bir kısmının sipariĢinin verildiğini,
büyük bir kısmının ise sipariĢinin verileceğini açıklamıĢtır. Ayrıca Atatürk, mevcut
gemilerin mükemmelleĢtirilmesi için uğraĢıldığına ve Gölcük Harp Tersanesi‟nin
inĢasına baĢlanacağına değinmiĢtir.
Hava kuvvetleri ile ilgili programın da devam ettiğini belirten Atatürk, Ģanlı
adını andıkça gönül ferahı ve sonsuz gurur duyduğumuz kıymetli ordumuzun yazın
doğu bölgesinde tabiatın en çetin ve haĢin Ģartları içinde yaptığı manevralardan da
bahsetmiĢtir.
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Manevralarda her gün artan kudret ve kabiliyetini bir kere daha gösteren
ordumuzun çok değerli komutanlarını, subaylarını ve kahraman erlerini Meclis
huzurunda iftihar ve takdirle selamladığını ifade etmiĢtir.
11.5. Gaziantep Manevrasının Sonuçları
Bu manevranın hemen öncesinde bağımsızlığına kavuĢan Hatay ile ilgili
Türkiye‟nin önce Ordusu güvenliğinin sağlanması için Hatay topraklarına girmiĢ,
sonrasında ise Türkiye topraklarına katılımı konusunda geliĢmeler hızlanmıĢtır. Bu
sonuca ulaĢmada diplomasi alanındaki gayret ve baĢarının yanında Türk Ordusu‟nun
caydırıcılık ve güven anlamındaki etkisinin de büyük rol oynadığını söyleyebiliriz.
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SONUÇ
GeçmiĢten günümüze değiĢen dünya koĢulları, insanoğlu için hayattan
beklentileri farklılaĢtırmaktadır. Nitekim devletlerin de tarih sahnesine çıkmalarından
itibaren amaçları değiĢim göstermektedir. Bu devletler baĢlangıçta istiklal ve
bağımsızlık hedefiyle daha çok yaĢadıkları bölgelerde barıĢ içinde yaĢamayı, dıĢ ve
iç tehditlere karĢı kendini savunmayı amaçlamaktadırlar. ĠĢte bu hedeflerine
ulaĢabilmek için de tarih boyunca silahlı bir güce ihtiyaç duymuĢlardır.
Bu amaçla kurulan orduların tarihte, kahramanlığı ve üstün görev anlayıĢıyla
adından en çok söz ettirenlerinden birisi de Ģüphesiz Türk Ordusu‟dur. Gücünü
milletinin güveninden alan Türk Ordusu, tarih boyunca yaĢattığı zaferlerle dosta
güven düĢmana korku saçarak, barıĢın en büyük güvencesi olmuĢtur.
Ġstiklal Harbi‟nden sonra yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmiĢte
yaĢanan acı tecrübelerin tekerrür etmemesi, milletin felakete sürüklenmemesi için
ordusunu her an harbe hazır tutmak, bu sayede iç ve dıĢ siyasette güçlü olarak,
çağdaĢ medeniyet seviyesine duraksamadan ilerleyebilmek için, ordusuna büyük
önem vermiĢtir.
Özellikle Mustafa Kemal Atatürk‟ün önderliğinde Türk Ordusu‟nun günün
teknolojik koĢullarına uygun halde teçhizatlandırılması, eğitiminin buna yönelik
yapılması için de tatbikat ve manevralar icra edilmiĢtir. 1909 yılından itibaren Türk
Ordusu‟nun çeĢitli kademelerinde önemli tatbikat görevleri alan Mustafa Kemal, o
yıllarda yaĢadığı tecrübeler sayesinde hem kendini yetiĢtirmiĢ, hem de ordunun
imkân ve kabiliyetini yakından görme fırsatı elde etmiĢtir. Özellikle Osmanlı
Devleti‟nin son döneminde ordudaki eğitimin ve emir komutada görev alan
subayların yetersizliğini yazmıĢ olduğu eserlerde de dile getiren Mustafa Kemal,
alınacak tedbirlerle ilgili olarak daha o zamandan itibaren çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.
1909-1923 yılları arasındaki tatbikatlardaki tecrübelerini ilk olarak Ġstiklal
Harbi‟nin devam ettiği günlerde savaĢ alanında yaptırdığı Ilgın Manevrası gibi
tatbikatlarla hayata geçiren Mustafa Kemal Atatürk, bu sayede Türk Milleti‟nin
istiklaline kavuĢmasında önemli rol oynamıĢtır.
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Hedeflediği Türkiye Cumhuriyeti ülküsü için ordunun gücünün önemini bilen
Mustafa Kemal, 1923-1938 yılları arasında yaptırdığı tatbikat ve manevralarla bu
hedef için ordusunu hazırlamıĢtır. Mustafa Kemal PaĢa bu amacı için de, 1921
yılından itibaren Genelkurmay BaĢkanı olarak her konuda kendisine destek olan
MareĢal Fevzi Çakmak baĢta olmak üzere Ġstiklal Harbi‟ne katılmıĢ ve orada büyük
fedakârlıklar

