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İstiklal Harbi'nin zaferle sonuçlanmasmda, İstanbul'da gerçeklcş-
tirilcn faaliyetlerin önemli bir rolü bulunduğu bilinen bir gerçektir.
İstanbul'dan, Anadolu lehinde yapılan çalışmaların büyük bir kısmını
ise TBMM ile irtibatı sağlayan gizli gruplaı' s.ayesinde gerçekleştiril-
miştir.

Milli Mücadele'nin İstanbul'daki temsilcileri durumunda bulu-
nan gizli grupların en eskisi Karakol Cemiyeti'dir. Karakol Cemiyeti'-
nin 1918 Ekim sonlarında kurulmuş olduğu düşünülmcktedir'! Cemi-
yet, başlangıçta ittihatçıları .bir bayrak altında toplamak amacıyla
kurulmuş olduğundan,z daha sonra kurulmuş olan gizli gruplardan
ayrı bir özellik taşır.
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Milli Mücadele yıllannda İstanbul'dan Anadolu;ya subay, el',
askeri personel, silah, cephane, mühimmat ve istihbarat bilgisi temin
etmek amacıyla TBMM Hükumeti tarafından kurulan diğer gruplar -
ise şunlardır:

Felah Grubu (Hamza3-Mücalıid-Muharif? FeIalı isimlerini almıştır),.
MüdMaa-ı MilÜ Heyet-i Merkeziyesi, M.M.Grubu,. İmalat-ı Harbiyye
Grubu, Muavenet.i Bahriyye Heyeti, Namık Grubu ve bu gruplara
ait ihtiyat grupları (Ferhad-Kerimi ve Bizci)'dır.4

Zabıtan G~uhıı da o dönemde İstanbul'da faaliyette bulunan is-
mini saydığımız bu gizli gruplardan biri' olup Karakol Cemiyeti'nin
devamıdır.

I.Zahıtan Grubu'nun Kuruluşu

.Karakol Cemiyeti, kuruluşundan İstanbul'un 16 Mart 1920 tari-
hinde işgaledilmesine kadar faaliyetine devam edebilmişti. İşgal kuv-
vetleri, İstanbul'un işgal edilmesi ile birlikte, şehirde kontrolü elde
tutabilmek amacıyla bir dizi tutuklamalara başlamıştı. Bu tarihlerde,
işgal kuvvetleri karşısında baskı unsuru durumunda bulunan ve var-
lığı tespit edilen Karakol Cemiyeti hakkında da takiMta başlanmiş ve
cemiyet çökertilmişti. Karakol Cemiyeti mensupları, kuruluş nizam-
nameleri -hilMına, gizli kalması gereken bazı bilgileri saklayamamış ve
teşkilat İşgal Kuvvetleri tarafından öğrenilmişti. .

Karakol Cemiyeti'nin ilk heyet-i ınerkeziyyesini teşkil eden zevat-
tan Erkan-ı Harb (KH) Miralayı Kara Vasıf Bey'in Göz Hekimi Esad
Paşa ile iyi bir dostluğu vardı. Vasıf Bey, Esad Paşa'nın muayeneha-
nesini sık sık ziyaret eder, teşkilat ile ilgili meseleleri konuşurdu. Esad
Paşa da gizli kalması gereken sırlan, dostluğuna samimiyetle inandığı
Hindli Miraeeddin Bey'e nakleder ve bunda da hiçbir mahzurgörmez-
di. Çünkü; Esad Paşa, Hindli Miraceddin Bey'in, İngilizlerin Hiiıdis-
tan işlerinden mesul İstihbarat şefi Binbaşı Miraeeddin Bey olduğun-
dan habersizdi. İstanbul'un işgal edilmesi ile birlikte Esad Paşa'nın,
d~layısıyla E.H. Kara Vasıf Bey'in ihmalkar tutumları, cemiyeti zor
durumda bırakmış, önde gelen üyelerinin tutuklanmasına sebep ol-
muştur,S

3 Mesut Aydın, "Hamza Grubu" Atatüı'k Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Ta-
- rihi Enstitüsü Dergisi, 1989, Yıl 2, s.3.

4 Mesut Aydın, Milli Mücadele Yıllarında İstanbul'da Faaliyet Gösteren Gizli Gruplar,
(Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi" Türk İnkdap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1989.

5 Cemal Kutay, Milli Mücadelede Öncekiler ve Sonrakiler, İstanbul 1963, s.243.
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İstanbul'un bütün semt ve mahallelerinde geniş bir teşkilat ağı
kurmuş bulunan Karakol Cemiyeti'nin tekrar ihya edilmesi düşünül-
müş ve peşpeşe birkaç teşebbüste bulunulmuştur. Bu teşebbüslerİn ilki
Piyaleli Yüzbaşı Emin Ali Bey tarafından denenınişti. Yüzbaşı Eınin
Ali Bey, Bekirağa Bölüğü'nde tutuklu bulunan E.H. Kar~ Vasıf Bey'
den cemiyetin mührünü ve şifre anahtannı alarak, Karakol Cemiyeti'
nin ikinci heyet-i merkeziyyesini teşkil etmek istemişti. Fakat, İngi-
lizler'in sıkı takibine maruz kalındığı için Karakoleular'ın bu teşebbüs,
leri kısa. bir zaman sonra başarısızlıkla neticelendi.

