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Özet 

 
Mondros Mütarekesi‟nden sonra işgal edilen veya işgal tehlikesiyle karşı karşıya bulunan yerlerde sivil 

direniş örgütleri kurulmaya başlandı. Doğudakilere Milli Şûra kuvvetleri, batıda güneyde ve güney doğudakilere 

Kuva-yı Milliye deniliyordu. Orta Karadeniz‟de Pontusçu faaliyetler öteden beri mevcuttu ve devletin güvenliğini 

tehdit etmekteydi. İzmir‟in işgalinden sonra, aynı durumun Samsun‟un başına gelebileceği korkusu, İngilizlerin 

düzensiz Türk Kuvvetleri dedikleri Orta Karadeniz Kuva-yı Milliyesi ortaya çıkmasına sebep oldu. 

 

Anahtar Kelimeler: Orta Karadeniz, Kuva-yı Milliye, Samsun, Pontus 

  

Abstract 

Civil resistance organisations started to be set up in the areas which occupied or faced the danger of 

occupation after Mudros armistice. They were called Milli Şura Kuvvetleri in the eastern region of Turkey and 

Kuva-yı Milliye in the western, southern and southeast regions of it. On the other hand, there have been activities of 

Pontuses in the Central Black Sea region since before now and they also threaten to the security of the state. After 

occupation of İzmir, the fear that the same situation may have been in Samsun gave rise to emergence of the Kuva-

yı Milliye of the Cenrtal Black Sea Region as English called them irregular Turkish forces. 
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Bilindiği üzere İmparatorluk Türkiye’sinin Orta Karadeniz bölümünde Türklerin yanı 

sıra gayrı müslim tabir olunan Ermeni, Yahudi ve Rum teb’a da yaşıyordu. 18. yüzyılın sonları 

ile 19. yüzyılın genelinde Avrupa’da cereyan eden olaylar Osmanlı Devleti’ni oldukça sarstı, 

genel memnuniyetsizliklerin yanında savaşların getirdiği tepkiler ve beklentiler Pontusçu 

hareketlerin yoğunlaşmasına, giderek isyan haline dönüşmesine sebep oldu. I. Dünya Savaşı 

sırasında, Rum eşkıyalık olaylarını inceleyen heyetin 23 Ağustos 1916 tarihli raporuna göre 

Samsun bölgesinde 11, Bafra’da 5 Çarşamba’da 8, Terme ve Ünye’de 3, Sinop’ta 3 Rum çetesi 

                                                 

 Prof.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Samsun. 

http://tureng.com/search/armistice
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bulunuyordu. Mondros Mütarekesi ile daha kritik ve hazin bir aşamaya geçilmiş oldu. 

Mütarekenin imzalanmasında hemen sonra, Kasım 1918 de Pontus çeteleri Merzifon ve 

çevresinde Türk ahaliye karşı saldırıya geçince, 9. Ordu Kumandanlığına bağlı 15. Fırkanın 

45. Takip Alayı Samsun’a gönderildi. Sinop’taki 532. Takip Alayı lağvedilerek subay ve 

erleriyle 45. Takip Alayı kuvvetlendirildi. 1919 Şubat’ında 3. Kolordu mıntıkasında asayiş iyi 

durumda olduğu halde, Mart ve Nisan aylarında özellikle Orta Karadeniz’de Rum çetelerinin 

faaliyetleri arttı, Vezirköprü-Havza arasında toplanmış bulunan çok sayıda Rum çetesiyle 

çatışmalar meydana geldi, Samsun civarındaki çatışmalarda bir binbaşı, bir yüzbaşı ve 25 er 

şehit düştü.
1
  Yabancı işgallerinin başladığı bir ortamda tehlikeye düşen yerlerde sivil direniş 

örgütlenmeleri ortaya çıktı
2
. Amaç, düşmanın ilerlemesini durdurmak, mümkün olduğu 

takdirde onu vatandan kovmaktı. Mütarekenin 11. maddesi gereğince Türk kuvvetleri Üç 

Sancak’tan çekilirken Ermeni tehdit ve tehlikesine karşı yerel halkın silahlanması istenmiş, 

şûra hükümetlerinin emrinde ve denetiminde milis güçleri oluşturulmuştu. 1919 yılı 

baharından itibaren işgaller giderek artarken, ülke ondan daha endişe verici bir durumla, iç 

ayaklanmalarla karşı karşıya kaldı. İtilaf devletlerinin desteklediği müslim ve gayrı 

müslimlerin çıkardığı karışıklıklar her tarafa yayıldı.  Marmara ve Ege bölgesinde Rumların, 

Karadeniz bölgesinde Pontusçuların terörist eylemleri eldeki kolluk kuvvetleriyle 

önlenemeyince yine bu sivil direniş örgütleri devreye girdi. Öte yandan Damat Ferit Paşa’nın 

birinci sadareti zamanında 1919 yılı baharında Rumeli’ye ve Anadolu’ya şehzadelerin 

başkanlığında ayrı ayrı Nasihat Heyetleri gönderildi.
3
 Amaç yeni işgalleri önleyebilmek, 

Türklerle azınlıklar arasında baş gösteren gerginliği çatışmalara dönüştürmemekti. Mustafa 

Kemal Paşa da yaklaşık bu doğrultuda bir görevle aynı günlerde Anadolu’ya gönderildi. 

