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Yrd. Doç. Dr. Reşat Öztürk: Mustafa Kemal milli mücadele için Samsun’a çıktığında 
TBMM’de Fransız işgal güçleri var. İngiliz işgal güçleri de Ulus’taki Direksiyon 
Dairesi’nde yani şimdi müze olan yerde İngiliz işgal kuvvetleri komutanı yüzbaşı 
Wittle oturuyor. Sümerbank Genel Müdürlüğü -tabi bir zamanlar öyleydi- şimdi 
uluslararası bir tekstil firmasının Ankara şubesi.  Buraya Taşhan adı veriliyor. İshak 
Paşa zamanında yapılmış. Alt katı hayvanların bağlandığı han, üst kat da  otel olarak 
geçiyor. İstasyona doğru bakan duvara Latince “Angora Otel” diye levha asılmış. 
Ankara’nın bu yıllarda en görkemli binası burası. Taşhan’ın karşısında yani şimdi 
Atatürk heykelinin kuzeydoğu yönünde Darül Muallimin yani öğretmen okulu adı 
verilen bir yerdir. Şimdi Ulus’ta Atatürk heykelinin yüzünün baktığı, batıya doğru olan 
yerde şehir bahçesi adı verilen, Reşit Paşa’nın yaptırmış olduğu Ankara’nın tek parkı 
var.Taşhan’dan kaleye doğru yürürken Arnavut kaldırımı döşeli olan bu yoldan 
Karaoğlan Çarşısı’na gidiyoruz. Karaoğlan Çarşısı,  şimdi Zincirli Camii ile Hacı 
Bayram’a doğru yönelen o dört yol ağzının olduğu yer. Oraya Karaoğlan Çarşısı da 
deniliyor. Çünkü karşılıklı dükkanlar var. Karaoğlan Çarşısı’ndan Hacı Bayram’a 
doğru yöneldiğimizde yolun sağ tarafında “Kuyulu Kahve” diye bir kahve var. Niye 
Kuyulu Kahve, kahve müşterilerinin sıcak içecek alabilmeleri için bu içecekler bakır 
güğümlerle suya indiriliyor böylece soğutmuyor onun için buranın adı Kuyulu Kahve. 
23 Nisan 1920 tarihinde açılacak meclisin lambaları ve sobaları buradan gidiyor.  
Peki burayı işleten kim?  İkinci Meşrutiyet’in ilanında Borili Eyüp Sabri’nin kardeşi 
burayı işletiyor. Onun karşısında da Merkez Kıraathanesi var. I. TBMM’nin açıldığı 
dönemde Ankara’da elit takımının zaman geçirdiği yer Merkez Kıraathanesi ile 
Kuyulu Kahve. Buradan kaleye doğru yürürken sağ tarafta Ankara Şehrimini var yani 
Ankara Belediye Başkanı. Peki belediye başkanı kim? Kütükçüzade Ali Efendi diye 
birisi. Belediyeyi geçince kaleye doğru olan yol Samanpazarı’na kadar çıkıyor.  Peki 
sol tarafta ne var? Ankara’yı su baskınından koruyan ve Ankara’da susuzluğa karşı 
gölet oluşturabilmek için oraya bir bent yapılmış. Onun için oraya Bentderesi 
deniliyor. Samanpazarı’na doğru uzanan yolda kalenin alt tarafına Kaledibi adı 
veriliyor. Kaledibi’nde genelde azınlıklar oturuyor. Azınlıkların da ciddi anlamda 
görkemli binaları var. Samanpazarı’nın üst tarafında Koyunpazarı, Atpazarı adı 
verilen üç tane pazar var.  Bu hayvanlarla anılan pazarlarda, at ve koyun satılıyor, 
Samanpazarı’nda odun, kömür satılıyor. Samanpazarı’ndan istasyona doğru olan 



güzergahda - şimdi de Yahudi Mahallesi olarak da biliniyor- Anafartalar Caddesi’yle 
Denizciler Caddesi’nin olduğu kesimde Yahudiler oturuyor. Şimdi Talatpaşa Bulvarı 
olarak bildiğimiz yerde Rumlar ve Ermeniler var. Mütareke döneminde İngiliz işgal 
kuvvetleri yoğunlukta Ankara da. Ermeniler bunlardan cesaret alarak içip  içip  gece 
Müslüman mahallerine gidip ve orda bağırıp çağırıyorlar, halkı rahatsız ediyorlar. 
Ama halkın şikayeti üzerine polis bunları yakalıyor fakat işgal kuvvetleri devreye 
girince halkı rahatsız eden bu insanlar serbest bırakılıyor.  

