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İSTİKLAL SAVAŞINDA ANADOLU'Y A KAÇIRILAN 
MÜHİMMAT VE ASKERİ EŞYA HAKKINDATANZİM 

.EDİLMİŞ MÜHİM BİR VESİKA 

Dr. HÜSEYİN DAGTEKİN 

istiklal Savaşı sırasında Anadoluya kaçırılan esliha, mühimmat ve 
techizat ile askeri eşya ve malzeme. hakkında bilgi veren bu vesika, 
<M. M. Grupu> nun [1] faaliyetine ait olup, Türk İnkılap Tarihi Enstitü 
sü'nde mahfuzdur. Vesikanın başlığı. yoktur; fakat, icmalini . sunduğu
muz kısmın başında, bu vesikanın, «Mühimmui-z harbiyye ve eşyu-yı 
askerigge> adı ile isimlendirildiğini gösterecek bir kayıd bulunduğunu 
görüyoruz. 

Çok dikkat ve itina ile hazırlanmış olan vesikanın eb'adı, 113 X 
141,5 cm. olup, arkası bezli ve kağıdı sık çizgilidir; kurşun kalem ile 
numaralanmış 48 sahifeden ibarettir. Her sahife, kurşun kalemle cedvel
ler halinde tertiplenmiştir; sahifelerin eb'adı 14 X23,5 cm. olup, yan
yana numara almıştır. 

1. sahifeden, kısmen 39. sahifeye kadar, bu n:-kliyatı yapan muhte
lif deniz taşıtlarının seferlerine göre, cinsleri tefrik edilerek gösterilmiş
tir. Bu. müfredatın icmali de 41. sahifeden 46. sahifeye, kadar devam 
etmektedir. 

Vesikada bahsedilen mühimmat ve· eşya, bir ·veya iki motör ile 
Arara, Adana, Mer..sin, Ladil, Lelet ve Lankırı isimli vapuriar vasıtasiyle 
Zongulçlak, İnebolu, Samsun, Akçaşehir, İzmir ve Mersin iskelelerine 
naklolunmuştur. Adı geçen taşıtların seferleri şöyle yapılmıştır: 

[1] Mütareke ve Kurtuluş savaşı sıraşında kurulan bazı gizli cemiyet ve teşekküller 
ltilaf Devletleri'nin ele geçirdikleri· ve ambarlara, depolara kapadıkları harp malzeme 
ve vesaitini Anad~lu'ya kaçırmağa ve yeni kurulmakta olan Milli ordunuu emrine ver
meğe çalışmışlar ve hükümete geniş ölçüde yardımlarda bulunmuşlardır. 

Neşretmekte olduğumuz vesika, Anadolu'ya geçirilen bu cins eşyanın bir kısmı
n{n icmalini ve kurulan ·cemiyetlerden birinin faaliyetini göstermesi. bakımından mü
himdir. 

Bu münasebetle, gerek Mütareke ve gerekse Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'
ya silah kaçırmak iÇin kurulan gizli cemiyetler hakkında biraz malumat vermek icab
ediyor. 
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lelerine, 12 Şubat 1337 ile 20 Kanun-ı evvel 1338 tarihine kadar yapı,. 
lan 22 sefer, ayrı ayrı işaret edilmiŞtir. 

Nakliyat masraflarına gelince; yekuna dahil olmıyan motörlerin 
naklettikleri 730 tondan fazla mühimmat ve askeri eşyanın nakil mas
rafları, bu eşyanın çıkarıldığı iskelelerde tesviye edilmiştir. Yekuna da
hil olan 38 500 ton <Miihimmat-ı harbiyye ve eşya-yı a~keriyye>nin 
beher tonu için Müdafaa-i Milliyye Vekaleti 3.000 kuruş hesap ettiği 
halde, bu nakliyat 2.275 kuruşa mal edilmiştir[~]. 