Cemiyetin tekrar faaliyete geçirilmesi hususunda yapılan çalışma-
lann bir diğeri de Karakol, Cemiyeti Üsküdar Şubesi Reisi bulunan
E.H. Kaymakamı Muğlalı Mustafa Bey tarafından denenıniştir. Mus-
tafa (MUtLALı) Bey, önceki teşebbüs ve tecrübelerin ışığı altında ce-
miyeti tekrar ihya eder ve ZABITAN isıni altında yaklaşık bir yıl süre
ile faaliyette bulunulur.6

Cemiyetin Ankara ile olan münasebetleri, Zabıtan Grubu zama-
nında da devam etmi~ir. Milli Mücadele yıllarında, İstanbul'daki gizli
'gruplar .ile ,bağlantısı bulunan Hüsnü (Himmetoğlu) Bey, Zabıtan
Grubu'nun kuruluş tarihi 23 Nisan 1920 olarak belirlemesine rağmen,7
teşkilatın esas kuruluş tarihi 27 Ekim 1920'dir.8

II. Zabıtan Grubu'nun Teşkilat Kadı'osu

Zabıtan Grubıı, E.H. Kaymakamı Muğlalı Mustafa Bey'in baş-
kanlığında teşkil edilmiş olup, grubun Heyet-i İdaresi'nde şu şahıslar
bulunmaktaydı:9

Grup Amiri

Azalar

Erkan-ı Harb Kaymakamı Muğlalı Mu~tafa Bey

Yüzbaşı Halim B!JY

Yüzbaşı Kemal Bey

Sivilden İlhaıni Bey

Grup, Karakol Ceıniyeti'nin tabii bir. uzantısı olmakla birlikte yeni
bir teşkilatlanmaya gitmiş ve bazı tadilatda bulunmuştur. Grubun

6 Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Stratejik Etüd Başkanlığı Arşivi, (ATASE
ARŞİVİ), Klasör (Klas) 1397, Dosya(Dos) 35, Fihrist (FİH), ll. .

7 H.Himnıetoğlu, a.g.e., c.I., s.87.
8 ATASE ARŞ., Klas.1S33, Dos.2, Fih., 17.
9 ATASE ARŞ., Klas.1397, Dos.3S, Fih,. II /2.
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teşkilat raporunda verilen bilgilere göre, ilk teşkilatı yönlendiren "Mer-
kez-i Umumi", yerini "Heyet-i Faale"ye bırakmıştır. LO

Heyet-i Faale, asker ve sivilolmak üzere dört kişiden teşkil edil-
miş.olup, "Heyet-i Mütefferrike" ile teması sağlayacak iki tane de irti-
bat memuru bulundurulması düşünülmüştür.

İlk teşkilatta yer almayan Heyet-i Mütefel'like ise askeri ve siyasi
olmak üzere üç kişiden teşkil edilmesi kararlaştırılmış, bunlarm birbir-
leri ile irtibatm temin edilmesi için de iki muavinin çalıştırılması uygun
görülmüştür. Ayrıca, bu muavinler vasıtası ile Heyet-i faalenin ir1jbat
memurlarmm temas etmeleri düşünülmüştür.

Teşkilatın diğer şubeleri ise istihbarat talimat mesulleri, tebligat
mesulleri ile kul'ye ve muhaberilt olmaküzere ihtisas sahalarına ayrıl-
mıştı. Bu şubelerden istihbarat şubesi de kendi bünyesinde iki kısıma
ayrılarak faaliyette bulunulması karar altına alınmıştı. Dahili istihbarat
şubesi, Hükümet Daireleri ve ahali arasında kurulan teşkilfıt ve cemi-
yetlm' hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirilmişti. Harici istihba-
rat şubesi ise, ecnebi gazeteler ile o dönemde ecnebilel'in çok faal ol-
dukları Beyoğlu mıntıkasındaki olayları takip etmekle meşgul olmak-
taydı. Ayrıca, ecnebi memur ve subaylar ile diyalog kurulması ve te-
masın devam ettirilmesi gibi hususlar da bu şubenin görevleri arasında
iili. .

Tebligat Şubesi iki kişiden teşkil edilmiş olup, Anadolu'ya gide-
cek olanların işlerini takip etmekle niükellef idi. Ayrıca, Anadolu'ya
gidecek olan subaylar ile temflsa geçilmesi ve onların harcırahlarının
temin edilmesi gibi husuelarda da görevli olan bu şube, .talimat şubesi
ile irtibatlı olarak çalışmaktaydı. Mesela, suhay veya sivil şahısların
Anadolu'ya geçebilmeleri için talimat şubesine yapılacak olan müra-
caat tebligat şubesi tarafından yerine getirilmekteydi.

Talimat Şubesi de Tebligat Şuhesi gibi doğrudan Heyet-i Faale'ye
bağlı oJarak çalışmakta olup, grubun her türlü nakliye işleriyle meşgul
olmaktaydı. GruR tarafından gerçekleştirilmiş olan bütün sevkiyatın
n'akliye vasıtalarını temin etmek, Anadolu'ya gidecek olan şahıslar ile
kaptanlar arasındaki parolayı kararlaştırmak ve bu işlerle ilgili olarak
tebligat şubesi ile Heyet-i Faale'ye rapor vermek, huşuhenin görevleri
arasında idi. Ayrıca, Anadolu'ya gitmek üzere gruba müracaat 'eden
şahısların işleri bittikten sonra gidip, gitmediklerinin takip edilmesi
de bu şubeye aitti.

10 ATASE AHŞ., Klas., 1533, Dos., 2, Fi1ı., 17 ve ekleı.i.
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"Kurye ve Muhabeı'at" şubesi de en az diğer şubeler kadar önemli
olup, buraya altı kişinin görevlendirilmesi düşünülı~.ü~tü. Şube; kurye-
lerin seçilmesi, onların gidiş-dö~üşlerinin tanzim edilmesi ile habeı'leş-
menin muntazam bir şekilde devamını temin etmek üzere görevlendi-
rilmişti.

Geniş bir teşkilat ağına kahip olan Zabıtan Grubu'nlin kadrosunda
yer alan şahıslar ve vazifeleri ise şu şekilde tespit edilmiştir: Piyade
Yüzbaşısı Fuat Bey (324-98),11 1920 yılında gruba dahil olup sevkiyat
ve nakliyat işleri ile meşgulolmuştur. Aynı zamanda, gruba bağlı ola-
rak Beylerbeyi-Çcngelköy Mıntıkası'nın amirliği vazifesini de deruhte
etmiştir.