Numune Hastanesi Ankara’da yapılmış olan bir Gureba hastenesi yani ne demek, 
gariplerin tedavi edildiği bir yer. Gureba Hastanesi’nin alt tarafı namazgah olarak 
bilinir. Bu namazgahda Cuma namazları hava iyi olduğunda burada kılınıyor ve de 
cenaze namazları da burada kılınıyor. Fakat burada bir de minber var. Bu minbere 
Ankara’lı Hacı Hoca Mustafa Paşa milli mücadele döneminde çıkıp halkı motive 
ediyor yani hutbe ya da vaaz veriyor ya da milli mücadele konusunda insanları motive 
edebilmek için hamasi söylemlerde bulunur. İşte bu namazgahın sağ tarafında, 
Ulus’a doğru sağ tarafında da Hergele Meydanı bulunur ve Ankaralılar bunun adını 
güzelleştiriyor; hergelen meydanı. Yani Ankara’ya her gelen kişi önce buraya geldiği 
için buraya Hergelen Meydanı deniliyor. Aslında hayvanların toplanıp da Maltepe’ye 
Kızılay’a otlağa götürüldüğü yer. Anadolu insanı bu tür hayvanlara hergele diyor.  
Onun için hergele meydanı adı buraya veriliyor. Hergele Meydanı’nın üst tarafı Hacı 
Doğan Mahallesi. Hacı Doğan Mahallesi’yle Karaoğlan Çarşısı arasında Tahtakale 
adı verilen bir yer var. Tahtakale tahtadan yapılmış bir kale değil. İstanbul’da da buna 
benzer bir yerleşim bir yeri var.  “Tahtˋel Kale” yani kalenin altı. Ama biz onu tahta 
kaleye çevirmişiz. Numune Hastanesi’nin üst tarafında Ulucanlar, Hacettepe  adı 
verilen yer var. Ulucanlar’ın sağ tarafı Cebeci Çayırlığı. Cebeci Çayırlığı, Ankara’nın 
tribünsüz  stadyumu. Burada bir takım spor müsabakaları yapılıyor ve böylece buraya 
Cebeci Çayırlığı adı veriliyor. Tabi milli mücadele döneminde Ulucanlar, Ankara 
Kalesi demin sözünü ettiğim Rum ve Ermenilerin yaşadığı yer ile Karaoğlan 
civarında, Hacı Bayram civarındaki kesimler bomboş arazi. İşte milli mücadele böyle 
bir Ankara’yı kendine üst olarak seçiyor. Peki milli mücadele ruhunun Ankara da 
gelişmesinde etkili olan nedir? Damat Ferit Paşa, başbakan olmuş mütareke 
döneminde. 15 Mayıs 1919 tarihinde  Muhittin Paşa’yı Ankara’ya vali olarak tayin 
ettiriyor. Vali Muhittin Paşa, Ankara’ya gelince artık İngiliz mandasını İstanbul 
hükümetinin kabul ettiğini o nedenle ülkeyi İngilizlerin idare edebileceğini yayıyor ve 
insanları İngiliz Muhibbler Cemiyeti’ne İngiliz dostları ya da İngiltereyi Sevenler 
Cemiyeti’ne  üye kayıt ettiriyor. Muhittin Paşa’nın bu çabaları devam ederken 
Ankara’da yüreği vatan sevgisi ile çarpan Yarbay Mahmut Bey’i, Muallim Ayaşlı Ali 
Rıza Bey’i, Muallim Yakup Mahiriz  gibi bir takım kişiler de İngiliz Muhibler 
Cemiyeti’ne alternatif olarak Azmi Milli yani milli azim, milli istek adı verilen bir karşı 
dernek kuruluyor. Bu arada Aka Gündüz’ün “Muhterem Katili” bir oyunu Ankara’da 
oynanıyor ve de bu tiyatro sahnesine dekor olarak da “Fatih’in Türbesinden” adlı bir 
tablo asılıyor. Bu bir yerlere gönderme yani ileride başınıza gelebilecek hadiseler bu 
tabloda görülüyor, ona göre ayağınızı denk alın. Ancak Muhittin Paşa pek rahat 
durmuyor. Azınlıklarının yalancı tanıklığıyla halka zulm ediyor. Müslümanların elinde 