[2] Bu vesikanın muhteviyatından B. Kemal Koçer'in yukarda .adı geçen ese:İ-inde 
(S. 171) kısaca bahsedilmiştir. Bu hususu hatırİatan ve İ~tanbul'da .kurulan ~einiy~t ve 
teşekküller hakkında bizi tenvir eden Sayın Faik Reşit Unat'a teşekkür ederiz [R.]. 



TARiH VESİKALARI DERGİSİ _IV. LEVHA 

İstiklal Savaşı'nda Anadoluya kaçırılan' askeri mühimmat ve eşya listesinin icmal 
kısmı (41. Sahife)~ -



TARİH VESİKALARI DERGİSİ V. LEVHA 

İstiklal Savaşı'nda Anadoluya kaçıril:.ın askeri mühimmat ve eşya listesinin icmal 
kısmı (42. Sahife); · 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ VI LEVHA 

İstiklal. Savaşı'nda Anadoluya kaçırılan askeri mühimmat ve _eŞya listesinin icmal 
kısmı (43 Sahife). 



TARİH VESİKALARI DERGtSi VII. LEVHA 

İstiklal Savaşı'nda Anadoluya kaçırılan askeri mühimmat ve eşya list.esinin icmal 
kısmı (44. Sahife). 



TARİH VESIKALARI DE~GİSİ vm. LEVHA 

İstiklal Savaşı'nda Anadoluya kaçirılan askeri mühimmat ve eşya listesinin fomal 
kısmı \45. Sahife). 



TARİH VESIKALARI DERGİSİ IX. l..EVHA 

İstiklal Savaşı'nda Anadoluya kaçırılan askeri mühimmat ve eşya listesinin -icmal 
kısmı (46. Sahife). 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ X. LEVHA 

İstiklal Savaşı'nda Anadoluya kaçırılan askeri mühimmat ve eşya listes.liıin:.~cıııal 
kısnıı ( 47. Sahife) · 



TARİH \IESIKALARI DERGİSİ :XI. LEV}IA 

İstiklal Savaşı'nda Anadoluya kaçırılan askeri mühimmat ve eşya listesinin icmal. 
· · kısmı (48. Sahife). 
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Abdullah Paşa lehine olarak, iştirak etmiş olmasıydı. Bunun neticesi 
olarak Abdullah Paşa azledilmiş, fakat kendisi Mehmed Ali'den himaye 
gördüğünden, sultanın emirferine itaat etmemiş, azli hususunda gönde
rilen fermanlara kulak asmamıştı. 

Bu hadise Mehmed Ali'ye, Suriye mes'elelerine müdahale etmek için 
çok müsait bir fırsat verdi . Mehmed Ali; Bab-i Ali'yi, ·.kendi_ nü
fı1zuna güvenerek tazyik, hatta tehdid ederek; korkuttu; ma'zul Abdullah 
Paşa'yı affettirmeğe ve ·yeniden valiliğini temin etmeğe muvaffak oldu. 
Sonraları Mehmed Ali'.nin pek mütehakkim ·bir tavırla Suriye - işlerine 
müdahalesi neticesi kendisinin Mehmed Ali'ye bir alet olduğunu · g-ören 
Abdullah Paşa, ondan yüz çevirdi ise de, Mir Beşir, Mehmed Ali'ye, 
Suriye' den çekilmek zorunda kalıncıya kadar sadık kaldı [3]. 

Vesikadan anlıyoruz ki, Mehmed Ali, Abdullah . Paşa'nın affı· için 
Sadaret makamına ve Kapu Kethudalığı'na müracaat etmiştii-.. Bunun 
üzerine Il. Mahmud, mes'elenin ciddiyetine mebni, müzcıkeresini talep 

ve müzakere sonu varılan neticeleri Takrire yazdığı Hatt-ı Hümayun'da 
kabul etmiştir. 