  

Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde Anadolu’da ilk sivil örgütlenme Havza’da 

gerçekleştirildi. 28/29 Mayıs 1919 gecesi Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti kurularak 30 Mayıs 

1919 da İzmir’in işgalini protesto mitingi düzenlendi. Bunlar yapılırken iç güvenlikle ilgili 

girişimlerde bulunuluyordu. “Köylüler çağrılırken her türlü ihtimale karşı ihtiyati bir tedbir 

olmak üzere her köyün kâfi miktarda bekçi bırakması ve bakıyesinin Havza‟ya gelmeleri … 

tembih olunmuştu.”
4
  13 Haziran’da düzenlenen ikinci miting daha görkemli bir surette 

cereyan etmiş, köylülerin de katılımı ile cuma namazından sonra emsalsiz bir topluluk üç ayrı 

istikametten, birincisi Camii Kebir’den, ikincisi Medrese Cami’inden, üçüncüsü de İcadiye 

                                                 
1 Hadiye Yılmaz, Arşiv Belgeleri Işığında Pontus Meselesi, Ankara 2010, s. 71 ve 138. 
2 Mütarekenin işgaller biçiminde uygulamaya konulması karşısında Türk Milleti iki sahada faaliyete koyuldu. 

Birincisi siyasi bakımdan Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyetlerinin kurulması, ikincisi askeri bakımdan sivil 

direniş örgülerinin oluşturulmasıdır. Bunlardan başka yabancı bir devlete dayanmak suretiyle Osmanlı Devletinin 

kurtarılacağına inananlar da vardı. Kelime karşılığı, milli kuvvetler anlamına gelen, İzmir’in işgalinden sonra 

Yunanlılarla çarpışan ve onları durdurmaya, hatta mümkün olduğu takdirde ülkeden çıkarmaya çalışan ilk sivil 

direniş örgütlerine Kuva-yı Milliye denilmişti. İzmir’in işgalinden önce de bu yapıda örgütlenmeler vardı, ancak 

onlar başka isimlerle anılıyorlardı. Kuva-yı Milliye daha yaygın bir tanım olduğundan, adı ne olursa olsun hepsini 

aynı isimle anmak bir alışkanlık haline gelmiştir. Bunlar düzenli birliklerden ayrı bir yapılanma göstermiş, farklı bir 

mücadele yöntemi benimsemiş olmakla birlikte, her zaman askeri birliklerden yardım ve destek almışlardır. Orta 

Karadeniz Bölümünde Pontusçu illegal faaliyetlere karşı müslüman ahalinin aynı tarzda hareket ettiği de bilinen bir 

gerçektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında, mütarekeden ve İzmir’in işgalinden sonra, Batı Anadolu’da Yunan 

mezalimi başlamış, düzenli ordu birlikleri eliyle katliam yapılmıştır. 
33 28 Nisan 1919 da Rumeli’ye Şehzade Cemalettin Efendi başkanlığında gönderilen heyette Cevat (Çobanlı) ve 

Fevzi (Çakmak) paşalar bulunuyordu. Bu heyet 9 Mayıs 1919 da İstanbul’a dönmüştür. Şehzade Abdurrahim Efendi 

başkanlığında 16 Nisan 1919 da Anadolu’ya gönderilen heyet, 18 Mayıs 1919 da İstanbul’a dönmüştür 

(M.T.Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, I, Ankara 1959, s.64-66, Zeki Sarıhan, Türk Kurtuluş Savaşı 

Günlüğü, I, Ankara, 206,217,230,254.) 
4 Zübeyirzâde M.Fuat, Yurdumuz Havza, Ankara 1925, s.43. 
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Cami’inden ilerlemiş, siyah tüller içinde İzmir’in hüzünlü timsalini taşıyan mekteplilerle 

buluşmuştu. Mitingde Hacıbayramzâde Sıtkı Hoca etkileyici bir konuşma yaparak halkı silahlı 

mücadeleye çağırdı, mektepliler adına da iki konuşma daha yapıldı. Halk konuşmacıları 

hararetle alkışladı.
5
 Öte yandan Erzurum Kongresi günlerinde İngiliz siyasi mümessili vekili 

Mr.Perring, Samsun’da bir Kuva-yı Milliye’den söz etmekte, bunu kendi açılarından son 

derecede tehlikeli bulmakta, Canik eski mebusu Osman Bey’i bu işin odağında gördüğü için 

mahalli hükümeti sıkıştırarak hemen İstanbul’a gönderilmesini istemekte idi. Çünkü Mr. 