olan arazileri Rum, Ermeni, Yahudilere verdiriyor ve de arazisi alınan insanlara siz 
bunların mallarını gasp ettiniz diye bunları da tutukluyor. İşte böyle bir ortam 
içerisinde Mustafa Kemal’in harbiyeden sınıf arkadaşı olan Ali Fuat Paşa, Ereğli’de 
bulunan 20. Kolordusunu  Ankara’ya getiriyor. Ankara’ya geldiğinde Etlik tepelerine 
çadırlar kuruluyor ve Etlik tepelerinde bu askerleri sürekli gezdiriyor ki Ankara’da 
bulunan İngiliz ve Fransız askerleri tedirgin olsunlar. 20. Kolordu, sayıca çok fazla biz 
bunlara karşı herhangi bir eylemde bulunmayalım gizlemini verdirmek istiyor. Bu 
arada şimdiki vilayetin arka tarafında Sarıkışla adı verilen bir yer var. Bu Sarıkışla’ya 
Ali Fuat Paşa askerlerini getirirken bir bando eşliğinde getiriyor ve diğer askerler de 
bandonun gidebileceği güzergahda önlemler alıyorlar. Bu bir yerlere mesaj, kime 
mesaj, Ankara halkına moral verme mesajı. İşgal güçlerine biz güçlüyüz bakın 
bandomuz var, askeri gücümüzü buraya getirdik, bize karşı herhangi bir harekette 
bulunamazsınız biçiminde mesajlar veriyor.  

Böyle bir ortam içerisinde Mustafa Kemal Bey Ankara’da Selamet, Operetatör Basri 
Bey de Mefkure adlı gazeteyi çıkarıyorlar. Mustafa Kemal bu dönemde 28 Mayıs 
1919, yani Samsun’a çıktıktan 9 gün sonra bir genelge yayınlıyor. Genelgede ne 
isteniliyor? İzmir’in,  Ege’nin, Yunanlılar tarafından işgal edildiği, bu işgali protesto 
eden ve de halkın moral değerlerini yücelten çeşitli ulusların parlementolarında bu 
konuyu kınayan telgraflar çekin ve görkemli mitingler yapın. Bu dönemde Anadolu’da 
en görkemli miting Ulus’da yapılıyor. Bu işgale karşı duyulan bir tepkinin ifadesi. İşte 
bu dönemde Ali Fuat Paşa “Ben o günleri andığımda gözlerim yaşarıyor ve Ankara 
halkının ulusal konularda göstermiş olduğu bu birlik ve beraberlikten dolayı 
duygulanıyorum” diyecektir. Bu arada vilayet mektupçusu Halef Bey  diye birisi 
İstanbul hükümetinin Vali Muhittin Paşa’ya göndermiş olduğu telgrafların bir örneğini 
çıkartıp Ali Fuat Paşa’ya ve Ankara ileri gelenlerine bildiriyor. Bundan Muhittin 
Paşa’nın haberdar olması üzerine Muhittin Paşa, benim haberim olmadan 
telgrafhaneden hiçbir telgraf çekilmiyecek ve gelen telgraflarla ilgili hiç kimseye haber 
verilmiyecek diye Halef Bey’i tersleyen bir konuşma yapıyor. Telgrafhaneye el 
konulması üzerine bu kez Ankara’daki 20. Kolordu komutanı Ali Fuat Paşa gelip 
telgrafhaneyi işgal ediyor. Telgrafhaneyi işgal ettiği gibi Sivas’da bulunan Mustafa 
Kemal’e çekilebilecek telgrafı da böylece postaneden çekme başarısını elde ediyor. 
Bu durum toplumun ileri derecede moral değerlerinin yükselmesine sebep oluyor. 
İstanbul hükümetine Ankara’da bulunan valiye rağmen Ankara’da Kuva-yi Milliyeciler 
milli mücadeleden yana olan insanların başarılı oldukları böylece ifade ediliyor. 
Bunun üzerine 31 Temmuz 1919 tarihinde yani Erzurum Kongresi’nin toplandığının 
hemen günlerinde Ankara’da İçişleri Bakanı Adil Bey’in uygulanmak üzere bir telgraf 
çektiği görülüyor. Adil bey diyor ki; Kuva-yi Milliye oluşumuna girişenleri yakalayıp 
İstanbul’a mevcutlu olarak gönderin. Böyle bir telgraf çekiliyor. Bu telgrafın gereğini 
Ankara Valisi yerine getirmek için çaba gösterdiğinde Ankara ileri gelenleri Ankara 
Defterdarı Yahya Galib’in -Ankara’da bir caddenin adı Yahya Galip Kargı caddesi, bu 
caddenin adının verilmesine sebep olan Ankara Defterdarı’nın- evinde Ankara yurt 
seven insanları bir araya geliyorlar. Bir karar alıyorlar. Valinin tutumunu padişahla 
bizzat görüşerek onu anlatalım. Padişaha valiyi şikayet edelim. Bundan sonuç 



