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ÖN SÖZ 
Cevat Rifat Atilhan, katıldığı Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nda 

icra etmiş olduğu faaliyetlerle askerî; emekli olduktan sonra yazdığı kitaplar ve çok sayıdaki 

makaleleriyle fikrî; kurduğu veya yönetiminde yer aldığı partilerle siyasî yönleriyle, yakın 

dönem Türkiye tarihinin ilgi çekici şahsiyetlerinden biridir. Daha çok savunduğu fikirlerle ön 

plana çıkan Atilhan ismine, özellikle bazı milliyetçi ve İslamcı yayımlarda sıkça 

rastlanılmaktadır. Ancak Rıfat N. Bali’nin de belirttiği üzere, hakkında bugüne kadar –ki bu 

ifadeler çalışmamızdan kısa bir süre önce sonuçlanan bir doktora çalışmasından öncesine 

aittir- ayrıntılı ve kayda değer bir inceleme yapılmamış/yapılamamıştır. Aslında, Cevat Rifat 

Atilhan hakkında yazılanlar, şahsını ya çok yüceltici ya da çok aşağılayıcı ifadelerle sınırlı 

kalmıştır. Tarafsız olma eğilimi olan bazı yazarlar ise Atilhan’ı ciddiye bile almamışlar, ona 

bir meczup gözüyle bakmışlardır. Atilhan’ın fikir hayatında iniş-çıkışlar yaşaması, bazı terk 

edilemez saplantılara sahip olması ve bir takım çelişkilerden kendisini kurtaramaması, onun 

bu kişilerce meczup olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. Öyle ki tam olarak ispat 

edilemese de –taraftarlarına göre bu uydurma bir hadisedir- onun taksilerin lastiklerinde Siyon 

yıldızı var diye binmemesi gibi bir davranış şekli, fantastik bir Antisemit olduğunu anlatan 

ifadelerdir.  

Atilhan’ın belki de siyasî alandaki başarısızlıkları, askerlik geçmişini unuttururken, 

Antisemitizm çevresinde takındığı yeni tutumu, onu tekrar iç ve dış dünyada gündemde 

tutacaktır. Kurduğu ve kurulmasında rol aldığı partilerin istenilen başarıyı elde edememesiyle 

siyasetten çekilen ve tüm enerjisini basın hayatına adayan bir Atilhan, dönem itibariyle 

gündemde kalmayı başaracaktır. Fakat bazı araştırmacıların belirttiği üzere, onu Türk 

toplumunda ilk Antisemit göstermek veya İslam’ın siyasallaşmasının öncüsü kabul etmek 

fikrine biraz temkinli yaklaşmak gerekecektir. Zira Atilhan, ortaya bir doktrin koymamıştır. 

Genelde fikirlerini açıklayan, kendine göre bir takım çözümler üreten bir yaklaşım 

sergilemiştir.  

Daha önce de belirtiğimiz gibi Atilhan hakkında, gereği gibi bir araştırma ortaya 

konmuş gözükmüyor. Rifat N. Bali, Atilhan’ı sadece fikrî yönleriyle ele almış, genelde onun 

Antisemit tarafıyla ilgilenmiş ve kendisini çiğ bir Antisemit olarak nitelendirmiştir. Atilhan 

ile ilgili yapılan bir Yüksek Lisan Tezi de (Özen Karaca, The Theme of Jewish Conspiracy 

in Turkish Nationalism: The Case of Cevat Rifat Atilhan (Türk Milliyetçiliğinde Yahudi 

Komplosu Teması: Cevat Rifat Atilhan örneği)  konuyu sadece Atilhan’ın düşünce 

dünyasıyla sınırlamış ve hatta Atilhan karşıtı bir tavrı gizlememiştir. Yine Mehmet Soykan’ın 
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2010 yılında çıkan bir kitabında (Cevat Rifat Atilhan’a Yahudiler Neden Saldırıyor?), 

Atilhan’ın eserlerinde anlattıklarından ileri gidilememiş, tamamen yanlı denilebilecek bir 

tutumla Atilhan yüceltilmiştir. Çalışmamızın yazım safhasında, Atilhan hakkında Celil 

Bozkurt tarafından yapılan bir doktora tezinin (Eserleri ve Fikirleri İle Cevat Rifat Atilhan) 

henüz bitirildiği öğrenilmiştir. Araştırmacı müteakiben bu çalışmayı Yahudilik ve 

Masonluğa Karşı Cevat Rifat Atilhan adıyla yayınlamıştır. Çalışmada Atilhan’a olumlu bir 

yaklaşım görülmekte, eserin adından da anlaşılacağı üzere bir mücahit portresi çizilmektedir. 

Bu çalışmada ise, objektif olmaya dikkat, yüceltme ve aşağılama girdabına 

düşülmemeye gayret edilmiştir. Çalışma, Atilhan’ın hayatının derinliklerine kadar inip, tüm 

belgelerin ve bilgilerin ortaya konulduğu iddiasında değildir. Ancak daha sonra yapılacak 

araştırmalara ışık tutma ümidini taşımaktadır. Konuya yanlı veya mesafeli yaklaşma gibi bir 

tarzı benimsememiş, elde edilen bulguları tüm açıklığıyla ortaya koymayı amaçlamıştır.  

Atilhan’ın askerlik hayatına ait bilgi ve belgelere öncelikle Genelkurmay Askeri Tarih 

ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi’nde (ATASE) ulaşılmaya çalışılmıştır. Yine Milli 

Savunma Bakanlığı’na başvurulmuş gerekli bilgiler temin edilmiştir. Bunların yanında 

askerlik hayatıyla ilgili olarak hem kendi eserlerinden hem de ortak konuları inceleyen telif 

eserlerden faydalanılmıştır.  