Piyade yüzbaşısı Faik Bey (322-247), Koclımustl!-fapaşa-Saraç-
hane Mıntıkası amidiği vazifesinin yanında, grubun dahili istihbarat
Şubesi'nde çalışmıştır. 1920 yılında gruba dahilolan Faik Bey, Damad
Ferit Hükümeti zamanında cephane sevkiyatı meselesinden dolayı
tevkif edilmiştir. Harbiye Nezareti Ordu İkmal Şubesi'nde resmi ola-
rak vazife1i olması sebebiyle, memudarınınçoğunQn Hürriyet ve İti-
lMcı ve Nigehbancı olan Harbiye Nezareti'nde cereyan eden olaylar
hakkında istihM.rat yaparak, gruba hizmet etmiştir.

Tabib Kıdemli Yüzbaşı Bedri Bey (326-30), 1921 senesinde gruba
dahilolmuştur. Kadıköy Mıntıkan amidiği vazifesi yanında, Anadolu'.
ya tıp ve ecza malzemesi tedarik etmiştir,1ı Ayrıca, kendi mıntıkasında
bulunan İngilizler'in harekatı hakkında takip ve tetkikte bulunup is-
tihbarat şubesine de yardımcı olmaya çalışmıştır.

Piyade Yüzbaşıcı Refet Bey (326-315), Ortaköy-Bebek Mıntıkası
amirliği yanı ura, grubun istihbarat şubesinde vazife yapmıştır. 1920
yılında gruba dahil olan Refet Bey, Şehzade Selim Efendi'nin oğluna
ser-yaver olması dolayısıyla sarayın vaziyeti hakkında istihbarata me-
mur edilmişti.

Kaymakam Hafız Besim Bey (316-61)13 ilk Karakol Cemiyeti
teşkilatında da vazife almıştır.Şehzadebaşı-Fatih-Bayezid Mıntıkası
aınidiği vazifesini deruhte etmi~tir. Daha sonra Müdafaa.i Hukuk
Cemiyeti'nin teşkili meselesi dolayısı ile gruptan ayrılmış, bir müddet
"onra da M.M. Grubu'na dahilolmuştur.

II Parantez içinde verilen rakamlar ile subayların sicil numaralan belirtilmiştir.
12 ATASE ARŞ., Klas., 963., Dos.,6., Fih.,5/4.
13 ATASE ARŞ., Klas.,963,. Dos.6.,. Fih.,5j5.
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Topçu Binbaşısı İbrahim Bey (314-23), ilk Karakol teşkilatında
gruba dahil olmuştur. Beşiktaş Mıntıkası amirliğini de yerine getir- ;
miştir. İbrahim Bey, grup emrinde harp malzemel~riıiin tedariki ve
sevki hususlarında vazife yapmıştır. -

Tabib Binbaşı Hasan Bey (319-38), 1919 senesinde grub teşkila-
tına dahilolmuştur. Akearay-Samatya Mıntıka amirliği yanında tıp
ve ceza malzemesi ile askeri eşya temini hususlarında vazife yapmış-
tır.

Piyade Binbaşısı Muhiddin Bey (314-110), Nişantaşı-Şişli Mıntı-
kasımn amirliği yanı sıra, Harbiye Dairesi Piyade Şubesi'ndeki resmi
vazifesi dolayısıyla, emri altında bulunan Maçka Silahhanesi'nden
harp malzemelerinin çıkartılmasında gayret sarfetmiştir. Grupta da
silah, cephane ve mühimmat tedariki ile ilgili olarak vazife yapan Mu-
hiddin Bey, 1919 yılında teşkilata katılmıştir.

Piyade Kıdemli Yüzbaşısı Halim Bey (320-185), Hindistan esa-
retinden döndükten sonra 1920 yılımn Mayıs ayında gruba katılmıştır.
Halim Bey, harp malzemelerinin depolardan çıkartılarak iskeleiere ka-
dar nakledilmesini üzerine almış ve bu işte de bir hayli başarılı olmuş-
tur. Halim Bey, aym' zamanda grubun idare heyetinde de vazife al-
mıştır.

Piyade Yüzbaşm Kemal Bey (323-79), ilk ~arakol teşkilatında
gruba dahil olmuştur. İdare heyetindeki vazifesinin yam sıra, grubun
. bütün sevkiyat ve nakliyatım kontrol, mıntıkaların amirIeri ile temas
ve dahili istihbarat işleri ile meşgulolmuştur. Kemal Bey, Damad
Ferid Hükümetleri zamanında iki defa silah, cephane sevkiyatı ve su'i-
kast meselelerinden dolayı tevkif edilmiştir.

Tabib Kıdemli Yüzbaşı Necati Bey (330-19), 1920 yılında grup
hizmetine dahilolmuştur. Haydarpaşa Mııitıkası amirliği vazifeoi yap-
mıştır.14 Bunun yam sıra, tıp malzemelerinin tedarik edilmesi hususu
ile meşgulolan Necati Bey, kendi mıntıkasındaki İngiJizler'in vaziyet-
leri hakkında elde ettiği bilgiler ile .de istihbarat şubesine yardımcı ol-
muştur .

. Sahra Topçu Yüzbaşısı İbrahim Ethem Bey (322-5), Haziran
1920 tarihinde gruba dahilolmuştur. Kilğıthane-Poligon Mıntıkası
amirliğini yaptığı için Poligon'dan, Tapa Fabrikalarından ve Karaağaç
Anbarlarından birçok harp malzemesinikolaylıkla çıkarmayı başar-

14 ATASE ARŞ., Klas.,963., Dos.6., Fih.,5/6.
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mıştır. Anadolu tarafından silah kaçakçılığı ilc vazifdendirilen şahıs-
lara ve 'diğer grup mensuplarına yardımcı olmuştur.