Perring’e göre, eğer bu dahile giderse mutlaka Mustafa Kemal Paşa’ya iltihak ederek itilaf 

devletlerinin emellerine aykırı girişimlerde bulunabilirdi
6
. 

  

1919 yılı baharında başlayan ayaklanmalardan Orta Karadeniz Bölgesi önemli ölçüde 

etkilenmiştir. Mülki idare amirlerinin raporlarına bakılacak olursa durum hiç de iç açıcı 

değildi. “Ben mutasarrıflara ve kaymakamlara birer telgraf çekerek, vilayet ve jandarma 

kumandanına da bir tezkere yazarak asayiş vaziyetini sordum. Aldığım cevap, akla durgunluk 

verecek mahiyette olup vilayetin eşkıya karargâhına çevrilmiş olduğu(nu) gösteriyordu…  

 

Amasya (merkez) kazası: Daray nahiyesinde Çerkez İbrahim‟in beş, Fındıklı‟da Rum 

Atanaş‟ın yirmi, Karaağaç köyünde Kosti‟nin yirmi, Arabacı Lefter‟in yirmi kişilik çeteleri. 

 

Ladik kazası: Yüzde yirmisi islâm, üst tarafı Rum olmak üzere üç yüze yakın çete. 

Erbaa kazası: Hacıbey karyeli Lefter‟in, Kozlucaalan köylü İstil‟in, Kırkharman köylü 

Anastaş‟ın, Karamuklu Karlok köylü Pavlos‟un kırk kişilik çeteleri. 

 

Merzifon kazası: Gürcü Ahmet‟in altı kişilik çetesi. 

 

Gümüşhacıköy kazası: Maden mıntıkasında Hampo ve Küçük Hampo ile Kadıköylü 

Angilos‟un idare ettikleri kırk kişilik Rum çetesi. 

 

Havza kazası: Havzalı Andriyan‟ın onbeş mevcutlu çetesi 

 

Köprü kazası: Arsadoklu İlya ve Minan‟ın onsekiz, Çakır‟ın, İkipınarlı başka bir 

Anastaş‟ın idare ettikleri en az yirmi, en çok kırk mevcutlu çeteleri vardı”
7
 

 

 Zaten bu noktada batıda Yunan işgali ve ilerlemesi ile Orta Karadeniz’deki Pontusçu 

faaliyetler ve bu faaliyetlere karşı Türklerin tepkisi arasında paralellikler bulunmaktaydı.
8
 

                                                 
5 Zübeyirzâde M.Fuat, s. 43. 
6 BAOA, DH. ŞFR. 639/127 1-28. Osman Bey, Üçüncü Dönem Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin 21 Aralık 1919 da 

kapatılmasından sonra Samsun’a dönmüş, ticaretle iştigal ederken böyle bir muamele ile karşılaşmış, Mustafa 

Kemal Paşa’nın devreye girmesi ve talimatları sonucunda İstanbul’a gönderilirken Sinop’ta gemiden indirilerek 

Sivas’a Mustafa Kemal Paşa’nın yanına gönderilmiş, bilahare Amasya ve Samsun mutasarrıflıkları yapmıştır. O 

günlerde İstanbul’a gönderilmek fevkalade tehlikeli idi. Divan-ı Harb-i Örfilerde tehcir ve taktil yargılamaları 

yapılırken, İngilizler de Malta kanalını açık bulunduruyorlar, Milli Mücadelecileri önce Bekerağa’da tutuyorlar 

sonra Malta’ya gönderiyorlardı. 
7 Cevdet R. Yularkıran, Sivas Valisi Reşit Paşa’nın Hatıraları, Sivas 2002, s.13-14. 
8  Ukrayna’nın Ankara’ya yolladığı temsilcisi M.V.Frunze, 30 Kasım 1921 de Batum’dan Samsun’a gelmiş, Kavak, 

Havza, Merzifon, Çorum yoluyla Ankara’ya ulaşmış, 1922 yılının Ocak ayı başlarında aynı yolu izleyerek geri 

dönmüştü. Olayları gözlemleyen ve görgü tanıklarından dinleyen Ukraynalı diplomat-general anılarında diyor ki: 

“Bu isyan hareketi Rum halkı için yalnız Samsun bölgesinde değil, Rumların yaşadığı tüm Anadolu köylerinde 

korkunç bir trajediyle son buluyor. Rum Pontus Devleti kurma hayalleriyle İstanbul ve Atina‟dan gelen ajan ve 

propagandacılar tarafından sistemli bir şekilde hazırlanan isyan, 1921 yılı başlarında patlak vermiş. Hükümetin 
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Samsun’un da İzmir gibi işgal edileceği korkusu, milli teşkilatlanmaya hız verilmesine sebep 

oldu. “… İngilizlerin Samsun‟a yapacakları çıkarma harekâtına engel olmak üzere karargâhı 