alamazsak valiyi etkisiz hale getirelim. Ne demek etkisiz hale getirelim? Ya çekip 
öldürelim veya  valiyi tutuklayalım. İşte alınan bu kararı hayata uygulayabilmek için 
bu gece Defterdar Yahya Galib’in evinde üç kişilik bir komisyon seçiliyor. Defterdar 
Yahya Galip, Hacı Hoca Atıf Efendi ve Hoca Atıf Ahmet Efendi o saraya gidecekler, 
padişah ile  bizzat telefonla görüşüp valiyi şikayet edecekler.Telefona Damat Ferit 
Paşa çıkar. Damat Ferit Paşa “Siz kulsunuz padişah efendimizle doğrudan doğruya 
görüşemezsiniz” diyor.  “Bir dileğiniz varsa bana bildirin, ben padişah efendimize 
anlatırım” deyince bu kez Hacı Hoca Atıf Efendi “Biz Ankaralılar senin gibi sadrazamı 
da senin padişahınızı da tanımıyoruz” diyerek telefonu kapatır. Artık İstanbul Ankara 
arasında ki bütün bağlar kopmuştur. Bunun üzerine Ankara ileri gelenleri Keskinli 
Rıza ve Tuğrul Köyü’nden Kara Sait adlı iki kahramanı bulurlar, bunlara görev 
verirler. Siz valinin koruması olun, valinin adamı gibi davranın, valiyi Ankara dışına bir 
kasabaya teftişe giderken yakalayın, diye onları örgütlerler. 19 Eylül 1919’da 
Sungurlu’ya giden ve Sungurlu’dan Ankara’ya doğru teftiş edip yerleşim yerlerini 
inceleyen Vali Muhittin Paşa, Elmadağ Yahşiyan bölgesine geldiğinde demin sözünü 
ettiğim Keskinli Rıza ile Tuğrul Köyü’nden Kara Sait, valiyi yakalar, elini kolunu 
bağlarlar ve Sivas’da bulunan Mustafa Kemal’e gönderirler. Mustafa Kemal, Vali 
Muhittin Paşa yaşlı olduğu için ona öğüt verir, vatan millet sevgisinin ne olduğunu 
anlatmaya çalışır ve onu İstanbul’a gitmek üzere serbest bırakır. Peki Ankara halkı ne 
yapar? Bizim siyasi tarihimizde ilk defa Ankara halkı bir araya gelir kendi valilerini 
kendileri seçerler. Kimi seçecekler vali olarak? Defterdar Yahya Galib’i vali seçerler 
ve Yahya Galib’e de hakan ünvanını verirler. İstanbul, Ankara’ya vali tayin eder. Bitlis 
eski valisi Ziya Paşa’yı tayin eder. Ankara ileri gelenleri Ziya Paşa’ya Ankara sınırları 
içerisine girersen seni de tutuklarız, Muhittin Paşa’nın başına gelen hadise senin de 
başına gelir diye ona haber gönderirler. İşte böyle bir ortam içerisinde Ankara’da 
adam gibi bir adam müftü Börekçizade Rıfat Efendi çıkar. Börekçizade Rıfat Efendi, 
İstanbul’a bir telgraf çeker. Der ki; Ankara’ya siz Bitlis’in eski valisi Ziya Paşa’yı 
göndermeyin, gönderirseniz onu da tutuklarız. İstanbul hükümeti bunun üzerine “Sen 
kimin adına konuşuyorsun, bu yetkiyi kimden alıyorsun” deyince Börekçizade Rıfat 
Efendi “Ben yalnız değilim benim arkamda koca Ankara halkı vardır” diyerek müftüye 
cevap verir. Bunun üzerine İstanbul hükümeti müftünün görevden alınmasına, malına 
mülküne el konulmasına ve müftünün tutuklamasına karar verir. Böylece Börekçizade 
Rıfat Efendi tutuklanacaktır. Fakat Ankara’da vali kim?  Defterdar Yahya Galip’tir. 
Yahya Galip, “Vali benim, senden başka burada hiç kimse müftülük görevi yerine 
getiremez” diyor. Bunun üzerine Ankara ileri gelenleri tutarlar Müdafa-i Hukuk-ı 
Milliye Cemiyeti adı verilen bir cemiyet kurarlar ve bu cemiyet adına da şimdiki 
Ankara Valiliği’nin önüne bir çadır açarlar.  Ne yapacaklar bunlar? Kuva-yı Milliye efe 
örgütünü kuracaklar yani gönüllü ordu oluşturacaklar. Bu cemiyetin başkanı Ankara 
Müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi. Beynanlı Hacı Hoca Mustafa Efendi, Ömer 
Mümtaz Sivas Kongresi’ne Ankara temsilcisi olarak gitmiş. Kütükçüzade Ali Bey, 
Ankara Belediye Başkanı, Çayırlıoğlu Hilmi, Beypazarlı Ekrem Üngür, bu Müdafa-i 
Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin yönetim kurulunda görev alırlar. İşte artık işgal güçleriyle 
sıcak çatışmaya girebilmek için bir ordu teşekkül ediliyor. Bu ordu için kadınlar iç 
çamaşırı, çorap, çarık yaparlar. Erkeklerde tenekeden matara, demirden şiş ve 