Piyade Yüzbaşısı Muzaffer Bey (325-5), ecnebi çevreler ilc temasa
memur edilmiştir. Muzaffer Bey, 1920 yılı başlarında gruba katılmış-
tır. Bilhassa, Fransız Karargahına mensup subaylar ile temasa geçq-
rek, Yunan Ordusu vc siyasi vaziyeti hakkında etraflıca bilgi topla-
mıştır.

Piyade Yüzbaşısı Selahaddin Bey' (322-388) gruba 1920 yılında
katılmıştır. Maçka Silahhanesi'ne memur edilmiş olup II. Sınıf Tüfekçi
ustan Faik Efendi (328-79) ve III. Sınıf Tüfekçi ustası Ali Rıza Efendi
ile birlikte, siliHıhfıııeden mekanizma, yedek namlu malzemesi, tüfek
şeridi ve kama çıkartmışiır. Çıkarttığı malzemeleri kendisine gösteri-
len depolara nakletmiştir.

. Piyade Kıdemlı Yüzbaşı Arif Bey (321-565), grup tarafından Maç-
ka Silahhanesi'ne memur edilmiş olup çok miktarda silah ve cephane
ile harp malzemesi temin etmiştir.

Karakol Cemiyeti zamanında teşkil edilmiş olan mahalli teşkilat-
ların, Zabıtan' Grubu zamanında da muhafaza edilerek faaliyetlerine
devam ettirildi ği görülmektedir.lS

Mahalli teşkilatlar genellikle, bir amir ve dört üyeden ibaret bir
heyet tarafından idare edilmekteydiler. Mahalli teşkjlatların genelin-
de, amirlik görevi subaylara verilmiş olup bazı mıntıkalarda bu görev,
ender olaıak, nüfuz sahibi ve teşkilat mensubu şahıslara verilmişti.
Mahalli teşkilatlann görevleri, kendi mıntıkaları dahilinde Milli Mü-
cadele lehinde propaganda yapmak, askeri eşya ve harp malzemelerini
tedarik ederek grup emrindeki gizli depolara nakletmek gibi ?ususlardı.

Grup ile mahalli teşkilatlar arasındaki haberleşme ise muntazam
bir surette muhafaza edilmiş olup bu iş belirli bir esasa bağlanmıştı.
Mıntıka amirleri, mıntıkalarında cereyan eden olayları ve mevcut va-
ziyeti, haftalık bir rapor tanzim .ederek, her perşembe günü akşamı
grup amirine vermekle mükelleftiler. Ayrıca, fevkalede mühim ve acil
olan bilgilerin derhal grup amirine bildiiilmesi için ise haftalık görüşme
gününün beklenilmemesi kararlaştırılmıştı.

Grup tarafından Ankara'ya gönderilen yazılarda, itimad edilir
ş~hıslara ihtiyaç duyulduğu ve mıntıkalarda gerekli olabilecek ele-
manı, tam manası ile istihdam edemediğianlaşılmaktadır. Bu sebeple,

15 ATASE ARŞ. Klas.,963., Do,.,6., 'Fih.,5j6-7.
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bir subayın birden fazla mıntıkanın amirliğini yaptığı ele geçen vesika-
larda dikkati çekmektedir.

İstanbul'da vazife yapmakta olan ve Milli Mücadelenin lehinde
faaliyette bulunmak isteyen müessese ve şahıslar da bu tarihle~de Za-
bıtan Grubu ile birlikte çalışmayı tercih etmişlerdi. Zabıtan Grubu ile
müştereken ve faalolarak çalışanların isimleri ise şunlardı: Topçu Bin-
haşısı İbrahim Bey, Kamaeı Hasan Usta, Maçka Silahhanesi, subayları,
Saraçhane Anbarı Memurları, Karaağaç Anbarı Müdürü Faik Bey,_
Merkez İnzibat Kumandanlığı'ndan Mülazım Vasfi Bey.

Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasmda kendilerine düşen feda-
karlıkları her zaman eksiksizyerine getiren İstanbul'daki resmi ma-
kamlarm çoğu da bu gruba gerekli olan resmi yardımı yapmışlardı. Bu
ı'esmi makamlar ve oralan işgal eden şahıslar şunlardı: Harbiye Neza-
reti Piyade Dairesi'nden Muhyiddin Bey, Harbiye Mektebi Müdür
Muavini Binbaşı Rüştü Bey, Harbiye Nezareti İkmal Şubesinden Faik
Bey, Hafız Besim Bey, Yüzbaşı Lütfi Bey, Polis Müdüriyetinde 4.
Şube Müdürül6 İsmail Hakkı Bey, 4. Şube Müdür Muavini Şerif Bey,
Galata'da Polis Müdür Muavini Tahir Bey, Polis Memurları Hüsuü ve
Rıza Beyler.17

Ayrıca, Zahıtan Gurhu'nun sevkiyat işlerinde yardımcı olau gün~-
rük memurlarının da çalışmaları takdire şayandır. Gümrüklerde çalı-
şan ve grupla teşri k-i mesai eden şahıslaı' da şunlardı.18 Gümrük Müfet-
tişi Haydar Bey, Müfettiş Abidin ve Yusuf Beyler ile birçok gümrük
muhafaza memurları.

Gruba yaptığı hizmetlerden dolayı İngili,zler'in takibatma uğ:ı-ayan
gönüllü fedakarların birçoğu İstanbul'da tutunamayarak, çareyi Ana-
dolu'ya kaçmakta bulmuşlardı. Mesela, CephanelikJer Muhafaza Bölüğü
Subayları, Maçka Silalıhanes,i'nin birçok Subayı ile Harbiye Nezareti
Piyade Şubesi'nde görevli Muhyiddin Bey bilahare Anadolu'ya geçmek
meeburiyetinde kalmışlardı.

III. Zabılan Gmbu 'nun Ankara ile Münasebetleri

Zabıtan Grubu, Karakol Cemiyeti'nin tabü bir uzantısı olduğu
için, Ankara tarafından daima şüphe ile karşılanmıştır.