Samsunda bulunan 15 inci Tümen Kumandanı Yarbay İsmail Hakkı Beye lâzım gelen emir ve 

talimat verilmiş ve merkezî Anadolu‟nun kapısı durumunda olan Kavak (Samsun ile Amasya 

arasında) „ta milli ve askeri kuvvetlerle bir topçu taburu yerleştirilmişti.”
9
 Askeri birliklerin 

yanında milli kuvvetlerin bulunduğuna dair bu anlatımdan, Çakallı Kuva-yı Milliyesi’nin 

varlığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim Kavak’tan Samsun yönünde 10 km. mesafedeki Çakallı 

mevkiinde 15. Tümenin ateş gücü yüksek birlikleri bulunuyordu.
10

  

  

1919 yılının yazında olaylar nispeten kontrol altına alınabildi.
11

 Sonbahara 

gelindiğinde güneyin üç sancağında işgal el değiştirdi. İngilizler tarafında boşaltılan Maraş, 

Urfa ve Antep sancaklarına Fransızlar yerleşti. Yeni işgalcilere karşı üç sancakta eş zamanlı 

bir Kuva-yı Milliye hareketi başlatıldı, Maraş 12 Şubat 1920 da kurtarıldı. İzmir’in işgali 

silahlı karşı koyma düşüncesini ön plâna çıkarmış, adeta vazgeçilmez yapmıştı. 1920 yılının 

başlarında batıda Yunan ilerlemesine paralel olarak Orta Karadeniz’de Pontusçu faaliyetler 

tekrar hız kazandı. Bu olaydan ve esasen İstanbul’un işgalinden sonra Orta Karadeniz’de 

kuvvetli bir silâhlı teşkilât oluşturmak üzere 1920 yılı Martında girişimler başlatıldı. Bu 

günlerde Ankara’da meclisin açılacağı ilân edilmiş, Damat Ferit bunu önleyebilmek adına 

Anadolu’da isyanları desteklemiş, aktif durumdakilere yenilerini ilâve etmişti. Ankara’nın 

isyanlarla kuşatıldığı bir sırada 30 Mart 1920 de Havzalılar belediyede toplanarak reji ve 

Duyûn-u Umumiye idaresinin hesaplarının denetlenmesini de kapsayan bazı kararlar aldılar. 

11 Nisan’da 3. Kolordu Kumandanı Selahattin Bey Havza’ya gelerek belediyede yapılan 

toplantıya katıldı ve burada da önemli kararlar alındı.
12

 Samsun-Ankara yolunun açık 

bulundurulması hayati önem taşıyordu. Söz konusu yol boyunca koruma tedbirleri alınmış, 

yaklaşık birer kilometre aralıklarla seyyar karakollar oluşturulmuş, on kilometrede bir siperli, 

tel örgülü, engelli ve yaklaşık bir-iki bölüklü daha büyük karakollar kurulmuştu.
13

 

  

Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonra biraz daha doğuda Rum Pontus 

çetelerinin terorist faaliyetlerine karşı ve asker kaçaklarının yakalanıp yargılanmaları için 

Kuva-yı Milliye’den yararlanıldığına dair çok sayıda bilgi kaynağı bulunmaktadır. Giresun 

                                                                                                                                             
Yunanistan‟la savaşa karar verip seferberlik ilan etmesi bu isyanın en büyük nedeni olmuş. Rumlardan göreve 

çağırılanların büyük çoğunluğu başlangıçta seve seve koşmuşlar çağırıldıkları göreve… Sonunda karşılıklı, 

gaddarca bir genel katliama dönüşmüş… askerler ve Türk köylüleri öylesine kinle doluydular ki yöneticiler ne emir 

verirlerse versin yine de şiddetten  vazgeçmiyorlarmış. Ayrıca son zamanlarda Samsun sancağındaki topraklar Rum 

eşkıyalarının vahşetiyle çalkalanıyormuş yeniden. Rum çeteleri Türk köylerini yakıyor, Samsun-Ankara yolunda sık 

sık baskınlar yapıyor, hemen her gün birkaç asker öldürüyorlar ve korkunç bir faaliyet gösteriyorlar, diye anlattı 

Mutasarrıf… Köylerin nasıl yakılıp yıkıldığını gözlerimle görmüştüm.” (M.V.Frunze, Frunze’nin Türkiye Anıları, 

Çeviren: Ahmet Ekeş, İstanbul 1996, s. 96 ve 102.). 
9 Miralay Mehmet Arif Bey, Anadolu İnkılabı (1919-1923), İstanbul 1987, s. 29. 
10 Bünyamin Kocaoğlu, 15. Fırkanın Samsun’daki Faaliyetleri (1919-1921),  Samsun 2008,  s. 46. 45. Alayın 3. 