Başbakanlık Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivleri de konumuzla ilgili belgeleri ihtiva 

etmesi açısından önemli görülmüş ve buradaki belgelerden de önemli sayılabilecek bilgilere 

ulaşılmıştır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi’nde yer alan, 50 yılı aşmış 

belgelerin devlet arşivlerine taşınması bizim için önemli bir engel teşkil etmiştir. Bunların 

henüz tasnife tabi tutulmadığı ve bunun uzun zaman alacağı beyanıyla, burada bulunabilecek 

belgelere ulaşılamamıştır. Temennimiz, çalışmamızdan sonraki araştırmalarda bu eksikliğin 

giderilmesidir.  

İstanbul, Ankara ve Konya’daki kütüphanelerde Atilhan’a ait eserler ve yazılarının 

yayınlandığı dergi ve gazetelerden ulaşılabilenler titizlikle incelenmiştir. Dış basında yer alan 

Atilhan ile ilgili bazı haberlere ise ikinci elden kaynaklardan istifade edilederek yer 

verilmiştir.  

Çalışmayla ilgili bazı mülakatlar yapılmıştır. Atilhan’ın gelini Ayşe Şaşa’ya tarafımıza 

gösterdiği nezaketten ötürü burada teşekkür ediyoruz. Yine Rifat N. Bali, Abdurrahman 

Dilipak ve Mahmut Çetin Beyler de görüşme taleplerini geri çevirmemişlerdir. Özellikle 

İslam Demokrat Partisi’nin Konya Gençlik Kolları başkanlığını yapmış olan Mehmet Şendal 

da çalışmayla ilgili önemli bilgiler vermişlerdir. Atilhan’ın konferanslarına katılan, onu 

yakından tanıyan şahıslara ulaşmaya da çalışılmıştır. Bu bağlamda İsmail Arıkan da bize 
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önemli denebilecek bilgi ve açıklamalar sunmuştur. Ancak tüm uğraşılarımıza rağmen 

Mehmet Şevket Eygi ve Hüseyin Üzmez ile görüşme gerçekleştirilememiştir. Bu da bu 

çalışmanın eksik yönlerinden kabul edilebilir. Fakat Atilhan’ın oğlu Atilla Atilhan, 

taleplerimize rağmen bize belge vermektense bizden belge istemek gibi ilginç bir tavır 

sergilemiş, böylece görüşme şansı da kapanmıştır. Bu konuyla ilgili belge ve bilgilere Atilla 

Atilhan ile görüşmeyi başaran Celil Bozkurt’un çalışmasından ulaşılabilir. Çalışmanın en 

büyük zorluklarından birisi de Atilhan’ın tüm eserlerine ulaşamamak olmuştur. Bunda da 

onun çoğu eserinin yasaklanmış ve toplatılmış olmasının rolü büyüktür.  

Bu çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, Atilhan’ın Sivil Hayatı, İkinci 

Bölümde Askerî Hayatı, Üçüncü Bölümde Siyasî Hayatı ve Dördüncü Bölümde de Fikir 

Hayatı derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır.  

Bu konuyu doktora tez çalışması olarak belirleyen, desteğiyle çalışmanın ortaya 

konmasını sağlayan değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan’a ilk başta 

teşekkürlerimi sunarım. ATASE Arşivi ve Devlet Arşivleri çalışanlarına gösterdiği ilgiden 

dolayı, Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bölümü Personeli İslam Ateş’e yardımlarından ötürü 

teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca Rifat N. Bali’ye İsrail Devlet Arşivleri ve Atilhan’ın 

kütüphanelerde bulamadığımız The Islamic United Nations adlı gazetesinin nüshaları 

konusunda gösterdiği cömertlikten ve çevirilerdeki yardımlarından dolayı Oktay Keskin’e 

ayrıca şükranlarımı sunarım. Çalışma esnasında hayatı zorlaştıran durumlarda gösterdiği 

sabırdan ve yardımlardan dolayı aileme, akraba ve dostlarıma teşekkür borçluyum.  

          

Mustafa Murat ÇAY 

                      Konya, 2013 
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ÖZET 

 
 
 Türk Siyasî hayatında tartışmalı bir yere sahip olan Cevat Rifat Atilhan, askerî, siyasî ve fikrî 
hayatıyla oldukça renkli bir kişiliktir. Askerî hayatında önemli başarılara imza atmış, ancak siyasî 
hayatında bu başarıları devam ettirememiştir. Genelde Atilhan, olayları anlatırken oldukça abartılı bir 
tavır sergilemiştir.  
 Daha çok savunduğu fikirlerle gündeme gelen Atilhan, sıkı bir Antisemittir. Ömrünün sonuna 
kadar bu konuda kendisinde bir yumuşama görülmemiştir. Sıklıkla popüler milliyetçi ve muhafazakâr 
çevrede kabul görmüş Atilhan’ın, hayatında bir takım çelişkilere ve oportünist bir tavra da rastlamak 
mümkündür.  
 Bu çalışmada, arşivler ve kütüphanelerden faydalanılmış, bir takım kişilerle de mülakatlar 
yapılmıştır. Genel anlamda askerî, siyasî ve fikrî hayatı derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır.  
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ABSTRACT 

 
Cevat Rifat Atilhan, having a polemical role in Turkish politics, is a distinguished and colorful 

figure with his ideal, militarist and political life. Although he was very successful in his military life, he 
couldn’t manage it follow it in his political life. Atilhan aggravated them, while talking about the events.  

Atilhan, being always on the agenda because of his idea, is a strict Anti-Semitic.  He was always 
very tough on this subject until his death. Atilhan, adopted by popular nationalist and conservative 
groups, is known as an opportunist and paradoxical figure. 