Vesikanın mütaleasından Bab-ı Ali'nin, Mehmed Ali'nip. Suriye 
hakkındaki niyetlerini vazıhen kavramış olduğu anlaşılıyor; bundan 
dolayı Lutff Tarihi'nde ve ondan naklen Nei<i.icü'l-Vıikilat'fa ['] bu 
hususta zikredilen, <bir imparatorluk kendine ait bir eyaletin hakimi 
ile nasıl, siyasi müzakerelere girişebilir?.> ve yahut <Osmanlı İmpai·a
tor luğu Mehmed Ali'nin niyetlerini idrak edemedi> yollu mütalealar 
tamamiyle yersizdir. Osmanlı İmparatorluğu, bu vesikanın mütaleasın
da,n da anlaşılacağı gibi mes'ele daha patlak vermeden çok evvel 
Mehmed Ali'nin fena n1yetlerini kavramıştı; ancak o .. zayıf haliyle bu 
kuvvetli valisine karşı bir şey yapamıyacağını da kat'iyyetle biliyordu. 

Devlet, kendisine karşı gelen böyle bir valinin affedilmesinin', devletin 
şanına büyük bir nakisa vereceğini müdriktir. Adbullah Paşa affedilmediği 
takdirde buradan çıkarılması için kendisinin me'mur edilmesini şart ko
şan Mehmed Ali'nin gayesini; Bab-ı Ali, buralarını bizzat kendisi elde 
edecek ve bundan sonra da Şam taraflarını ele geçirmeyi düşünecektir, 
şeklinde izah etmektedir. Bab-ı Ali, bu isyanın bizzat Mehmed Ali'nin 
teşvikıyle olduğuna kani bulunduğu gibi, Mir Beşfr'in Mısır;a iltfoası 
dolayısiyle Mehmed Ali'nin bunlarla anlaşmış olduğunu bile düşünmek
tedir. Ancak Bab-ı Ali kudretli Mehmed Ali'ye karşı şiddetli bir tedbir 
alamıyacağını iyice bilmektedir; bundan dolayı son : çareyi Mehmed 
Ali'nin hamiyyetini ve padişaha karşı <sıdk u ubudiyyetini> tahrik etmek
te buluyor. 

[ 3] Süleyman Ebu İzziddin, lbralıim Başa fi Surigge. Beyrut 1929, s. 39 v. d. 
[ 4] Netaicü'l-Vukiiat, C. IV, s. ·91, 
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Mehmed Ali, Sayda'nın Abdullah Paşa'ya verilmesinde ısrar edecek 
olursa, bu husustaki niyetlerini vazıh olarak açığa vuracak, Bab-ı Alf de 
buna karşı tedbirler alacaktır; fakat bu tedbirlerin silah kuvvetiyle 
değil, Mısırda bir isyan çıkarmak suretiyle alınması düşünülüyor ki, bu 
nokta Bab-ı Aıf'nin Mehri:ıed Ali'ye karşı hissettiği aczi beliğ bir 
surette açığa vurmaktadır. 

Takrir'de, Abdullah Paşa'nın affı ve Sayda eyaletinin tekrar ken
disine tevcih edilmesi için - Mehmed Ali'yi fikrinden döndürmek müm
kün olmadığı takdirde - 30.000 akçe [5

] taleb edilmesi de teklif edil
miştir. 

Mehmed Ali'nin kudretini ve meselenin nezaketini iyice anlıyan II. 
Mahmud'un bu takrire yazdığı Hatt-ı_ Hümayunda, Mehmed Ali'ye hu
susi bir Hatt-ı Hümayı1n. yazmayı düşünecek derecede küçülmek zorun
da kaldığını da görüyoruz. 

[ 5} Bu para hakikaten alinmıştır; fakat alınan mlkdar Süleyman Ebu İzziddtn;e 
göre 60.000 kesedir. Abdullah Paşa bu meblağı ödeyecek para bulamadığından bu sırada 
hamisi bulunan Mehmed Ali'ye müracaat etmiş ve bundan 11.000 kese borç almışbr. 
Fakat bu parayı sonra ödememiştir ki, bu da, Mehmed Ali'nin Suriye'ye tecavüzünün 
sebepleri arasında zikr edilmektedir. Bk. Süleyman Ebu İzziddin, s. 57. 