Taburu, 15. Topçu Alayı Erkânı, (Kudretli) 1. Topçu Taburu Erkânı, Cebel Obüs Bataryası ve İstihkâm Bölüğü 

burada bulunuyordu. 
11 O günlerde Erzurum’da yayınlanmakta olan Albayrak gazetesi “İçimizdeki Yılanlar’ başlığı altında yer verdiği 

bir haberde, Samsun, Bafra, Havza yöresindeki Rumların Genel Savaş sırasında Çarlık Rusyası ile ele 

verdiklerinden bahisle diyordu ki: “O zamanlar ordu cepheden o taraflara asker göndermeye mecbur olmuş, 

hükümet de bu çeteleri idare eden meşhur metropolitlerden Yermanos‟u Samsun‟dan İstanbul‟a göndermişti. Harp 

bitti, her kes yerli yerine gitti. Metropolit efendi de İstanbul‟da Yunan kumandanları ile koklaştıktan sonra 

Samsun‟a döndü. Şimdi orada oturuyor, daha doğrusu çalışıyor.” (Albayrak, 28 Ağustos 335/1919, sayı 23.) 
12 Zübeyirzâde M.Fuat, s. 47. 
13 Frunze’nin Türkiye Anıları, s. 102. 
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Müdafaa-ı Hukuk Reisi Osman Bey, 7 Haziran 1920 de Ankara’da büyük Millet Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta Kuva-yı Milliye adını sıkça kullanmakta ve 

etkinliğinden söz etmekteydi
14

. 

1920 yılı yaz aylarından itibaren Samsun’da 15. Fırka öncülüğünde Kuva-yı Milliye 

birlikleri teşkil edilmeye başladı. Bu dönemde Kuva-yı Milliye iki yönlü faaliyette 

bulunmuştur. Birincisi dışarıdan gelen düşmanı karşılamış, onun ilerlemesini durdurmaya 

çalışmış, ikinci olarak içeride baş gösteren isyanları bastırmada etkili olmuştur. Samsun’da 

başlıca Kuva-yı Milliye kuruluşları şunlardı:  

 

1. Mert Irmağı Kuva-yı Milliyesi: Mert Irmağı etrafındaki köylülerin kurduğu 

teşkilâtın kumandanı teğmen Adil Efendi idi. Mert Irmağının her iki yanındaki sahanın 

asayişinden sorumlu idi. 

 

2. Asarcık Kuva-yı Milliyesi: Asarcık köyü halkından meydana gelen teşkilatın 

komutanı Üsteğmen Süreyya Efendi idi. Samsun-Sivas yolu ile ulaştırma ve haberleşme 

işlerinden sorumluydu. Ayrıca Samsun’ a çıkarma girişiminde bulunulduğunda 15. Fırkanın 

gerisinde oluşabilecek gayrı müslim tehdit ve tehlikesini önleyecekti.  

 

3. Kürtün Irmağı Kuva-yı Milliyesi: Kürtün çayı etrafındaki köylerin halkından oluşan 

teşkilatın komutanı Halil Turgut Bey idi. Kürtün Havzasının asayişinden sorumluydu.
15

 

  

Müfrezeler, askeri birlikler tarafından her bakımdan desteklenmekte, talim ve terbiyesi  

deruhte olunmakta idi. Doğudan getirtilen silahlar, jandarma kumandanlığı aracılığı ile Pontus 

eşkıyasının saldırılarına maruz kalan köylere dağıtılıyor, diğer yandan Samsun Müdafaa-ı 

Hukuk Cemiyeti basın ve yayın yoluyla aktif rol oynuyor, cemiyetin naşir-i efkârı olmak  

üzere Hayat gazetesini çıkarıyordu.
16

  

  

1920 yılı Mayısının sonlarına doğru Zile’de ufak çaplı bir ayaklanma çıktı. Bunun 

üzerine süvari binbaşısı Hilmi Bey kumandasındaki Çorum müfrezesi yola çıkarıldı, isyan 

bastırıldı, bununla birlikte Tokat mutasarrıfının 3. Kolordu Kumandanlığı nezdindeki 

girişimleri sonucunda asiler 2 Haziran’da affedildiler. Çorum müfrezesi 3 Haziran’da Zile’ye 

                                                 
14 CA (Cumhurbaşkanlığı Arşivi), A: III-3  D:14  F:29-1. 

     

Büyük Millet Meclisi Riyaseti‟ne    

 Giresun, 7/6/36 

 

1- Giresun‟daki 28. Alay 7. Bölük‟ten firar eden 21 müsellah neferin takip ve derdesti için Giresun‟dan 

Kuva-yı Milliye efradıyla 24/25 Mayıs 36 da hareket ettim. Firari askerlerin Kırık Nahiyesi‟ne 

gittikleri ve oradaki hal-i faaliyette bulunan Rum çeteleriyle birleşerek Karahisar yolunda katta-ı 

tariklik yapacağını anlayarak hemen Kırık Nahiyesi‟ne geçtim. Rum çetelerinden müfrezemize 

istimal-i silah eden birkaç kişi meyten derdest edilmiş ve bu hali gören asker firarileri de korkarak 

köylerine dağılmışlardır.  