In this study, archives and libraries were searched and some people were interviewed. Generally 
his militarist, political and ideal life tried to be searched in detailed and deeply. 
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GİRİŞ 

 Tarih ilminin en önemli materyallerinden birisi de biyografiler’dir. “Hayat hikâyesi, 

tercüme-i hal, hal tercümesi” olarak tanımlanan biyografiler1, sadece edebi yönü olan eserler 

olmakla kalmaz, aynı zamanda tarihi birikimimizi zenginleştiren kaynaklar olarak da 

karşımıza gelir. Bir araştırmacıya göre “Biyografi, bir tarih türü, bir açıklama usulü, küllî bir 

tarihin parçasıdır.”2 

 “Tarihe mal olmuş şahsiyetlerin hayatlarının hikâyesi”3 olarak da kabul edilen 

biyografiler, şahısların hayatlarının şimdiki zamana taşınmalarıdır. Bu formasyonuyla, tarihin 

milletler, müesseseler ve hadiselerle değil, fertlerle uğraşan kısmıdır; kısacası biyografilerin 

merkezinde şahıs oturmaktadır4. Konu aldığı şahısların hayatları anlatılırken, o dönemin tüm 

sosyal, kültürel yönleri de okuyucu ve araştırıcıların zihinlerinde izler bırakır. Kaleme alınan 

biyografiler, gereksiz tarihi ayrıntılardan uzak kalarak bilinmesi gerekenleri adeta birer 

kanaviçe işler gibi zihinlere aktarır. Okuyucular, bir anda kendi bulundukları zaman ve 

boyuttan sıyrılarak konu edilen zamanlara yolculuk eder, tarihin tozlu yollarında kendilerini 

buluverirler. Bu özelliğiyle biyografiler, sadece zengin edebiyat motifleri içermez, aynı 

zamanda tarihin zihinlerde tekrar canlanmasını sağlayacak materyaller de barındırır. Onun 

için biyografik eserler, belki de insanların genel geçerlerle sınırlı kalan tarihi bilgilerini de bir 

anda değiştirecek güce sahip olagelmişlerdir. Bu güçten dolayıdır ki çoğu kez popüler tarih 

kitapları arasında biyografik eserlerin yoğunluğunu görebilmek mümkündür 

 Merkezde tarih ilmi olunca biyografik eserleri hazırlamak ve sunmak da oldukça zor 

bir iş haline gelebilmektedir. Bu zorluğun başında kaynak sıkıntısı yer almaktadır. Öyle ki 

çoğu zaman bir şahısla ilgili kesin verilere ulaşamamak tüm çalışmayı içinden çıkılamaz bir 

hale dönüştürmektedir. Zaman ilerledikçe, ilgili şahıs hakkında bilgi ve belge alınabilecek kişi 

veya kişilerin de hayatta kalmamaları nedeniyle bu zorluk artmaktadır. Her türlü kaynağın 

değerlendirilememesi daha da büyük bir çıkmazı karşımıza getirmektedir. Bazı zamanlar, tek 

tip veya birbirine yakın kaynaklar arasında sıkışıp kalmak, hayatı konu edinilen şahıs 

hakkında da yanlış sonuçların ortaya atılmasına sebebiyet verir. Bu, kişiler hakkında tek düze 

yapılan eleştirilerin ve yargılamaların da önünü açmaktadır. Her ne kadar konu edinilen 

zamana ait bir takım somut ipuçları elde edilebilse de merkezde olan şahıs için 

değerlendirmeler çoğu kez yazarın yorum ve görüşleri içerisinde sıkışır kalır. Bu sıkışma, 
                                                
1 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, (Komisyon), TDK Yay., Ankara 1988, s. 202.  
2 Leon E. Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları, (Çev. Bahaeddin Yediyıldız), TTK Yay., Ankara 1989, s. 55.  
3 Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usül, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1991, s. 23.  
4 Mustafa Arıkan, Hamdi Ragıp Atademir (Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 
1998, s. 1.  
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genellikle biyografi yazarının konu edindiği şahıs ile kendini özdeşleştirmesinden 

kaynaklanmaktadır. Biyografik eserlerde en önemli çıkmaz da budur. Çünkü biyografi yazarı, 

araştırmasında belli bir süre sonra araştırdığı kişiyi adeta savunan ve yücelten bir tavır 

sergilemeye başlar. İşte objektifliğin önemi burada devreye girmektedir. Yazan, ne kadar 

kendini araştırdığı kişiye vakfetmezse eseri de o kadar sübjektiflikten kurtulur. Biyografik 

eserlerin yazarlarının konu edinilen şahısların bugünkü sözcüleri durumuna gelmeleri 

neredeyse genel geçer bir kural haline gelmiştir. Bir tespite göre, biyografi yazımındaki bütün 

amaç, “Ölen kişinin hayattayken yaptıklarını anlatmak, kişiyi övmek”5 haline gelmiştir. Konu 

edinilen şahıslar yazarlar tarafından ya çok sevilmektedir ya da yazarına göre bir kisveye 

büründürülmeye çalışılmıştır. İşte bu tür bir yaklaşım, yukarıda bahsettiğimiz 

sübjektiflik/objektiflik meselesini tartışmaya açmaktadır.  

 Merak edilen kişilerin hayatlarının objektif olarak ortaya konulup tartışılması, -

yukarıda bahsettiğimiz çerçevede düşünülürse- okuyuculardan çok, biyografi yazarlarının 

sorumluluğu olarak görülmektedir. Tarih alanında şahsiyetler, ya sevenleri ya da karşıtları 

tarafından ele alınınca haklarında da net bilgilere sahip olmak mümkün olmamaktadır.