16 Polis Müdüriyeti 4.Şube Müdiir1üğü, Aiıadohı'ya geçenIere "Seyahat Varakası" tan-
zim etmekteydi. Bu hususta bkz. İhsan Aksoley, "İstanbul'da Milli Mücadele", Hayat Tarih
Mecmuası, 1969, 5.9, s.28-29. Ayrıca, seyehat varakasıum bir örneği İçin bkz. Ek.ı..

17 H.Himmetoğlu, a.g.e., c.ı., s.233; Tansu, a.g.e., s..506.
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Karakol Cemiyeti'ni teşkil edenlerin hemen hepsinin ittihat ve
Terakki Mensubu olmaları, Ankara tarafından devamlı nuette takibe
alınmasına sebep olmuştur. O dönemde, Anadolu'da başlatılan Milli
Mücadele hareketi hakkında, İstanbul'da çıkaıtılan ve halk arasında
propagandası yapılan şaiya'dan biri de İttihatçı bir karakter taşıdığı
idi. Anadolu'da İttihatçılar hakkında yapılmakta olan menfi propa-
ganda dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'mn Karakol Cemiyeti ile doğ-
rudan temasa geçmesi, halkın kendilerine olan itimadını sarsabilirdi.
Bu hal ise Milli Mücadele hareketinin Anadolu insam tarafından des-
teklemnemesi demek olurdu. Nitekim, "Sivas Kongresi" sırasında deli-
gelerin ittihatçılar ile bir ilgisi bulunmadığına dair yemin ettirilmesi
Lu fikri kuvvetlendirmekte dir. 19

Ayrıca, K'arakol Cemiyeti teşkilatını kurarkurmaz yaymladığı
teşkilat-ı umumıye nizamnamesi, Anadolu'da kendilerine karşı Lir.tep-
ki doğmasma sebep olmuştu. Öyle ki; bu durum, Mustafa Kemal Paşa'-
ya en yakın kumandanlar arasmda bile infiille yol açmıştı.20 Bir de Ka-
rakol Cemiyeti mensuplarından Baha Said Bey'in Karakol Cemiyeti
ve Uşak Kongresi Heyet-i İcraiyesi adma Bolşevikler ile anlaşma im-
zaları, Anadolu ile münasebetlerinin bir anda gerginleşmesine zemin
hazırlamıştır. Yapılan anlaşmada bir takım yardımlar vaadi karşılığm'da
siyasi tavizler verilmekteydi.2! Özellikle, Kazım Karabekir bu olay
karşısmda "Bu ne cür'etdir? Uşak Kongresi de kim oluyor. Orduda

18 ATESE ARŞ., K!as.1397., Dos., 6 Fih., ıı.
19 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne ,Kadar Atatürk'lc Beraber, c..1,Ankal'a

1988, s.Z18-Z19. Sivas Kongresi sırasında bn konu şu 'cümlelerle giindeme getirilmiş vcheıiıcn
akabinden de kongre heyet.inin şijyle bir yemin etmesi teklif edilmiştir: " ... Efendim, hareldt-ı
milliyenin aleyhinde Imlunanlar bizi itt.ihatçılıkla itham ediyorlar; Im ithamm dahilen ve ha-
ricen pek fena tesirat icra ettiğini hiç birimiz inkar edemeyiz. Bu hakikati nazar-ı dikl~ate alan
ihzad encümen, kongre azasının hiç bir fırka hissiyle hareket ctmeyeceklerini bir yeminle tcyid
cdip bu ycminin surctini de neşretmek lazım geldiğini nazar-ı itibara ,ılııı. Binaenaleyh şu ye-
min suretinin heyeti-i umumiyece kabulünü ihzad eneümen namına t.eklif ediyorum: Makam-ı
celil.i Hilafet ve saltapata, islamiyet.e, devlete, millete ~e memlekete manen ve maddeten hiz-
metten başka bir gaye takip etmeyerek her. türlü ihtirasat-ı şahsiye ve siyasiyedeu ve fırkaeılık
arnalinden münehhez bir azmu iman ilc çahşaeağıma ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilı-
yasnıa çalışmayacağıma namus um ve bilcümle mukaddesatım namma valiah billah ... ", Tlluğ
İğdenıir, Sivas Kongresi Tutanakları, Ankara .1986, s.Z-7.

ZO Gazi Mustafa Kemal (ATATÜRK), Nutuk, e.I., KülÜir Bakanlığı Yaymı s.oo.
Z.1 Stefanos Yerasimos, Türk-Sovyet ilişkileri, Ekim Devriminden Milli Mücadele'yc,

htanbul 1979, s..113-114, 121, 134, 136: Zürcher, age., s.lZ1: Kazım Karabekir, htikl,ıl Har-
himiz, İstanbul J 969, s.509-511, 610, 628: Fethi Tevetoğln, Türkiye'de Sosyalist. ve Komünist
Faaliyetler, 1910-1960, Ankara 1967, 8.3.1-9-350ve Mill, MiJ.cUdeleYıııarnıd"ki Kuruluşlar,

s. 36-50.
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kimler acaba ma'li'ımatdar? Kaydsız şartsız felaketimizi muceb olan
bu cinayete nasıl irtikab etmişler? Bu müşahedenin kuvve-i te'yidiyesi
nedir? Husustyle ben şarkm kumandanıynn, benden habersiz neye
muvaffak olunabilir?" şeklindeki sözleriyle tavır aldığı bilinmektedir.22

Karakol Cemiyeti ile ilgili olarak gelişen olaylar ve gösterilen tep-
kiler Zabıtan Grubu'nu da etkilemiş ve Anadolu tarafmdan resmen
tanınmamıştır. Halbuki, aynı tarihlerde kurulan Hamza Grubu men-
supları, TBMM Ordusu kadrosuna almmış ve Ankara tarafmdan resmen
tanınmıştı,23