göstermiĢ

olan

paĢaların

ve

komutanların

tecrübelerinden

faydalanmıĢtır.
Mustafa Kemal ordunun güçlendirilmesi ile ilgili olarak özellikle Avrupa
ordularındaki geliĢmeleri de yakından takip etmiĢtir. Temsilci olarak katıldığı Picardie
Manevrasında Fransız Ordusu‟nda ilk defa askeri maksatla kullanılmaya baĢlanan
uçaklarla ilgili tecrübe ve planlarını Cumhuriyet döneminde uygulamaya koymuĢtur. Bir
yandan baĢta manevi kızı Sabiha Gökçen olmak üzere Türk pilotlarının yetiĢtirilmesine
önem verirken, bir yandan da yerli uçak üretilmesi için hazırlıkları bilakis takip etmiĢtir.
Türk pilotları katıldıkları tatbikat ve manevralarla Türk Hava Kuvvetleri‟nin verilecek her
türlü vazifeye hazır olduğunu göstermiĢlerdir.
Ege ve Trakya‟da icra edilen manevralarda özellikle Ġstiklal Harbi‟nde yaĢanan
tecrübeler kapsamında eksik veya yetersiz olduğu değerlendirilen taarruz ve savunma
planları gözden geçirilmiĢtir. Bu bölgelerde yapılan tatbikatlarla muhtemel bir saldırı
karĢısında bölgede icra edilecek muharebede karĢılaĢılacak güçlükler arazi üzerinde
uygulamalar yapılarak görülmüĢ ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı bir sonraki
tatbikatlarda test edilmiĢtir. Bu çerçevede tehditlere yönelik alınacak savunma
düzenleri, düĢmanın saldırı ve hatta iĢgal faraziyelerine uygun hareket tarzlarını içine
alan askeri, siyasi, lojistik, eğitim ve öğretim uygulamaları ortaya konmuĢ, ihtiyaçlar
buna göre belirlenmiĢtir.
Ordunun ihtiyaç duyduğu muharebe araç ve gereçlerinin alımı ile her yıl planlı
olarak yapılacak tatbikat ve manevraların için planlanan ödenekler Milli Savunma
Bakanlığı

bütçesine

konulmaya

baĢlanmıĢtır.