 Yakın tarihimizde çokça tartışılan, fikir ve mücadeleleriyle farklı çevrelerde 

birbirinden oldukça farklı şekillerde yorumlanan; çoğu kez fazla abartılan, buna karşılık bazı 

fikir grupları ve şahıslar tarafından hiç de ciddiye alınmayan şahıslardan birisi de Cevat Rifat 

Atilhan’dır. Hakkında ortaya konan eserlerin oldukça sınırlı sayıda olmasına rağmen, 

kendisine yine de fazlaca temkinli ya da mesafeli yaklaşılmıştır. Ama her ne olursa olsun 

Cevat Rifat Atilhan, ülkemizde yaşamıştır ve tarihi bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. 

Bu sebeple hayatı ve fikirleri konusunda, temel ayrıntılarıyla inceleme ve hakkındaki yargıları 

sübjektiflikten uzak tutarak yeni nesillere aktarma gereği hissedilmiştir.  

 Cevat Rifat Atilhan, 1892 yılında İstanbul’un Vefa semtinde doğmuştur. Hayatının ilk 

yıllarını babası Hasan Rifat Paşa’nın görevi dolayısıyla Şam’da geçiren Atilhan, ilköğrenimini 

İstanbul Fatih’te tamamlamıştır. Atilhan, çok sevdiği dedesi Bosna-Hersek Beyi Hurşit 

Paşa'nın isteği üzerine Kuleli Askeri Lisesi'ne yazılmıştır6. Mezuniyetinden sonra 14 Kasım 

1909 tarihinde Harbiye Okuluna girmiş ve buradan 24 Kasım 1912’de mezun olarak sırasıyla 

Balkan Savaşlarına, Birinci Dünya Savaşı’na ve hemen ardından Milli Mücadeleye katılan 

Atilhan7, bulunduğu görevlerde anlatımlarına göre önemli başarılara imza atmış ve 

                                                
5 Nursel Duruer, “Hayat, Biyografiler, Biyografyalar”, Jale Baysal’a Armağan, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 
İstanbul 1993, s. 76.  
6 Kemal Kadir, “Yılmayan Adam: Cevat Rifat”, Bizim Anadolu, 4 Şubat 1975,  Nu:2089, s. 2. 
7 MSB Arşivi, Cevat Rifat Atilhan’a Ait Askerî Safahat Belgesi. 
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komutanlarından takdir kazanmıştır. Kendi isteğiyle ordudan emekli olmuş, bundan sonraki 

hayatını basın-yayın yoluyla verdiği mücadeleler ile sürdürmüştür.  

 Atilhan, askeri hayatından ziyade fikir hayatıyla ve fikrî mücadelesiyle ön plana 

çıkmış bir şahsiyettir. Hayatı boyunca kendisine düşman kabul ettiği Siyonizm, Yahudilik, 

Masonluk, Komünizm çerçevesinde yazılar yazmış; ifrat ve tefrite kaçan söylemleriyle dış 

basında Ortadoğu’nun Hitleri olarak adlandırılmıştır. Dünyada ve ülkesinde gördüğü bütün 

olumsuzlukları Yahudilere ve Masonlara yüklemiştir. Bu yaklaşım, onda tamamen bir saplantı 

haline gelmiştir. Hemen hemen tüm yazılarında, her taşın altında bir Yahudi aramıştır. 

Yazılarından dolayı çoğu kez yaşadığı dönemin hükümetleri tarafından takibata uğramıştır. 

Siyasi deneyimleri başarısızlıkla sonuçlanan Atilhan, başarısızlıklarını bir bakıma yazılarıyla 

örtmeye çalışmıştır. Hayatı boyunca Atilhan’da gözle görülür şekilde ve oldukça keskin fikrî 

manevralar ve eksen kaymaları mevcuttur. Bu, belki dönemin siyasî atmosferi çerçevesinde 

düşünülebilir ancak bu kaymalar, çoğu kez onda kişilik bozuklukları olarak algılanmıştır. Bu 

saptama veya varsayım sadece karşıtları tarafından değil, bir zamanlar fikir birliği yaptığı 

şahıslar tarafından da ortaya atılmıştır. Ancak nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin Atilhan, 

kalemini ustaca kullanmaktaydı.  

 Bazılarınca kendinden sonraki Antisemitlerin fikir babası olarak görülse de Atilhan, 

ortaya bir doktrin koymamıştır/koyamamıştır. Türkiye’de bazı fikir grupları ve siyasî 

hareketlerde Atilhan’ın izlerinin görüldüğü iddiası, onun fikirlerinin bu çevredekilerle 

örtüşmesi şeklinde değerlendirilebilir. Atilhan, kaleme aldığı yazılarında Yahudilik, 

Masonluk, Siyonizm, Komünizm konularına kendisini hapsetmiş ya da vakfetmiş gibidir. 

 Cevat Rifat Atilhan, 4 Şubat 1967’de İstanbul’da 75 yaşındayken vefat etmiştir. 

Ardında, milyonların okuduğu kitaplarını, makalelerini ve çokça tartışılan; kimilerince 

kısmen, kimilerince tamamen, kimilerince ise hiç benimsenmeyen fikirlerini bırakmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SİVİL HAYATI 
 

I. AİLESİ 
Cevat Rifat Atilhan, 1892 yılında İstanbul’un Vefa semtinde doğmuştur. Babası, 

Manastır askerî kaymakamlarından Hasan Rifat Paşa, annesi Nuriye Hanım’dır. Manastır’da 

doğmuş olan Hasan Rifat Paşa, babası Hurşit Paşa gibi askerlik mesleğini seçmiş ve tabur 

kâtipliğinden yetişerek kaymakamlığa yükselmiştir. Atilhan’ın dedesi olan Hurşit Paşa 

hakkında farklı görüşler vardır. Birine göre, Manastırlı bir askerî kaymakam olan Hurşit Bey, 

beş dil bilen ve özellikle de Macarcaya olan hâkimiyetinden dolayı halk arasında Macar 

Hurşit lakabıyla bilinen birisidir. Hurşit Paşa, aynı zamanda Avrupa müziğini iyi bilen bir 

bestekârdı. Bülbül Peşrevi adlı eseri dışındaki diğer eserleri 93 Harbi esnasında 

kaybolmuştur8.   