Zabıtan Grubu, resmen tanınmamakla birlikte faaliyetlerine de-
vam etmekte cüz'i miktarda da olsa Ankara'nın yardımlarını görmek-
teydi. Müd.afaa-i Milliye Vekaleti ve Erkan-ı Harbiye-ı Umi'ımiye Riya-
seti'nden İstanbul'a gönderilen şifre yazılardaı Zabıtan 'Grubu'nun'
statüsü "fahriyyen arz-ı hizmet eyleyen bir teşkilat" olarak helirtil-
mekteydi.24

Zahıtan Gruhu'nun Ankara tarafından endişe ile' karşılanması ve
kendilerine güvenilmemesinin diğer önemli sebebi de Anadoıu'ya gön-
dermiş oldukları suhayların içine çok sayıda casus ve propagandacının
sızmış olması idi,2s Nitekim; İngiliz Muhihler Cemiyeti, Zahıtan Gruhu'-
nun içine sızmayı haşarmış ve cemiyet mühürüyle26 mühürlenmiş ve-
sikaları7 ile Anadolu'ya birçok adamını göndermeyi başarmıştı. İne-
bolu irtibat Zabitliği'nde de bulunan Süvari Binbaşısı Abdullah Nidaİ
Bey'in, İstanbul'da hulunduğu sıralarda şahit olduğu bir olayı, 28 Şu-
bat 1921 tarihli E.H.U.R.'ne sunduğu raporunda görmek mümkündür.
Raporda: " ... İstanbul'da Mustafa Bey Grubu'nun çalıştıkları binada
şehremini İngiliz Muhibler Cemiyeti a'zasından Bahriye Yüzbaşısı
Ahmed'i görmüş ve evvel hareket edeceğimden Binbaşıİbrahim Bey'e
haber gönderememiştim. Bu kerre gelen ve her vechile şayan-i i'timad
bulunan ümera tarafından bu Ahmed'in yanında hirçok i'timiidname-
ler ile Bahriye Nezareti'nde dolaştığı ve ikinci şube müdürü tarafından
da bu halin mü'ehhiz edildiği ... " denilmektedir. ıs

22 Kazım Karabekir, a.g.e., s.509-51 ı.
23 Mesut Aydın, agm., s.375.
24 ATASE ARŞ. Klas., 622., Dos.,lS., Fih.5S.
25 ATASE ARŞ. Klas.,622., Dos., 18., Fih.5ı., Klas" 1397, Dos 35., Fih.1ı.
26 Mühürler için bkz., Ek.II., Ek.IIı.
27 Gml'lar. Anadolu'ya gönderilikleri şahıslar için şayan.ı ;tirnad vesikası düzenliyorlar'

J •. Vesika örneği için bkz.,' Ek.IV.
28 ATA~m ARŞ., Klas., 622., Dos.,18.,Fih., 120.
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Ayrıca, İngiliz Casusu Hindi Mustafa Sagir, teşkilatın mührü ilc
mühürlenmiş bir vesika ile Anadolu'ya geçmişti. Mustafa Sagu', Muğ-
lalı Mustafa Bey'in güveni.ni kazanarak birtakım vaadlerde bulunmuş
ve bu sayede grubu istediğ{ gibi elde etmiştir.29 Teşkilat Mührünün
(Kal'akol Cemiyeti Mührü bu teşkilat' tarafından du kullanıl~ıştll'.)
İngilizlcr'in eline geçmesi ve onlar tarafından mühür üzerinde bazı işa-
retlcr ilave edilmesi, Ankara tarafından tespit edilince, grup çok zor
günler yaşamıştı. Bunlardan başka, gı'up mensuplarından bazılarının
kahvehane ve diğer bazı yerlerde görevlerini açık biı' şekilde ifşa etme-
leri, gruba zaten sınırlı olan samimiyeti menfi yönde etkilemişti.30 Bü-
tün bu olayl~r; grubun Ankara tarafından tecrid edilmesine sebebiyet
vermiş, grubun veya bazı üyelerinin ecnebl casus teşkilatı tarafından
satın alındığı zannı hasıl olmuştur.3] Nitekim; E.H.U. Reisi Fevzi Paşa
30 Mart i921 tarihinde Hüsameddin (ERTÜRK) Bey'e M.M. Grubu-
nun kumlması için vermiş olduğu direktifte Zabıtan Grubu (Mu'Stab
Bey Grubu)nun gözden çıkanldığını açıkça vurgulamaktadır. İlgili
emirde: " ... An~dolu'ya lazım olanmalzeme, mühimmat, teçhizat,
eslihavesa'ir levazımın tedarikedildiği menabi'i öğrenmiş bulunan
Muharib ve Mustafa Bey Gruhlarının ma'kill hareket eden hir kısım
az'alarının kahul ve idhali tensib ve takdirinize muhammel olmak
üzere zat-ı alilerinin ıiyaset buyuracakları esaslı bir grubun yeni başdan
teşkili ve diğer teşkilatların ilgası da te'emmül alınmaktadır ... " de-
nilmekteydi.3.2

LV. Zahıtan Grubu'nun Faaliyetleri

Zabıtan Grubu, teşkilat raporunda belirtmiş olduğu konularda
faaliyete başlamış istihbarat bilgisi subay vesilah cephane temin ederek
Anadolu'ya hizmet etmeye gayret göstermiştir.

Grubun ilk zamanlarında ağırlıklı olarak faaliyet sahası, Anadolu'
daki Milli' Mücadele hareketine ve teşkil edilecek olan Milli Ordu bir-
liklerine subay temini olmuştur. Kuruluş tarihi hemen hemen aynı za-
mana l'astl~yan Hamza Grubu ile birlikte, subay temin edilmesi ve bun-
ların Anadolu'ya sevklerihususunda önemli bir görevi yerine getirmiş
oldukları görülmektedir. Fakat belirli bir tarihten sonra, rekabet eder-
cesine sıkı bir tetkikten geçirmeden ale'l-usul tertip edilerek gönderi-

29 ATA5E' ARŞ" Kl~s"IS33., Dos.,2., Fih.,17 ve ekleri
30 ATA5E ARŞ., Klas.,622., Dos.,IB." Fih.,120.
31 ATA5E ARŞ., Klas"IS33., Dos.,2., Fih.,3S/L.
'32 ArA5E ARŞ., Klas.,IS33., Dos.,2., Fih.,SL.
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len subaylar içinde camsların çıkması kendilerine tepki gösterilmesine
sehep olmuştur.