2- Karahisar‟daki Kuva-yı Milliye‟ye muhalefet nazar-ı dikkate alınarak Karahisar‟a geçtim. Orada 

koyu mutaassıp bir muhalefet heyetine tesadüf edilmiş ve bu muhalefet dağılmışlardır. Karahisar 

köylerindeki muhalefet        olan Rum çeteleri yine milli kuvvetlerimize istimal-i silah ettiklerinden 

mukabeleye mecburiyet hasıl olmuş ve bu çetelerin istisaline ziyadesiyle çalışılmıştır. Binaenaleyh 

Karahisar‟da Kuva-yı Milliye lâ-yezal bir surette tamamiyle tesis edilmiş olduğundan artık orada 

kalmağa lüzum görülmeyerek Giresun‟a 6/7 Haziran 36 da avdet edilmiştir. 

Giresun Müdafaa-ı Hukuk Reisi Osman 
15 Kocaoğlu, 15.Fırkanın … , s. 71-72. 
16 Hasan Umur,  Samsun’da Müdafaayı Hukuk, s. 41. 
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girdi, fakat bu defa Postacı Nazım daha büyük ayaklanma başlattı, 150 atlı, 200 piyade ile 6/7 

Haziran’da Zile’ye girdi. 5. Tümene bağlı iki tabur toplam 200 kişi tümen komutanının 

emrinde Tokat’tan Zile’ye doğru harekete geçti. Bu kadar kuvvetle Zile’ye girmek mümkün 

olamayacağından tümen kumandanı etraftan yardım beklemeye başladı. Hepsi Kuva-yı 

Milliye’den olmak üzere Amasya’dan 100 piyade, Tokat’tan 75 piyade ve 55 süvari, 

Merzifon’dan 30 piyade Zile’ye sevk olundu.
17

 9/10 Haziran gecesi Havza Belediyesi’nde 

yapılan toplantıda, masrafları halk tarafından karşılanmak üzere 100 kişilik bir gönüllü 

müfrezesinin Zile’ye gönderilmesine karar verildi. Bir gün sonra 11 Haziran gece yarısından 

sonra hazırlanan müfreze yola çıkarıldı ve bütün milli kuvvetler 5. Tümen askerleriyle 

birleşerek 12 Haziran’da Zile’ye girmeye muvaffak oldu. İsyanın bastırılmasında Havza 

müfrezesinin yardımları Ankara yönetimi tarafından takdir olunmuş ve bundan dolayı halka 

teşekkür telgrafı çekilmiştir. Bu arada Pontus eşkıyası da azgınlığını sürdürmekte, Türklere 

karşı şiddet eylemlerini arttırmakta idi. Halkın canına ve malına kasteden bu eşkıyayı 

durdurabilmek için bütün civar kazaların katılımı ile Merzifon’da bir asayiş kongresi 

toplanması kararlaştırıldı.
18

 

  

Merzifon Kongresi, 3 Temmuz 1920 de toplandı. Aynı günde iki oturumda 

çalışmalarını tamamladı. Kongreye Gümüşhacıköy, Vezirköprü, Havza, Ladik, Merzifon 

kazalarından toplam 24 delege katıldı. Kazalar itibariyle kongreye katılan delegeler: 

 

Gümüşhacıköy: Kaymakam Şeref, Müftüzade Şükrü, Kılağuzzade Hilmi, Becenzade 

Necip, Yusufzade Namık Necip, Karslızade Rıza.  

 

Vezirköprü: Kalaycızade Bahaettin, Hacıhasanefendizade Mehmet. 

 

Havza: Kaymakam Rahmi, Kadızade Hakkı, PirmehmetzadeYunus, Mehmetkerrizade 

Ömer Zalzade Ahmet, Zübeyirzade Fuat. 

 

Merzifon: Kaymakam Sehip Rumi, Müftü Fehmi, Hacıbayramzade Ahmet Esat,  

Salihbeyzade Hüseyin, Türenk Müdürü Ahmet, Şehirlizade Mehmet Feyzi.  

     

Merzifon Kongresi Kararları 

  

Kuvve-i hükümetin ve ordunun vaziyet-i hazıra ile mütenasip bir şekilde takviye ve 

tarsiniüssülesasını hedef ve gaye ittihaz eden ve bu emniye ile Merzifon‟da akd-i ictima eden 

zirde vaziülimza heyet-i murahhasa ber-vechi âti mevadı müzakere ve münaşakadan sonra 

müttefikan kabul etmişlerdir.  

1. Ladik, Havza, Köprü, Gümüşhacıköy, Merzifon kazalarınca miktarları madde-i 

atiyede tayin ve takrir edilen bir kuvve-i muhafaza teşkil olunacaktır.  