savaşmak için kılıç ve bıçak üretmeye başlarlar yani artık sıcak vuruşma zamanı 
gelmiştir biçiminde mesaj verirler. Böyle bir ortam içerisinde Erzurum, Sivas 
kongreleri yapılmış. Sivas Kongresi’nde alınan kararları hayata uyarlayabilmek için 
Mustafa Kemal, Ankara’yı merkez olarak seçmek istiyor. Niye Ankara’ yı merkez 
olarak seçmek istiyor? 

1- Sınıf arkadaşı Ali Fuat Paşa’nın 20. Kolordusu var Ankara’da. 
2- Deminden beri anlattıklarıma dayanarak bir ulusal oluşum var Ankara’da. 

Ankara halkı milli mücadeleden yana. Ankara’ya demiryolu gelmiş, demir 
yolunun imkanlarında yararlanmak istiyor. Bir de bu arada Ankara halkı batı 
cephesine en yakın olan yerdir. Yunanlılarla sıcak temasa geçilebilecek 
nirengi noktası olarak Ankara tespit edilmiş. O nedenle Mustafa Kemal, 
Ankara’ya gelmek istiyor.  

 

Ankara halkı Mustafa Kemal’in Ankara’ya geleceğini haber alınca o güne kızılca gün 
diyor. Kızılca gün, bir Selçuklu geleneği, bir devlet etkisiz hale gelir ve o devlet 
otoritesini kaybederse, o devletin yerine gelebilecek yeni bir devleti oluşturabilmek 
amacıyla oluşturulan bu Selçuklu geleneğinin bir kaçınılmaz sonucu olarak Ankara’da 
seğmen halayları oluşturuluyor. Ne demek seğmen halayı? Gönüllü askerlerin 
oluşturulmuş olduğu bir birlik. Ankara’daki esnaf loncaları, efeler, öğretmenler, 
öğrenciler, esnaflar ve bu arada Ankara civarından gelen halk ile karaşarlı kadınlar 
Ankara’da 27 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal’i karşılamaya gelmişler. 
Haymana’dan 500 atlının geldiğini ifade ediliyor. Karaşarlı hanımlar amazon gibi 
giyinmişler çapraz fişeklikleri var.  At sırtında tabancaları var, kılıçları var, tüfekleri var 
omuzlarında. Karaşarlı kadınlar şunun farkında; Bir coğrafya işgal edilirse o 
coğrafyada ilk defa en büyük zararı görecek olan kesin kadınlardır. İşte bu karaşarlı 
kadınlar onurlarını, namuslarını zürriyetlerini koruyabilmek için kendilerine liderlik 
edecek Mustafa Kemal’i karşılıyabilmek amacıyla Ankara’ya kadar at sırtında 
gelebilmişler. Mustafa Kemal, 27 Aralık’ta Beynam köyünde Muhtar Ali’nin evinde bir 
gece kalır, ikinci gün otomobile biner ve Keklik Pınarı’nda Ankara seğmenleri davul 
zurna eşliğinde Mustafa Kemal’i karşılarlar. Bir yandan seğmen oyunları oynanıyor, 
bir yandan nağaralar atılıyor ve Mustafa Kemal’i karşılıyorlar. Mustafa Kemal bu 
seğmen halayına “arkadaşlar buraya ne için geldiniz” diye sorunca “millet yolunda 
kanımızı akıtmaya geldik” diye cevap veririler. Mustafa Kemal “fikrinizde sabit misiniz” 
diye sorunca yüksek sesle “ant olsun paşam” diye yemin ettiklerini ifade ederler. İşte 
Keklik Pınarı’ndaki bu karşılamadan sonra hava çok soğuktur. Mustafa Kemal halkla 
birlikte bir müddet yürür ve Dikmen sırtlarından şimdiki Ankara radyosunun olduğu 
yere kadar gider. Orada Ankara müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi, Mustafa Kemal’i 
karşılar. Hoşgeldiniz paşa hazretleri, sefa geldiniz kademler getirdiniz yani uğurlar 
getirdiniz diye onu karşılar. Bu arada istasyonda Direksiyon Dairesi’nde şimdi Atatürk 
müzesi olan direksiyon dairesinde İngiliz yüzbaşı İngiliz kuvvetleri komutanı 
Vital(26:35) ona bir gözdağı vermek için kovvoy şimdiki Talat Paşa Bulvarı’ndan 
Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası önünden istasyona doğru yönelir. Burada İngiliz 