Bir diğer kaynağa göre ise Hurşit Paşa, o zamanlar Avusturya-Macaristan sınırları 

içinde kalan Lemberg’de doğmuştur. 1831 veya 1848 İhtilalinde Osmanlı Devletine sığınmış 

olabileceği düşünülen Hurşit Paşa, bir süre Lemberg’deki Harbiyede okuduktan sonra patlak 

veren ihtilalle birlikte Rus boyunduruğu altına girmemek için bir kış günü Tuna nehrini 

yüzerek geçer ve Nizip’e gelir. Bir müddet burada kalır ve daha sonra Müslüman olarak 

Manastır’a yerleşir9. Yılmaz Öztuna da, Hurşit Paşa’nın babasının Türkiye’ye sığınan ve 

Müslüman olarak Manastır’da ölen bir Leh olduğunu belirtmiştir10. Boğaz’daki Aşiret adlı 

eserin yazarı olan Mahmut Çetin ile yaptığımız görüşmede, Atilhan için bazı yerlerde onun 

Yahudi kökenli olduğuna dair ortaya atılan iddialar hakkında11, kendisi böyle bir bilgiye 

rastlamadığını, zaten bunun olması halinde kolayca ortaya çıkabileceğini söylemiştir12. 

Hasan Rifat Paşa, uzun süre Bab-ı Askerî Muhakemat Dairesi’nde bulunmuş, Prizren 

ve Debre İdare-i Örfiye başkanlıklarında çalışmıştır. Girit’te Ahmet Vahip Paşa başkanlığında 

kurulan örfî idare heyetinde müdde-i umumîlik vazifesi de gören Hasan Rifat Paşa, tarikata da 

intisap etmiş ve Yedikule Bektaşi Tekkesi Şeyhi Hafız Baba’nın müritlerinden olmuştur. 
                                                
8 Sadettin Nüzhet, Samih Rıfat, Hayatı ve Eserleri, Sühulet Kütüphanesi, (Yıl Yok),  s. XI. 
9 Ayşegül Celepoğlu, Türk Dil Kurumunun Kurucusu Samih Rifat, Hayatı ve Eserleri, Türk Dil Kurumu 
Yay., Ankara 2008, s. 29.  
10 Yılmaz Öztuna, “Ali Rifat Çağatay”, Türk Musikisi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969, s. 
135.  
11 İslam Demokrat Partisi Konya Gençlik Kolları Başkanlığını yapmış olan Mehmet Şendal da bu tür iddiaların 
olduğunu söylerken, konu hakkında kesin bir yorum yapmamıştır (Mehmet Şendal ile yapılan 11 Mayıs 2010 
tarihli görüşme).  
12 Mahmut Çetin ile 4 Şubat 2012 tarihinde yapılan görüşme. (Ayrıca kitap için Bknz: Mahmut Çetin, 
Boğaz’daki Aşiret, Biyografi Net Yay.,, İstanbul 2008).  
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Hasan Rifat Paşa 1900 yılında vefat etmiştir. Hurşit Paşa’nın, Hasan Rifat Bey’den başka, 

Mehmet İzzet, Ali Rıza ve Hüseyin Tevfik adında üç oğlu ile Sabriye ve Şevket adında iki 

kızı olmuştur. Büyük oğlu Alyanak Mehmet İzzet Bey, alay eminliğinde bulunmuş ve 93 

Harbi’nde Plevne’de hayatını kaybetmiştir. Oğullarından Ali Rıza Bey, İzmir ve Suriye 

Defterdarlıklarında bulunmuş ve tahmini olarak 1912 yılında ölmüştür. Diğer oğlu Miralay 

Hüseyin Tevfik Bey, Meşrutiyetin ilanından bir sene sonra Sinop’ta sürgünde iken vefat 

etmiştir13.  

Cevat Rifat Atilhan’ın üçü erkek dört kardeşi olmuştur. Büyük ağabeyi Ali Rifat Bey 

(Çağatay), İstiklal Marşı’nın ilk bestekârı olup, Babıâli Memurin-i Mülkiye Mümeyyizliğinde 

bulunmuş, özellikle de Türk musikisine kazandırdığı eserlerle tanınmıştır. Mehmet Akif’in 

Bülbül şiiri ile Süleyman Nazif’in Daüssıla’sına yaptığı besteler çok beğenilmiştir. Ayrıca, 

Mehmet Akif’in Köse İmamı’nı da bir perdelik operet olarak bestelemiştir. Bir süre, Musiki 

Federasyonu, Türk Musiki Ocağı, Şark Musiki Cemiyeti ve Darülbedayi gibi musiki 

heyetlerinin başkanlığını da yürüten Ali Rifat Bey, 3 Mart 1935’te vefat etmiştir14. Atilhan’ın 

diğer kardeşlerinden ağabeyi Samih Rifat, Türk edebiyatına önemli eserler veren ünlü bir 

yazar, aynı zamanda bir devlet adamıdır. Samih Rifat Bey, Konya ve Trabzon valiliği yapmış, 

Milli Mücadele’ye katılmış ve İkinci Büyük Millet Meclisi’nde Çanakkale Milletvekilliği 

yapmıştır. 1932 yılında kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin de ilk başkanlığını 

yürütmüştür. Atilhan’ın erkek kardeşi Muzaffer Rifat Bey, bir süre Ankara’da Maarif 

Vekâleti’nde memurluk yapmıştır. Atilhan’ın kız kardeşi Hüsniye Rifat Hanım da Devlet 

Şurası’nda görev yapmıştır. Cevat Rifat, Muzaffer Rifat ve Hüsniye Rifat Hanım’ın annesi 

Nuriye Hanım’dır. Ali Rıfat Bey ile Samih Rıfat’ın annesi ise Ömer Efendi adında birinin kızı 

olan Ayşe Hanım’dır15. 