2. Kuvve-i muhafaza kır bekçileri hakkındaki kanunun ahkâm-ı esasiyesi dairesinde 

tevsian teşkil ve idare olunacaktır. Miktarları Merzifon için 20 süvari 40 piyade, Lâdik, Havza, 

Gümüşhacıköy kazaları için 20 şer süvari 20 şer piyade, ve Köprü kazası için 20 süvari 30 

piyade olmak üzere kabul edilmiştir.  

3. Kuvve-i muhafazanın tarz-ı sevk ve idareleri mahallerinin takdirine bırakılmıştır. 

                                                 
17 Türk İstiklal Harbi, VI. Cilt İç Ayaklanmalar, Genelkurmay Yayınları, Ankara ,,s.110-115. 
18 Zübeyirzade M.Fuat, s. 48-49. 
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4. Kuvve-i muhafazanın vazifesi: Asayiş-i umumiyeye taallük eden  hususatta 

jandarmaya kuvvetüzzuhr olmak ve başkaca tevdi kılınacak vezaif-i vataniyeyi ifa etmektir.  

5. Her kaza cesamet ve münasebet-i mevkiiyelerine göre kurayı menatıka taksim 

edecek ve her mıntıkaya Müdafaa-i Milliye Cemiyetince emir ve kumandaya muktedir bir 

memur tayin edilecektir ve bu memur mıntıka merkezi ittihaz olunacak mahalde bir daire-i 

mahsusada daimi olarak ifa-yı vazife ve faaliyet edecektir. Aynı zamanda her mıntıkanın eşraf 

ve muteberan-ı mahalliyeden mürekkep ve murakabe, irşat ve icra vazifeleriyle muvazzaf birer 

heyeti bulunacaktır. Bu heyetler evvel emirde mevcut umum esliha ve cephane miktarını ve 

emsali silah altında bulunmayıp silah istimaline muktedir olan bilumum ahali esamisini tespit 

ve kaydedecektir ve her on beş günde bir mıntıka merkezine azimetle evvelce verdikleri talimat 

ve tembihat üzerine mıntıka merkezinde münavebe ile ispat-ı vücut edecek olan kuva-yı 

umumiye nısfının talim ve irşadına nezaret edecektir. 

6. Kazalarımız, gerek kuvve-i muhafazasıyla gerek kuva-yı milliyesiyle yek diğerine 

muavenette bulunmayı taahhüt eyler. Kendisinden muavenet talep edilen her kaza bu 

muaveneti, vaziyet-i husûsiyesini ve muavenet edeceği kazanın derece-i ihtiyacını ehemmiyetle 

der piş ederek azami mikyasta ifa edecektir. 

7. Kuvve-i muhafaza teşkilatı derhal ve müdafaa-ı milliyenin tanzimi Temmuz 

gayyesine kadar ikmal edilecektir.                                                                      

                                                                                                        

                              3 Temmuz 336
19

 

 

Merzifon Kongresinin özellikle hükümet kuvvetlerine yardımcı olmak üzere yerel 

örgütlerin takviyesini hedef aldığı görülmektedir. Bununla birlikte savunma önlemlerini adım 

adım hayata geçirmek amacıyla kurulan teşkilatın görev ve sorumlulukları, TBMM 

Başkanlığı’nın bir genelgesine bağlı olarak kazalarda idare ve belediye meclisleri ile Müdafaa-

ı Hukuk Cemiyetlerinden oluşan Müdafaa-ı Vatan isimli meclise devredildi. Bundan sonra 

askeri ihtiyaçları belirlemek üzere Merzifon’da ikinci bir kongrenin toplanması için 

hazırlıklara başlandı. Bu kongreye kaza ve belediye meclisi üyeleriyle Müdafaa-ı Hukuk 

Cemiyetlerinden ve her köyden bir delegenin katılması uygun görüldü ve 18 Ağustos’ta 

yapılan ikinci toplantıda, esasen Müdafaa-ı Vatan’ın ilk toplantısında eşkıya ve firari takibinde 

sarf edilmek üzere her kaza için belirlenen miktarda yardım talebinde bulunuldu. Ayni ve 

nakdi yardımlar biçiminde sürdürülen kampanya çerçevesinde 15. Tümenin ihtiyacı olan 15 

mekkâri satın alınması için Havzalılar aralarında üç bin lira toplamışlar ve ayrıca Merzifon 

Kongresi’nde Havza’ya isabet eden sekiz bin lirayı da ödemişlerdi.
20

 

  

1920 yılı sonlarına doğru Pontusçu faaliyetlerde artış gözlenmeye başladı. Nitekim 22 

Haziran’da batı cephesinde, 19/20 Temmuz’da Trakya’da saldırıya geçen Yunanlılar kolay 

başarılar kazanmışlar, anılan her iki bölgemizde de geniş ölçüde toprak elde etmişlerdi. 