Özellikle

hava

kuvvetlerinin

güçlendirilmesi için halk da teĢvik edilerek piyangolar düzenlenmiĢ ve para
toplanarak uçaklar satın alınmıĢtır.
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Yapılan bu tatbikatlarla ayrıca Türk Ordusu‟nda görev yapan her kademedeki birlik
komutanları ile subay, astsubay ve erlerin yaptıkları eğitimleri arazi üzerinde hakiki
mermilerle yapabilmeleri sayesinde fiziki ve manevi güçlerinin arttırılması sağlanmıĢtır.
Kazanılan bu tecrübeler, Türk Ordusu‟ndaki üst rütbeli subay ve komutanların bilgi
ve tecrübe bakımından mahiyetlerinden üstün olduklarını, bu üstünlüklerinin sonucu
olarak artık onları yetiĢtirecek duruma geldiklerini, bu durumun da ordumuza tam
olarak güvenmemiz için önemli bir unsur olduğunu göstermiĢtir. Ordu icra edilen bu
tatbikat ve manevralarla sürekli yenilenen teçhizatı ve artan muharebe gücüyle her zaman
olduğu gibi milletin ordusu olma özelliğini devam ettirmiĢtir.
Nitekim Ege ve Trakya‟da yapılan tatbikatlara halkın da katılımı sağlanarak Güçlü
Türkiye‟nin Güçlü Ordusu ile tarihin her sürecinde olduğu gibi her türlü iç ve dıĢ tehdide
karĢı dimdik ayakta olduğu tüm dünyaya gösterilmiĢtir.
Yapılan bu tatbikat ve manevralar göstermektedir ki; Mustafa Kemal hayatı
boyunca yaptığı her faaliyetteki baĢarısını Ģansıyla değil, uzun bir araĢtırma ve
inceleme süreci, olabilecekleri önceden sezme becerisi, geçmiĢte yapılanları
irdeleyerek ders alma, uygulamadan önce tatbikat ve hazırlık yapma mantığı ile
oluĢturmuĢtur.
Mustafa Kemal, icra edilen bu tatbikat ve manevralarla, bir yandan ordusunun
harbe hazırlık durumunu gözden geçirirken bir yandan da halk, yabancı askeri erkân
ile yerli ve yabancı basın tarafından da takip edilen, bu gövde gösterilerini iç ve dıĢ
siyasette mükemmel bir Ģekilde kullanmıĢtır. Bazı kanunların yürürlüğe konması
(halifeliğin kaldırılması vb.), Lozan görüĢmelerindeki uyuĢmazlıklar, doğu
bölgelerinde çıkan isyanlar, Hatay sorunu gibi meselelerin çözümünde icra edilen
tatbikatların doğrudan veya dolaylı olarak katkısı olmuĢtur.
Bu araĢtırmamızda konu ile ilgili belge ve bilgilerin yanında tatbikat ve
manevralarda çekilen fotoğraflara da yer verilmiĢ, bu sayede Mustafa Kemal‟in
ordunun en alt kademedeki eriyle bile nasıl yakından ilgilendiği, Türk Ordusu‟nun en
zor Ģartlarda bile hazırlıklarına hiç bir engel tanımadan nasıl devam ettiği
görüntüleriyle ortaya konmuĢtur. Günümüzde tatbikat ve manevra ile ilgi olmayan
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yerlerde kullanılan bu fotoğraflar, ilk defa bilimsel bir çalıĢma ile araĢtırmacıların
istifadesine sunulmuĢtur.
Sonuç olarak, Atatürk‟ün deyimiyle “Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile
başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan Kahraman Türk
Ordusu” yapılan bu tatbikat ve manevralarla memleketini en buhranlı ve müĢkül
anlarda zulümden felaket ve musibetlerden nasıl korumuĢ ve kurtarmıĢ ise,
Cumhuriyet‟in her döneminde askerlik tekniğini ve teçhizatını, üstün görev anlayıĢı
ve kahramanlığı ile bütünleĢtirerek, baĢta ülkesinin güvenliği ve huzuru olmak üzere,
bölgesinde barıĢın ve istikrarın en büyük güvencesi olduğunu göstermiĢtir.
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EKLER

“1909 yılında 2‟nci Ordu K. lığınca icra edilen Edirne Manevrası” adlı
kitabın kapağı (Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Kütüphanesi)

308

T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/21 (6-1), Fihrist Nu:28/1, Belge
Nu:28, BaĢkumandan Mustafa Kemal PaĢa‟nın Reis-i Sani Rauf Bey‟e, Erkan-ı
Harbiye-i Umumiye Riyaseti‟ne gönderdiği, Ilgın Manevralarında bulunmak üzere
11 Nisan 1922 tarihinde Ilgın‟a hareket edeceğini bildiren yazı.