Yüzbaşı bu kalabalığı hayretle izler. Bu kadar insan nasıl oldu da silahlandı. Bu kadar 
insan nasıl oldu da kısa bir süre içerisinde bu soğuk günde doluştular. Bu arada 
İngiliz casus Forbus da bu seğmen halayının resimlerini çeker ve de tarihe iz 
düşmeye gayret gösterir. Mustafa Kemal istasyona geldiğinde halk hep bir ağızdan 
bağırır “Ölürüz de dönmeyiz Mustafa Kemal Paşa senin yolunda”. Yani biz yola baş 
koyduk, ölünceye kadar burada mücadele ederiz derler. Bu İngiltere’ye  güneşin 
batmadığı imparatorluğa  bir gönderme, yani biz milli mücadeleyi adam gibi vereceğiz 
milli mücadelede başarılı olacağız, bu konuda herhangi bir dönekliğimiz geri adım 
atmamız kesinlikle söz konusu olmaz. Ankara Müftüsü Börekçizade, Heyet-i 
Temsiliye Ankara’ya gelmiştir. Nereye yerleşir Heyet-i Temsiliye? Kalaba’daki şimdi 
Ziraat mektebine yerleşir. Yer yataklarında yatarlar, bakır taslarda, sahanlarda yemek 
yerler. Yemekleri bulgur pilavı, kuru fasulyedir. Turşu çıktığı zaman bayram ederler, 
kaşıkları tahta kaşık, metal kaşık bile yok. Bu arada Gerede, Dört Divan tarafından 
Mustafa Kemal ve ekibine karşı olan eşkıyalar Beypazarı, Nallıhan’dan da bir takım 
adamlar atarak zaman zaman Ziraat mektebine gece ateş ediyorlar ki Mustafa Kemal 
ve ekibini korkutup Ankara’dan kaçırsınlar. İşte böyle bir ortam içerisinde Heyet-i 
Temsiliye’nin parası bitmiştir. Heyet-i Temsiliye borç almak için Zübeyde annenin 
takılarını Osmanlı Bankası’nda rehin vermek durumunda olduğu bir dönemde 
Börekçizade Rıfat Efendi, Ankara esnafından bin lira para toplar ve milli mücadelenin, 
Heyet-i Temsiliye’nin kasadarı olan Mazhar Müfid’i getirir, verir.  