Cevat Rifat Atilhan, iki defa evlenmiş olup bunlardan ilkini Macide Hanım’la diğerini 

Emine Sabiha Hanım’la yapmıştır. Macide Hanım’dan16 olan tek çocuğu Türk sinemasının 

ünlü senaristi Bülent Oran’dır17. Atilhan'ın ilk eşi olan Macide hanımın aristokrat bir havası 

                                                
13 Nüzhet, Samih Rıfat, Hayatı ve Eserleri, s. XI.  
14 Nuri Özcan, “Ali Rifat Çağatay”, İslam Ansiklopedisi, C. 8, Türk Diyanet Vakfı, İstanbul 1993, s. 167-168. 
15 Nüzhet, Samih Rıfat, Hayatı ve Eserleri, s. XI. 
16 Macide Hanım genç yaşta dul kalmasına rağmen bir daha evlenmez. Oğlu Bülent'in istikbali için büyük 
fedakârlıkta bulunur. Ancak yıllar sonra, neredeyse yaşlandığında bir kez daha evlenecektir. Evde tango ve 
fokstrot plakları dinleyen Macide Hanım, Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde başını açan ilk kadınlardan 
biridir (İbrahim Türk, Senaryo Bülent Oran, Dergâh Yay., İstanbul 2004, s. 27).  
17 Beşir Ayvazoğlu, “Samih Rifat ve Kardeşleri”, Zaman, 3 Mayıs 1996, s. 17. Bülent Oran, mahkemeye 
başvurarak baba soyadı yerine anne soyadını alacaktır. Oran, “Gençken ne bir partiye yazıldım, ne de bir koyu 
eğilime bağlı kaldım. Fakat arkadaşlarımın çoğu solcuydu, o yüzden de soyadımı değiştirdim, anne soyadını 
aldım. Oran olarak kaldı. Ama bu babama saygısızlık değil, o zaman çocukluk heyecanının verdiği bir şey. Şimdi 
saygım, sevgim var” diyecektir (İbrahim Türk, s. 35). Atilhan’ın gelini, Bülent Oran’ın eşi olan Ayşe Şasa, 



6 
 

vardır. Henüz Bülent Oran dört veya beş yaşlarındayken Atilhan eşinden ayrılır. Bunun 

nedenini Bülent Oran pek konuşmak istememiş ancak Fatma Oran'ın verdiği bilgiye göre, 

başka bir kadın buna neden olmuştur18.  

Atilhan’ın, Emine Sabiha Hanım’dan Atilla ve Ahmet Emir adında iki oğlu ile üç kızı 

olmuştur. Atilhan aynı zamanda, Garip Akımının ünlü şairi Oktay Rifat’ın da amcasıdır19.  

 

II. TİCARET HAYATI 
Atilhan, Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra sivil hayata geçecek ve 

kendisine göre entrika ve komplolara gidecek bir ticaret hayatına atılacaktır. İlk deneyimi de 

Ermeni milyoneri Bakırcıyan Kardeşlerin şirketine ortak olmasıyla yaşayacaktır. Atilhan, 

"Hemşerileri arasında benim kadar itimat edecek kadar bir insan bulamadıkları için ticari 

vekâletlerini bana veren milyoner Bakırcıyan Biraderler ve Hint Müslümanları sayesinde 

emek ve alnımın teri ve doğruluğum yüzünden milyonlar kazandım" demektedir20.  

Onlarla ilişki kurmasında şirketin umumi vekili durumunda olan Panos Der 

Mangasaryan ile tanışması rol oynayacaktır. Atilhan’a göre bu tanışma da hayli ilginç 

olmuştur. Mangasaryan, Atilhan’ın Birinci Dünya Savaşı’nda ve Milli Mücadele’de 

Zonguldak Cephesi’nde gösterdiği kahramanlıkları ve yaptığı hizmetleri duymuş ve kendisini 

merak etmiştir. Özellikle, Atilhan’ın Filistin Cephesi’nde yakaladığı Yahudi casusları 

bırakması için kendisine sunulan rüşvetlere aldırmadan görevini yapması kendisini çok 

etkilemiştir. Mangasaryan, Atilhan ile yaptığı henüz ikinci görüşmede, onun dürüstlüğüne ve 

namuskârlığına hayran kalarak kendisini şirketine ortak yapmıştır. Şirket, “Cevat Rifat ve 

Şürekâsı” adıyla düzenlenmiştir. Atilhan, bu ortaklıkta kendisinin hiçbir sermaye 

yatırmadığını belirtmektedir21.  