309

T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/23 (6-3), Fihrist Nu:48, Belge Nu:48,
BaĢkumandan Mustafa Kemal PaĢa‟nın BeĢinci Kolordu Kumandanı Fahrettin
PaĢa‟ya gönderdiği, Kolordu tarafından yapılacak manevrada bulunmak üzere Salı
günü Konya‟dan hareket edeceğini bildiren yazı.
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GENELKURMAY BAġKANLIĞININ ĠZMĠR HARP OYUNUNA
ĠLĠġKĠN HAZIRLIK EMRĠ/ĠSTANBUL
10. 1. 1340 (1924) / Türkiye Cumhuriyeti / Erkan-ı Harbiye-i Umumiye
Vekâleti (Genelkurmay BaĢkanlığı Talim ve Terbiye Kurulu)
1340 (1924) yılı ġubat ortalarında Ġzmir‟de yapılacak Harp Oyunu hakkında
talimat:
1. Reis-i Cumhur Gazi PaĢa Hazretleri‟nin emirleriyle 1340 senesi ġubatının
15‟inde baĢlamak üzere Ġzmir‟de büyük ölçekte bir Harp Oyunu yapılacaktır.
2. Harp Oyunu‟na Birinci ve Ġkinci MüfettiĢleri (Ordu Komutanları) Hazretleri ile
bu komutanlıklar kadrosu içinde bulunan Kolordu ve Tümen Komutanları iĢtirak
edeceklerdir. Üçüncü Ordu MüfettiĢi PaĢa Hazretleri ve bu müfettiĢlikteki
Kolordu Komutanları da Ġzmir toplantısında hazır bulunacaklardır.
a. Genellikle MüfettiĢ ve Kolordu Komutanları PaĢalar Hazretleri; Kurmay
BaĢkanları ile birer emir subayı ve karargâh subaylarını da beraberlerine
alacaklar ve otomobillerini birlikte getireceklerdir.
b. Tümen Komutanlarının
bulunacaktır.