16 Mart 1920 tarihinde İstanbul, İtilaf devletleri tarafından resmen işgal edilir. Niye 
işgal ederler? Çünkü İstanbul’da son Osmanlı Meclis-i Mebusanı toplanmıştır. 
Osmanlı Meclis-i Mebusanı 28 Ocak 1920 tarihinde Misakı Milli’ye kararını almıştır. 
Misakı Milliye kararı neydi? Ülke topraklarının nereleri olduğunu, sınırlarının ne 
olduğunu belirtiyordu. Siyasal, ekonomik, kültürel sömürmeye izin vermiyeceğiz 
diyordu. Boğazların mülkiyeti bize ait olacak diyordu. İşte bu kararı aldıkları için 
İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir. Parlemento basılmış, yakalanan milletvekilleri 
Malta Adası’na sürgüne gönderilmiş, aydınlar etkisiz hale getirilmiştir. İşte böyle bir 
ortamda Ankara’da da örgütlenme olunca Ankara’daki örgütlenme işgal güçlerine 
karşı bir güç olmaya başlayınca yani Kuva-yı Milliye örgütü gelişmeye başlayınca 
İngilizlerin baskısıyla 11 Nisan 1920 tarihinde İstanbul’da bulunan Şeyhülislam 
Dürrizade Abdullah Efendi bir fetva yayınlar. Biz buna ne diyoruz İstanbul fetvası. 
İstanbul fetvasında, Ankara’da bir takım insanların bir araya geldikleri, halkta zorla 
para topladıkları, halkın malına mülküne el koydukları, çoluğunu çocuğunu alıp 
askere gönderdikleri ve bunlara baskı yaptıkları ifade edilir. Bunların İslam dinine 
göre büyük bir suç olduğunu, bunlara padişah efendimizin halifemizin asla izin 
vermediği, bu tür eylemlere kalkan insanların büyük bir günah ve suç işledikleri, böyle 
insanların dinin gazabına uğrayacağı, burada mücadele ederken yaralanan 
insanların gazi, ölen insanlarında şehit olmayacağı ifade edilen bir fetva yayınlanır. 
Bu fetva İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu’da yerleşim yerlerine atılır. Rum, 
Ermeni çeteler ve tüccarlar bunları saf Anadolu insanlarına götürür, iletirler. Kuva-yı 
Milliye’ye yardım yapma, destek olma, halifenin ifadesine göre büyük bir suçtur, siz 
günah işliyorsunuz diye mesaj verirler. Bunun üzerine Ankara’da Müdafa-yı Milliye 



Cemiyeti adı altında bir araya gelen insanlar askerden firar etmeye başlarlar. Niye?  
Biz suç işliyormuşuz, günah işliyormuşuz, İslam dinine göre bu büyük günahmış.  
Artık Kuva-yı Milliye’ye kimse destek vermez. Bununla da kalmaz Delibaş, Çopur 
Musa, Çapanoğlu, Bolu, Düzce, Gerede ve Adapazarı ve Beypazarı’nda isyanları 
çıkar. İsyanı bastıran kimdir? Kolluk kuvvetleridir ve zaten ortada ordu yok. Toplanan 
asker de yavaş yavaş firar ediyor, kaçıyor. Ankara’nın durumu oldukça zor. Amaç, 23 
Nisan 1920’de Ankara’da toplanması planlanan parlamentoyu toplatmamak, amaç 
Türk Devleti diye bir devletin ortada var olmasına engel olmak, özgür ve bağımsız bir 
Türk milleti oluşmaması için fesat çıkarmak. Peki kullanılan motif nedir? İslam dini 
kullanılıyor, kullanan kim Osmanlı Devleti şeri bir devlet, Osmanlı Devleti’nin din 
işlerini idare eden, bu konuda fetva yayan Dürrizade Abdullah Efendi. Adamın adı 
müslüman kendisi de müslümanlıkla da adamlıkla da ilgisi yok. İşte bunun üzerine 
Ankara’da 14 Nisan 1920 tarihinde Börekçizade Rıfat Efendi, yanına da 20 tane de 
gerçek din adamını alarak karşı fetva yayınlar. İstanbul’dakiler sahtekar dindar ama 
buradakiler gerçek dindar, Allahın gücünü bilen ve ona gönülden gelen bir bağlılık 
duyan bir ekip var. İşte bu ekip 14 Nisan 1920 tarihinde bir fetva yayınlarlar. 
İstanbul’un işgal edildiğini, padişahın esaret altında olduğunu, halifenin ve padişahın 
esaretten kurtarılmasının dini bir yükümlülük olduğu, bunun için de işgal güçleriyle 
mücadele etmenin dini bir zorunluluk olduğu ifade edilir. İşgal altında olan kişilerin 
vermiş olduğu fetvaların dinen geçerli olamayacağı, makbul ve muteber olmadığı 
ifade edilir. Bununla da kalmaz, İslam ülkelerinin işgal eden güçlerden kurtarılmasının 
da dini bir yükümlülük olduğu, insanların bu konuda çalışmalarının onların dini 
görevleri olduğu ifade edilir. Bu arada bu uğurda mücadele eden insanların, 
yararlanırlarsa gazi, ölürlerse şehit olabilecekleri de Ankara fetvasında belirtilir. Bu 
fetva önce Hacı Bayram Camii’nde okunur, ondan sonra din adamları cami cami, 
mescit mescit gezerek bu fetvayı Ankara civarında yaymaya başlarlar. 152 din 
adamı, fetva vermeye yetkisine sahip olan kişiler bu fetvayı onaylarlar. Böyle bir 
ortam içerisinde 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da TBMM, Hacı Bayram’da yapılan 
bir tören sonucunda açılır. TBMM, 24 Nisan da karar alır. TBMM üstünde hiçbir güç 
yoktur, yani İstanbul’daki padişah yok, halife yok, şeyhülislam yok bütün güç 
Ankara’dadır. İşte bu psikolojik ortam gereği bir gün Hilal Ahmer Cemiyeti’nde yani 
şimdiki Kızılay Cemiyeti’nde Halide Edip kadınlarla bir toplantı yapıyor. Bu toplantıya 
Ankara da çamaşırcılık yaparak hayatını devam ettiren yaşlı bir kadın da katılıyor. 
Kadın sağ elini bu sıkı bir şekilde tutuyor. Gözleri de bu kadının az görüyor. Kadın 
bağırıyor: “Beni Halide hanım efendiye götürün, ben Halide hanımla görüşmek 
istiyorum”. Gözleri az gören bu kadını Halide hanımın evinin yanına götürürler. Kadın 
avucunda sıkı olarak tutmuş olduğu lirayı yani tek altını Halide hanımın avucuna 
doğru uzatırken, Halide hanım ben bunu ölümlüğüm için hazırlamıştım yani 
öldüğünde kefen param olsun. Duydum ki ordumuz zor durumdaymış onun için ben 
bu ölümlüğümü orduya bağışlıyorum der. İşte Ankara’da böyle bir Kuva-yi Milliye 
ruhu gelişmiştir, kefen parasını sizler adam gibi yaşayanız diye bağışlayan bir nesil 
ortaya çıkmıştır. Ankara bir zamanlar böyle kahraman bir ildi.  