Atilhan, Milli Mücadele yıllarından tanıdığı, İstanbul Mühendis Mektebi Müdürü 

Ahmet Fehmi’nin desteğiyle, Çatalca ile Büyükçekmece arasındaki Ahmetli Köyü’nün 

yollarının tamir ve bakım işlerini aldı. Ardından Büyükçekmece’deki Mimar Sinan 

köprüsünün bakım işlerini de üstlendi. Bu yol bakım ve tamir işlerinde oldukça para kazandı 

ve iş alanını daha da genişletti. İstanbul-Büyükçekmece arasında otobüs seferleri işletti ve 

                                                                                                                                                   
kendisiyle yapılan görüşmede; kayınpederi hakkında çok az şey bildiğini, eşi Bülent Oran’ın ise pek fazla bir şey 
bilmediğini söylemiştir. Şasa, Bülent Oran’ın soyadının farklı olmasını da tam olarak izah edememiş/etmemiştir. 
Ancak merhum Bülent Bey’in annesinin Atilhan ile arasındaki kırgınlık dolayısıyla babasına karşı bir temkin 
olduğunu bildiğini açıklamıştır (Ayşe Şasa ile yapılan 3 Şubat 2012 tarihli görüşme).  
18 Türk, Senaryo Bülent Oran, s. 22.  
19 Tarık Özcan, Şair ve Sözün Mahşeri Oktay Rifat, Akçağ Yayınları, Ankara 2005, s. 564. 
20 Atilhan, Farmasonlar İslamiyet’i ve Türklüğü Yıkmak İçin Nasıl Çalıştılar, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 
1963, s. 194. 
21 Atilhan, Farmasonlar, s. 207-208. 
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Üsküdar-Kısıklı arasında işleyen bir otobüs servis işletmesi kurdu. Şişli Bomonti durağında 

da, on dört Berliye marka otomobilden oluşan bir şehir servisi açarak buranın işletmesini 

yaptı22. 

Atilhan, Manchester’dan Bakırcıyan Kardeşlerle patiska ve Paris’ten Kavukcıyan 

Biraderler firmasıyla yünlü kumaş ticareti yaparak iş hacmini daha da büyüttü23. Suriye’den 

gelen Hint Müslümanları liderlerinden Abdürrahman Ayyaz Bey’in yardımıyla Büyük Hint 

Müslümanları Ticarethaneleri Vekili oldu. Bu bağlantıyla onlara Kur’an gönderdi ve 

Hindistan’dan çay ve benzeri ürünler getirterek, kendi ifadesiyle muazzam paralar kazandı24. 

Daha sonraki süreçte ortağı Panos Der Mangasaryan, ailesi ile birlikte Paris’e gider ve Atilhan 

ticarethanenin tek sahibi durumuna gelir25.  

Atilhan, 1927’de İstanbul’da Triks marka bir kundura fabrikası açmıştır. Önce 

Sultanhamam’da, sonra Beyoğlu’nda Singer Mağazasının sahibi Koço Gramatopolo’dan 

kiraladığı başka bir mağaza ile İstanbul piyasasında söz sahibi olmuştur. Diğer taraftan 

müteahhitlik çalışmalarına da devam eden Atilhan, Eskişehir’de Sivrihisar-Sarı Köy 

şosesinden yedi buçuk kilometrelik yeni bir yol ihalesi ile çeşitli büyüklükte dokuz köprünün 

inşasını üstlenmiştir26.  

Kısa bir zaman sonra Atilhan’ın yolunda giden işleri birden bire bozulmaya başlar. 

Eskişehir’deki yol yapım çalışmalarından on beş günde bir alması gereken tahsisatı alamaz. 

Kimliği belirsiz çevreler tarafından yatırdığı teminat parasını feda ederek buradaki işlerinden 

çekilmesi tavsiye edilir. Bunun üzerine Atilhan, yasal yollardan hak arayışına girer. Önce 

Eskişehir Valisine, sonra da dönemin Nafia Vekili Recep Peker’e şikâyette bulunur. Fakat bu 

müracaatları sonuçsuz kalacaktır. Atilhan, bu olumsuzluklara rağmen askerlikten tanıdığı bazı 

arkadaşlarının verdiği maddi destekle, Eskişehir’de başladığı yol ve köprü çalışmalarını son 

aşamaya getirmeyi başarmıştır. Fakat yapımın bu aşamasında gerekli olan bazı iş 

makinelerini, defalarca yaptığı müracaatlara rağmen yetkili kurumlardan temin edememiştir27. 

Bu sıralardadır ki, Atilhan’ın Şişli’deki kundura mağazası 28 Ekim 1928 yılında 

haberi olmadan mühürlenir ve eşyaları dışarı atılır28. Bir tuhafiyeci olan Kozmos adındaki 

Rum komşusu da Atilhan’ın yanına gelerek “Yahudi oyunu. Üzülme, mücadele et.” der29. 

Atilhan, bunun sorumlusu olarak mağaza sahibi Albert Saltiel adında bir Yahudiyi 
                                                
22 Atilhan, Farmasonlar, s. 209-210. 
23 Atilhan, Farmasonlar, s. 210. 
24 Aynı Yer. 
25 Aynı Yer. 
26 Atilhan, Farmasonlar, s. 211.  
27 Atilhan, Farmasonlar, s. 212. 
28 Atilhan, Farmasonlar, s. 213.  
29 Atilhan, Farmasonlar, s. 214. 
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göstermiştir. Ona göre, Siyonizm’in Türkiye icra ve intikam komitesi başkanı dediği Saltiel, 

mağazanın eski kiracısı Koço Gramatopolo Biraderler’den kalma hükmü kalmamış 

kontratlarından birini Beyoğlu Beşinci İcra Dairesi’ne vererek, bir tahliye ihbarnamesi 

hazırlatmış ve İcra Hâkimi Sabri Bey de mağazayı mühürlemiştir30. Atilhan’ın belirttiğine 

göre Albert Saltiel, bu olaydan sonra telefonla kendisini aramış ve “Siyonizm’in ne olduğunu 

öğrendiniz mi beyefendi? Yahudilerin intikamı böyle olur işte!” diyerek olayın bir Yahudi 

komplosu olduğunu ima etmiştir31. Ayrıca tanımadığı bir kişi telefonda kendisine, “Albert 

Saltiel ile enişteniz Mustafa Bey (Nalçacı) Mason kardeşidir, belki bir çare bulunur müracaat 

ediniz.” şeklinde alaycı bir tavsiyede bulunmuştur32. Atilhan ile Albert Saltiel arasındaki 

kavga, İstanbul’da Fransızca yayımlanan Albüm Memduh adında bir mizah dergisine de 

konu olmuş, dergi birkaç karikatürde ikilinin kavgalarına yer vermiştir33. 