beraberlerinde

tümen

kurmay

subayları

3. Harp Oyunu süresi, eleĢtiri günü de dahil oluğu halde, en çok bir hafta sürecek ve
1‟inci ve 2‟nci Ordu heyetleri için gidiĢ-geliĢ süresi dahil olduğu halde takriben
yaklaĢık 11 gün kadar bir süre asli görevlerinden uzak kalmaları gerekecektir. Bu
zaman sırasında iĢlerin yönetim biçimi kadrolularca düzenlenecektir.
4. 1‟inci Ordu Komutanlığı kadrosu içinden oyuna katılacak kiĢiler bir tarafı, 2‟inci
Ordu Komutanlığı karosundan oyuna katılacak kiĢiler karĢı tarafı
oluĢturacaklardır.
5. Hangi tarafın mavi veya kırmızı taraftan birini oluĢturacağı ve her iki tarafın
yapacağı kuruluĢ ve muharebe düzenleri Ġzmir‟e hareketten önce bildirilecektir.
Tarafların komutanları atanarak her bir tarafta o oyuna katılacak kiĢilerin adları
da yine BaĢkomutanlara bildirilecek ve bu kiĢilerin yapılacak muharebe
düzenlerine göre oyun sırasında görev almaları ve kullanılmaları tarafların
komutanlarına bırakılacaktır.
Bu görev verme sırasında kolordu komutanları generallerin grupları ve kolordu
komutanlıklarına ve tümen komutanlıklarına kendilerini de atamaları ve bunları
oyun sırasında değiĢtirilmesi arzu edilmekle beraber mutlaka kıdeme bağlı
kalınmaması gerekir.
6. Katılacak kiĢiler, portatif karyolaları ile gayet az kiĢisel eĢyalarını beraberlerine
alabilirler. Gereken her çeĢit kırtasiyeyi beraberinde getirebilirler. Yalnız
Karadeniz‟de Kefken Adası-Alanya çizgisinin batısındaki Rumeli ve Anadolu
arazisinin 1/200. 000 ölçeğindeki paftaları Anadolu haritası her kolordu ve tümen
komutanı tarafından tedarik edilmeli ve birlikte getirilmelidir.
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7. Ġzmir‟e geliĢ genellikle trenle yapılacaktır. Ankara‟dan, EskiĢehir‟den
geleceklerle Adana ve Konya yörelerinden gelecekler ġubat‟ın 11‟inci günü
Afyonkarahisar‟da birleĢecekler ve bir özel trenle Ġzmir‟e gidilecektir. ÇeĢitli
Ģube hatları üzerinde yapılacak çalıĢmaları Genelkurmay BaĢkanlığı Üçüncü
ġube düzenleyecek ve sağlayarak ilgili makamlara arz edecektir.
2‟nci Kolordu mensupları doğruca Ġzmir‟e ineceği gibi, Ġstanbul‟dan gelecekler
de deniz yolundan yararlanacaklardır.
8. Demiryolu taĢımacılığı sırasında tümen komutanı generallere salon vagonlar
sağlanmasına mevcut araçlar müsait olmadığından bu çeĢit araçlar, yalnız ordu
komutanlarına tahsis edilecek ve kolordu, tümen komutanları general ve
albaylara kompartımanlar, diğer üst subay ve subaylara normal mevkiler
verilecektir.
9. Ġzmir Garnizon Komutanı, Ġzmir Valisi ile temas ederek, Oyuna katılacak
kiĢilerden generalleri özel ikametgâhlarda misafir etmek koĢullarını Ģimdiden
elde etmeye çalıĢacaktır. Bu sayın kiĢilerden geriye kalan personel için
SarıkıĢla‟da münasip yatak ve çalıĢma odaları sağlanacaktır. Askeri gazinoda
büyük salonda çok büyük ölçekte haritaların açılabilmesine elveriĢli masalar
hazırlanmalıdır.
10. Ġzmir‟de bulunulduğu sürece iaĢe, askeri gazinoda yemek yemek üzere Merkez
Komutanlığınca ücreti karĢılığında tabldot usulü düzenlenerek sağlanacaktır.
11. Ġzmir‟de Oyun için toplantı zamanları ve diğer iĢler hakkında ayrıca talimat
verilecektir.
12. Kolordu komutanlarına Ġzmir Müstahkem Mevkiisi Komutanlığı (Albay Ali Fuat
Bey)‟nca tebliğ ve Milli Savunma Bakanlığına arz edilmiĢtir.

Reis-i Sani (Mirliva)

Erkan-ı

Harbiye-i

Umumiye

Ġkinci BaĢkan (Tuğgeneral)

Vekili
(Genelkurmay BaĢkanı)
Asım GÜNDÜZ

MüĢir (MareĢal)
Fevzi (ÇAKMAK)
Aslına Uygundur

312

T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/175 (47-1), Fihrist Nu:25/15, Belge
Nu:25-4, Riyaset BaĢkitabeti‟nin, 2‟nci Ordu MüfettiĢi Fahrettin PaĢa‟ya KemalpaĢa
Ordu Manevraları için davet edilen Mustafa Kemal‟in daveti kabul ettiğini ve geliĢ
tarihini bildiren yazı.

313

T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/175 (47-1), Fihrist Nu:37, Belge
Nu:37, CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal‟in, KemalpaĢa Ordu Manevralarının
bitiminde okunan açıklamasını içeren yazı.

314

“4‟üncü Kolordu Ankara Manevrası 1926” adlı kitabın kapağı (Konya Bölge Yazma
Eserler Kütüphanesi)

315

“1927 Senesi 2‟nci Ordu Manevrası” adlı 1928 basımlı kitabın kapağı
(Seyfettin Özege ArĢivi)

316

BCA. , 030.18.01.02/1.14.4, 1929 Bursa Manevrasına ait kararname

317

T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/175 (47-1), Fihrist Nu:58, Belge
Nu:58, 4‟üncü Kolordu Komutanlığı tarafından 6-8 Ekim 1933 tarihlerinde Ankara
ile Mallı Köy arasında yapılacağı bildirilen manevraya iliĢkin bilgi arzını içeren yazı.

318

BCA. , 030.18.01.02/39.64.18, 1933 Ankara manevrasına ait kararname.