Mustafa Kemal, şimdiki Ankara Hastanesi’nin olduğu yer de küçük bir dispanser var 
bu dispanserde yaralılar tedavi ediliyor. Uyuşturucu yok, morfin yapılamıyor, yok. 
Yarası tedavi edilecek insanın ağzına ya çaput tıkılıyor veya bir sopa veriliyor ki 
adam o sopayı ısırsın da hıncını orda alsın. Bağırta bağırta adamı ameliyat ediyorlar. 
Böyle bir ortamda insanların bir çoğu yerde yatıyor, hasta yatağı bile yok. Mustafa 
Kemal hastane doktoruna sorar bu insanlar niye yerde yatıyor, paşam yatak yok der. 
Ne demek ya vatan millet için mücadele eden insanlar yerde mi yatıyorlar, yok paşam 
ne yapayım der doktor, akşama ben size yatak gönderecem, kaç yüz yatağa 
ihtiyacınız var? Doktor 500 yatağa ihtiyacımız var der. Mustafa Kemal ayrılır akşam 
olur, doktor düşünür “bu sarı paşa da ammada attı ha, hani bize 500 tane yatak 
gönderecekti”. Gece yarısına doğru kağnılar Ankara dispanserinin önünde teker 
sesleri öküz bağırtılarıyla varlığını ispat ederler. Doktor odasında dışarıyı 
seyretmektedir, bir de bakar ki kağnılar dolusu yatak gelmiş. Kim vermiş o yatakları 
Ankaralılar vermiş. Ankaralılar hangi yatağı vermişler? Oğullarının, kızlarının, 
çeyizlerine konulmak üzere hiç kimsenin yatmadığı, bakmaya bile kıyamadıkları ama 
bir saat sonra, yarım saat sonra kan, irin, idrar olacak yatakları göndermişler. İşte 
Ankara’da bu ruha ne diyoruz Kuva-yı Milliye ruhu diyoruz. Bizi bu güne eriştiren ruh, 
bu ruhtur. İşte bu ruhu Ankara taşıdığı için bu yıl Ankara’nın başkent oluşunun 90. 
Yılı. Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişinin de Cuma günü dönümü 93. yıl dönümüdür. 
Onun için Ankara büyüktür, onun için milli mücadele döneminde Ankara ve 
civarındaki insanlar marş söylüyor. Ankara Ankara güzel Ankara seni görmek ister 
her bahtı kara, seni gören insanın bahtındaki karalık ortada kalkarmış aydınlığa 
çıkarmış.                                                                                          Ö 

 

 