Ankara E.H.U.R.'nden 1 Ocak 1921 tarihinde Müefıhid Grubu'na
gönderilen bir yazıda Zabıtfın Grubu tarafından gönderilen suhayların
vesikalarının tetkik edildiği ve vesikalardaki mühürlere bazı işaretlerin
ilave edildiği belirtilmişti.33 Ayrıca, " ... mezkur grubun bila-hareırilh,
az zamanda yüzlerce zfıbıtanı sevk etmesi de ciilib-i dikkatdir .... "
denilerek Mücahid Grubuna bu hususta tahkikat yapılması için emir
vermiştir. Yapılacakolan ,tahkikatın da hiçbir tarafa sczdirilmedcn
yapılmasını ve neticenin acilen gönderilmesi istenmiştir.34

Bu tarihlerde kadrosunu tamamlayan Feliih Grubu, subay sevki.
yihı hususunda epey mesilfe katetmiş ve Ankara'nın takdirlerini topla-
mış durı;ımda idi. Ankara'nın ise bu hiidiselerden. dolayı, cemiyeti küs-
türmemek için pasifize duruma getirdiği bilinmektedir. Nitekim, Zabı-
tan Grubu zamanında E.H. U.1t 'ne gönderilen bil' raporda, " ... 336 sc.
nesi zarfında 1500 ziibıt gönderildi. Biliihare ziibit sevkiyfıtı diğer grub-
lara haviile edildiğinden 337senesi zarfında yalnız 500'e karıb zabit
gönderildi ... " denilerek subay sevkiyatından men edildikleri açıkça
gözlenmektedir)5 Bunu takip eden günleriçinde de grubun bütün su-
bay sevkiyatı durdurulmuş ve iskelelere gönderilen bir emirle, dört
köşe mühürlü vesikalar ile gelenlerin 'kabul edilmemeleri bildirilmiştir,36
Bundan sonra bu vazife yalnız Felah Grubu'na verilmiştir.

Cemiyetin üçüncü dairesi sayılan sevkiyiit, nakliyat, muhiibere ve
muvasala dairesi ise hcl' türlü silah, cephane ve mühimmat sevkiyatı
işleri ile meşgulolmuştur. Ayrıca, kurye temini ve diğer dairelerle irti-
bat tesisi de bu dairenin vazifesi idi. Aynı vazifeyi, Zabıtan Grubu za-
manında talimat ve tebligat şubeleri yerine getirmişlerdi. Grubun teş-
kilat ve kadrosu bahsinde izah edildiği gibi silah ve ceplıfıne sevkiyatı
hususlarında yardımcı olan birçok kişi ve kuruluşlar mevcuttu. Özellik-
le, Harbiye Dairesi Reisi E.H. Miralayı Ömer Lütfi (Yenibahçeli) Bey
ile Esliha Piyiide ve Makinalı Şube Müdürü E.H. Binbaşısı Naim Ccvat
Bey'in yardımcıları ve diğer memurların fediikiirlıkları sayesinde iş-
galcilerin kontrolleı'inde bulunan ambar ve depolardan. alınan silah ve
cephaneler süratle Anadolu'ya geçirilmiştir)?

33 ATASE ARŞ., Klas.,622., Dos.,IB., Fih.,120.
34 ATASE ARŞ., Klas.,1533., Dos.,2., Fih.,35.
35 ATASE ARŞ., Klas., 1397., Dos.,35., Fih.,ll.
36 ATASE ARŞ., Klas.,!533., Dos.,2.,. Fih.,5ı.
37 Mehmet Arif, Miiealıedilt.ı Milliye HatHatl-1335-1339, Anadolu İnkılfı!n, İstanlıul

1340, s.lW. .
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Zahıtan Gruhu zamanmda ise Anadolu'ya yapılan silah ve cephane
sevkiyatı, teşkilihın kadrosunun genişliğine nazaran, çok az miktarda
olmuştur. Bunun sebeplerinden biri ise Ankara'nın emri ile kurulmuş
olan Hamia Grubu'nun bu sahaları kontrol alt~na almış olması ve Za-
bıtan Grubu'na yapılmakta olan diz 'i miktardaki tahsisatın kesilmiş
olmasıdır. ,s .