319

T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/216 (57-2), Fihrist Nu:2/96, Belge
Nu:2-63, Trakya‟da yapılan manevraların Bulgaristan‟da yaptığı akislere dair
Kırklareli Vilayeti‟nden alınan yazının takdimi.

320

T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/216 (57-2), Fihrist Nu:2/96, Belge
Nu:2-64, Trakya‟da yapılan manevraların Bulgaristan‟da yaptığı akislere dair
Kırklareli Vilayeti‟nden alınan yazının sureti.

321

BCA. , 030.10.00.00/53.348.13, Ġsmet Ġnönü‟nün 1934 Trakya Manevralarının
iptal edildiğini MüĢir PaĢa‟ya bildirmesini içeren yazı.

322

BCA. , 030.10.00.00/53.348.13, 1934 yılında Trakya‟da bir manevra
yapılması hakkında yazı

323

BCA. , 030.10.00.00/53.348.13, Trakya‟da bir manevra yapılması hakkında
yazı

324

BCA. , 030.10.00.00/53.348.13, Trakya‟da bir manevra yapılması hakkında yazı

325

ATAZB, Kutu No.40,Gömlek No.29,Belge No.29-1, Atatürk‟ün 2‟nci Ordu
Manevra Bölgesine hareketi hakkındaki yazı.

326

ATAZB, Kutu No.40,Gömlek No.48,Belge No.48-1, Dönemin Genelkurmay
BaĢkanı MareĢal Fevzi Çakmak‟ın Ege Manevralarına katılmak için yola çıktığını
bildiren yazı.

327

BCA. , 030.10.00.00/197.349.6, 1937 Ege manevralarında vazife alan
generallere hatıra olarak saat verilmesi hakkındaki yazı.

328

BCA. , 030.10.00.00/5.26.2, 1937 Ege manevrasına
milletvekillerinin kimliklerini Milli Müdâfaa Vekilliğine bildiren yazı

katılacak

329

.
BCA. , 030.10.00.00/53.349.8, 1937 yılında Ege‟de yapılacak manevraların
tarih değiĢikliğini bildirir MareĢal Fevzi Çakmak‟a ait yazı.

330

Ege Ordu K. lığınca 2‟nci Ordu K. lığına gönderilen, 1937 Ege
Manevralarına ait doküman ve madalyalar hakkındaki yazısı.

331

332

11‟inci P. Tug. K. lığınca 1937 Ege Manevraları hakkında yapılan inceleme
ve araĢtırma sonucu ile ilgili yazı.

333

1937 Ege Manevraları sebebiyle Atatürk‟ün takdirlerini tüm orduya
iletilmesini isteyen, MareĢal Fevzi Çakmak‟a ait yazı.

334

Ġ. Hakkı Akansel ArĢivi, 1937 Ege Manevralarının icra edildiği bölgeye ait
harita.

335

T.C. CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Kutu Nu:1/174 (46-4), Fihrist Nu:9/4, Belge
Nu:9, Mustafa Kemal Atatürk‟ün MareĢal Fevzi Çakmak‟ın Doğu Manevralarını
bittiğini bildiren telgrafına verdiği cevabı içeren yazı.

336

BCA. , 030.10.00.00/199.360.18, MareĢal Fevzi Çakmak‟ın Tunceli Harekatı
ile 3‟üncü Ordu Manevralarında bulunmak üzere yola çıktığını bildiren yazı.

337

Rumeli‟den Anadolu‟ya 3‟üncü Ordu K. lığı s.522, Doğu Manevrasının
bitimindeki geçit resmi hakkındaki belge

338

Rumeli‟den Anadolu‟ya 3‟üncü Ordu K. lığı, 1938 3‟ncü Ordu Manevrası
Genel Programı.

339

Rumeli‟den Anadolu‟ya 3‟üncü Ordu K. lığı, s.532, Atatürk‟ün manevralar
dolayısıyla orduyu takdir etmesi hakkındaki yazı.