Bundan cesaret alan Pontus çeteleri, batıdan gelmekte olan Yunan kuvvetleriyle buluşmak gibi 

bir strateji benimsemiş görünmekteydiler. Yunan saldırılarıyla eş zamanlı olarak onlar da 

Havza, Merzifon üzerinden iç kısımlara sarkmaya, Ankara’nın kuzeyine ve doğusuna 

ilerlemeye başladılar. Böylece Samsun, Havza, Merzifon, Çorum yoluyla açılacak “Pontus 

Koridoru” sayesinde amaçlarına ulaşabileceklerini hesap ediyorlardı. 1921 yılı başlarındaki 

Yunan saldırıları onlara bu cesareti vermiş bulunuyordu. 

  

                                                 
19 Zübeyirzade M. Fuat, 48-51. Ayrıca Bkz. Nuri Yazıcı, Milli Mücadele’de Canik Sancağında Pontusçu 

Faaliyetler 1918-1922, İstanbul 2003, s. 114 vd. 
20 Zübeyirzade M.Fuat, s. 51-52. 



Milli Mücadelede Orta Karadeniz Kuva-yı Milliyesi                                                                                8 

 
History Studies 

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012 

Milli müfrezelerimizin eşkıya takibi devam ediyor, aralarında yer yer çatışmalar vuku 

buluyordu. Çatışmalarda milli kuvvetler kayıplar veriyor, büyük zorluklarla toplanan efradın 

yerine yenisini koymak mümkün olmuyordu. Havza müfrezesi kumandanı Yüzbaşı Ali Efendi 

birkaç arkadaşıyla eşkıya pususuna düşmüş ve ağır biçimde yaralanmışlardı. 5 Nisan 1921 de 

eşkıya ile müsademede şehit düşenler için Havza’da cenaze merasimi düzenlendi ve şehitler 

ebedi istirahatgâhlarına tevdi olundular. Havza civarında eşkıya ile çatışmada şehit düşen 

Üsteğmen Şerefettin Efendi ile beş askerimiz cenaze merasiminden sonra defnedildiler ve 

buraya “Şehitler Mezarlığı” adı verildi.
21

 

 

11 Haziran 1921 de Yunan Kıralı Konstantin’in İzmir’e gelmesinden sonra Büyük 

Yunanistan hayallerinin her tarafta seslendirildiği bir ortamda Pontus eşkıyası iyice 

azgınlaşmıştır. Haziran ayının ikinci yarısında idari ve siyasi gerekçelerden dolayı 16-60 yaş 

arasındaki gayri müslim erkeklerin iç kısımlara sevki kararlaştırılmış ise de bu karar tam 

olarak uygulanamamış, eşkıya çeteleri faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Buna karşılık Samsun’da 

Cedid, Hançerli, Pazar, Kale, Saitbey, Kılıçdede mahalleleri ihtiyar heyetlerine Müdafaa-ı 

Hukuk Cemiyeti Başkanlığı tarafından gönderilen 16 Haziran 1921 tarihli yazıda, görülen 

lüzum üzerine milis teşkilatı oluşturulduğu, mahalle defterlerinde kayıtlı ahalinin 18 Haziran 

sabahı bölüklerine katılarak eğitimlerine başlamaları gerektiği bildiriliyor, bu bildirimin halka 

duyurulması rica ediliyordu. Öte yandan Pontus eşkıyasının saldırılarını durdurmak üzere, 

1876 dan 1884 doğumlulara kadar (37-45 yaşındaki) erkeklerin silahlarıyla birlikte, silahı 

bulunmayanların Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nden temin ederek savunma hattına gitmelerine 

cemiyetin yönetim kurulunca karar verilmiş, çatışmalarda yaralananların tedavisini cemiyetin 

üstleneceği bildirilmiştir.
22

 

   

10 Şubat 1922 de Dahiliye Vekili Fethi Bey, Samsun-Bafra arasındaki eşkıyalık 

olaylarına karşı bazı önlemler alınmak üzere yanında jandarma umum komutanı Galip Bey 

olduğu halde Samsun’a geldi. Asi Rumlara karşı bir beyanname yayınlayarak, Bafra 

Çarşamba, Ladik, Erbaa, Havza, Vezirköprü kaymakamlıkları ile yakındaki askeri müfrezelere 

teslim olmalarını istedi. Bir yandan da 10. Fırka’nın bölgede kalmasını Mustafa Kemal 

Paşa’dan istedi. Batı Cephesinde en şiddetli çarpışmaların olduğu dönemde dahi bu meseleye 

çok önem verildi, adı geçen tümen cepheye sevk edilmeyerek iç güvenliği sağlama görevi 

sürdürüldü. Nihayet 1923 yılı Şubatında Pontus meselesi söndürülmüş oldu.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Zübeyirzade M.Fuat, s.52-54. 
22 Umur, Samsun’da Müdafaayı Hukuk, s. 42. 
23 Yılmaz, Pontus …, s.171-177. 