Fakat, memleketlerinin selameti içip. canlarını fcdaya hazır olan
bu insanlar yine de temin ettikleri harp malzemelerini Anadolu'ya gön-
dermekten geri kalmadılar. Grup tarafından Ankara'ya gönderilen yazı-
lara ve istenen maddi desteğe cevap bile ve;ilmediği ve onların zor du-
rumlara düştükleri görülmektedir. Nitekim, 2 Kasım 1921 tarihinde
grup tarafından gönderilen yazı, bu husUl3taki bilgileri destekler mahi.
yettedir. Gönderilen yazı önemine binaen aynen şöyledir:39 (" ••• Gru-
bun malzeme ve eşyayoı harbiye sevkiyatı ma-teessüf bati bir surette
cereyan etmiştir. Bunun başlıca sebebi para meselesidir. Grub reisimiz
Mustafa Bey'in memleketin muzayakaRı maliyesini nazar-ı i'tibara
alarak her hidematı bir vazife-i vataniyye olarak ifa etmeye çalışması
para hırsıyla çalışan birtakım kaçakçılar ile münasebetsizlerin ortaya
atılmasına meydan bırakmadı. Anadolu ihtiyac-ı fevkalade içinde çır-
pındığı için bu cüretka~' kaçakçılara büyük fedakarlıkda bulundu. Sa-
niyy~n sevkiyatın muhtelif grublar ile te'minine Anadolu muvafakat
etdiğinden para hususunda en ihtiyadkar hareket eden grubumuz,
depo me'murlarının ve aynı zamanda diğer grubları alakadar ba'zı
şu'belerinin büyük müşkilatına ma'ruz kaldı. Diğer gruhlarla temas
edilmesine bina'en, teshilatbizden da 'ima esirgendi ... Para bususun-
daki meraıııımıza rağmen hala müşkilata ma'ruz bulunuyoruz. Mustafa
Bey hareket etmezden evvel Samsun'a gönderdiğimiz 400 sandık eşya-
nın mesarif-i nakliyesi Samsun Limanlar ve İskele Kumandanlığı tara-
fından gönderilmedi. Bir memurumuz Samsun'da kaldı. Anharlardan
çıkarmış olduğumuz ile muhtelifü'l-cins 200'e karılı sandığın uzun müd-
det elimizdebulunması tehlikesi olacağından biran önce para gönderil-
mesini yazdık. Eşyanın listesi ile istediğimiz paranın tekrarı sual olun-
du. Buraya kadar gelmeye mecbur oldum. Eşyanın listesini de getir-
dim. Bin lira para istedim. Bir haftadır cevab bekliyorum. Eşya, ödünç
aldığımız para ile şu bir iki gün zarfında buraya gelecekdir .... "

38 Tansu, a.g.e., s.504.

39 ATASE ARŞ., Klas.,1397., Dos.,35., Filı.,ıl.
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Gruhun hu vaziyeti karşısında hile sevkiyata ve vazife ye devam
ettiği halde,40 Samsun İskele ve Limanlar Müdürlüğü'nün nakliye
.masraflarının iskelede ödenmesi hususundaki emre kasıtlı riayet etme-
diği dikkati çekmektedir.41

Yukarıda da izah edildiği gibi grup, tam;mcn tecrid edilerek faaliyet
sahasından 1921 sonlarında çekilmeye mechur olmuştur. Zahıtan Gru-
hu, Muğlalı Mustafa Bey'in Anadolu'ya geçmek mechuriyetinde kal-
ması üzerine isim değiştirmiş ve Yavuz Gruhu ismiyle hir müddet daha
faaliyetine devam etmiştir. Yavuz Gruhu .adına Yavuz Sultan Selim'
in ıesminin işlendiği hir de mühür kullanıldığı helirtimekte ise de ya-
pılan araştırmada höyle hir mühüre tesadüf edilmemiştir.42

Gruhun en son teşkilatı olan Yavuz Gruhu. zamanında yapılan
faaliyetlere ait hiçhir malumata tesadüf edilmemiştir. Fakat Milli
Mücadele yıllarında İstanhul'da nakliyat işleri ile meşgulolan Hüsnü
Himmetoğlu, Yavuz Gruhu adına tonlarca mühimmatın Anadolu'ya
sevkini gerçekleştirdiğini helirtmektedir. 43

40 Grubun sevkiytıtı ıçııı bkz., EK V.
4.1 Sevkiyat masraflarının iskelede ödenmesi hususıındaki eml'Cbkz. ATASE ARŞ., Klas.,

1543, Dos.,47., Fih.,16j1.
42 Tansu, a.g.e., s.506.
43 H.Himmctoğh., a.g.e., c.J., s.91.
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EK i

KARAKOL CEMİYETİ MÜHRÜ

Mühür aynı zamanda Zabıtan Grubu zamanında da kullanılmıştır.
Mühüi'de, "Heyet-i Merkeziye hukuk-ı beşer ve istikHU-ı milliyi muha-
faza eder'" ibaresi mevcuttur. ATASE ARŞ., Klas., 1533., Dôs., 2.,
Fih., 17.
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EK II

KARAKOL CEMİYETİNİN İNGİLİZLER TARAFINDANELE
GEçİRİLEN VE ÜZERİNDE BİR TAKıMİşARETLER KONULAN

TATBİKİ MÜHRÜ

, Bu mühür Karakol Cemiyeti'nin aslına sadık kalınarak, elde edi-
len ve arkada verilen izahata göre işaretlerne yapılmıştır.

Bilgiler için bkz. ATASE ARŞ., Klas., 622., Dos., IS., Fih., 120.

i
".1
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EK III

ZABITAN GRUBUTARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAH,

CEPHANE VE MÜHİMMAT SEVKİYATI*

1.000 sandık

50 adet

20 "
1.000 "
5.000 "

2.000

Piyade cephanesi ' .

Mitralyöz ' .

Kudretli cebel topu (kamaları ile) .

Mitralyöz kapağı ye yedek namlulm .

Mekanizma " .

Adedi tahmin edilemeyen çok miktarda mitralyöz
ve piyade Tüfekleri ; '..

Muhtelif top kamaları 20

Mubtelif telefon, telefon malzemesi, teli, dürbünler,
mühim miktarda tıh ve ecza malzemesi

Mühim miktarda bomha 1 ••••••••

Palaskı.ı köstük, çanta, matara, ve peksimet torba@ı,
fotin, elbiselik kumaş ve çarık 50.000

Mühim miktarda nal ve mıh

"

".

Mühim miktarda çelik ve 'demir levha ve çubuklar

Eğer takımı .

Tüfek

Mühim miktarda kösele ve ham harbiye eşyası ..

Tayyare, tüfek, deniz topları (cephane ve uzun
topları ile) .

15 lik top .

7 .5 ı~k seri sahra top ıİıermisi .

Alman piyade' mermisi ; ..

• ATASı: ARŞ., KJas.,1397., Dos., 35., Fitı., 1l.11/ı.

500
500

4

.150.000
600-700

"
"

"
atım

sandık
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