340

Rumeli‟den Anadolu‟ya 3‟üncü Ordu K. lığı,s533, AvĢar Matbaacılık, 1938
Gaziantep manevrasını icra edecek birlikleri belirten yazı.

341

SELANĠK GARNĠZON TATBĠKATI

Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları, Ankara,
2011, s.16, Atatürk Selanik Garnizon Tatbikatında, Selanik, 1909

342
PICARDIE MANEVRASI

Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları, Ankara,
2011, s.18, Atatürk Picardie Manevrasında, Fransa, Eylül 1910

Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları, Ankara,
2011, s.19, Atatürk Picardie Manevrasında, Fransa, 28 Eylül 1910

343

Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları, Ankara,
2011, s.19, Atatürk Picardie Manevrasında, Fransa, 28 Eylül 1910

Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları, Ankara,
2011, s.19, Atatürk Picardie Manevrasında, Fransa, 28 Eylül 1910

344
AKHİSAR MINTIKASI MANEVRASI (1923)

Fevzi PaĢa Hamidiye Karyesi ‟nde (köyünde) manevra sahasına giderken. (4
ġubat 1339)

Kazım Karabekir, Latife Hanım ve Atatürk‟ün Akhisar‟a ilk geliĢinde
Kolordu Karargâhı‟nda çekilen fotoğrafı.

345
ĠZMĠR HARP OYUNLARI

Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları, Ankara,
2011, s.108, Fevzi (ÇAKMAK) PaĢa ile masa baĢında askeri planları incelerken,
Ġzmir, 10 ġubat 1924

Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları, Ankara,
2011, s.109, Atatürk Büyük Harp Oyunları‟nda, Ġzmir, 10 ġubat 1924

346

Atatürk ve Donanma, s. 44, 15-22 ġubat 1924 Ġzmir Harp Oyunu, Hamidiye
Kruvazörünün MareĢal F. Çakmak tarafından denetlenmesine ait fotoğraf

347
ANKARA MANEVRASI

Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları,
Ankara, 2011, s.129; ĠĢte Atatürk (Atatürk Fotoğrafları), CumhurbaĢkanlığı, Ankara,
2006, Ankara (8 Ekim 1926)

ĠĢte Atatürk (Atatürk Fotoğrafları), CumhurbaĢkanlığı, Ankara, 2006,
Ankara‟daki 1‟inci Ordu tatbikatlarında (8 Ekim 1926)

348

Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları, Ankara,
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Ege 2.Ordu Manevrası Hatıra Madalyası

Ege Ordusunun 1937
yılında

gerçekleĢtirdiği

manevranın

anısına

çıkartılmıĢtır.

1.Ordu Trakya Manevrası Hatıra Madalyası

1937
Ordunun

yılında

1'inci

gerçekleĢtirdiği

manevranın anısına çıkartılmıĢtır.

3.Ordu Tunceli Manevrası Hatıra Madalyası

1938 yılında 3'üncü Ordunun
Tunceli'de gerçekleĢtirdiği manevranın
anısına çıkartılmıĢtır.

407
ÖZGEÇMĠġ

Tez yazarı Fatih ÖZKURT, 7 ġubat 1971 yılında Aydın‟da dünyaya gelmiĢtir.
Ġlk ve orta öğrenimini Aydın‟ın Sultanhisar ilçesinde tamamlamıĢtır. 1989 yılında
Ġzmir Maltepe Askeri Lisesi‟ni, 1993 yılında Kara Harp Okulu‟nu bitirerek 30
Ağustos 1993 tarihinde Piyade Teğmen olarak mezun olmuĢtur. Yurdun çeĢitli
yerlerinde birlik komutanlığı ve karargâh subaylığı görevlerinde bulunmuĢtur. 1999
yılında 9 ay süreyle Kosova Türk BarıĢ Gücü‟nde yer almıĢ, 2001-2004 yıllarında
Anıtkabir Merasim ve Muhafız Bölük Komutanlığı görevinde bulunmuĢtur. Halen
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yarbay rütbesiyle görev yapmaktadır.
2006-2008 yılları arasında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih
Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıĢtır. Ġyi seviyede Ġngilizce
bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

408