Atilhan, hukuksuz olduğunu düşündüğü bu icra olayını Yunus Nadi Bey’in 

Cumhuriyet’i hariç tüm gazetelere duyurmuş ve dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk’ün de bir 

telgrafla dikkatini çekmek istemiştir34. Bunlardan sonuç alamayan Atilhan, sonradan kaleme 

aldığı ve 30 bin adet bastırıp ücretsiz dağıttığı Bir Facianın İç Yüzü adlı kitabında, Albert 

Saltiel ile olan anlaşmazlığını ayrıntılı olarak anlatmış ve kamuoyunun dikkatini çekmeye 

çalışmıştır35.  

Atilhan’ın ticarî hayatta karşılaştığı zorluklar bunlardan ibaret kalmayacaktır. Albert 

Saltiel krizinden sonra müdür yardımcıları Hayim Levi ve Vitali Levi adlı Yahudiler olan 

American Express Bank da Atilhan'a verdiği kredileri hemen kesti. Kredileri kesilen Atilhan, 

ticari hayatını 100 bin liralık bir zararla kapattı ve bunun nedenini de Siyonist ve 

Farmasonlara yükledi36. Bankanın kredileri kestiği günlerde Atilhan, alacaklılardan Aleko 

Posancı, Niko Kibriti, Sarrafoğulları gibi Rum kösele tüccarlarına olan 20 bin lira kadar borcu 

için, bu şahısların acele ettirmediklerini, kendisine itimat ettiklerini söylemektedir37. 

Sonradan Bekir İbrahim Mahdumları Firması’na olan 527 liralık bono yüzünden 

yazıhanesi mühürlenmiştir. Diğer taraftan, Eskişehir Valiliği’nden aldığı bir tezkereyle, yol 

inşaatını vaktinde bitiremediğinden, teminatıyla birlikte alacaklarının hazineye aktarıldığını 

                                                
30 Atilhan, Farmasonlar, s.216. Atilhan, İcra Hâkimi Sabri Bey’in 19 dereceli bir Mason olduğunu 
belirtmektedir.  
31 Atilhan, “Alber Saltiyel, Sana Soruyorum, Cevap Verebilir misin?”, Milli İnkılâp, 1 Haziran 1934, S. 2.  
32 Atilhan, Farmasonlar, s. 216. 
33 Karikatür için Bknz: Ek-23. 
34 Atilhan, Farmasonlar,  s. 215. 
35 Atilhan, “Maskeler Aşağı”, Milli İnkılâp, 1 Haziran 1934, S. 3, s. 5. Ancak bu esere tüm aramalarımıza 
rağmen, ulaşmak mümkün olmamıştır. 
36 Rıfat N. Bali, “Cevat Rifat Atilhan -I”, Tarih ve Toplum, C.30,Temmuz 1998, S. 175, s. 17.  
37 Atilhan, Farmasonlar, s. 217.  
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öğrenecektir38. Atilhan, durumu mahkemeye intikal ettirerek yasal mücadeleye girmiş fakat 

bu davasını takip edecek bir avukat bulamamıştır. Daha önce davayı alanlar da bir süre sonra 

vazgeçmişlerdir. Böylece, Atilhan’ın başarılı ve para kazandıran ticari hayatı 100 bin liralık 

bir zararla, iflasla sonuçlanmıştır39. 

Atilhan uğradığı bu iflası, aleyhine düzenlenen Siyonist-Mason komplosuna 

bağlayacaktır. Ona göre, Filistin Cephesi’nde yakalayıp cezalandırdığı casusların intikamını 

almak isteyen Yahudiler ve masonlar, kendisine karşı güç birliği yapmışlardı. Atilhan, iflas 

öncesi ticarethanesine gelip giden eniştesi Mustafa Hakkı Nalçacı’nın faaliyetlerine dikkat 

çekmişti. Nalçacı’nın kendisinden ayakkabı ısmarladığını ve faturalarını da düzenli olarak 

ödediğini belirten Atilhan, iddiasında bulunduğu Siyonist-Mason komplosunda Nalçacı’nın 

başrolü oynadığını iddia etmiştir40.  

Atilhan, 1942 yılının Ağustos ayında, sermayesi 1,5 milyon olan Emek Bankası T.A.Ş 

adıyla bir banka kurma teşebbüsünde bulunmuştur41. Bu bankanın hissedarları yalnız Türk 

ırkından kimseler olabilecekti. Seyhan Mebusu Korgeneral Naci Eldeniz, Seyhan Mebusu 

Sinan Tekelioğlu, Sait Aydoslu ve Cevat Rifat Atilhan tarafından Emek Bankası Türk A.Ş 

adıyla yeni bir bankanın kurulması için hükümet nezdinde teşebbüse geçilmiştir. 1.000.000 

lira sermaye ile kurulacak ve her biri 20 liralık 50.000 hisse senedinden teşekkül edecek ve 99 

sene müddetle devam edecek olan şirketin nizamnamesinde en önemli madde, hisse senedi 

sahiplerinin ancak Türkiye Cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olması mecburiyetinin 

konmuş olmasıdır42.  Banka, Milli Mücadelede yararlılık gösteren fakat geçim sıkıntısı çeken 

emekli subayların maddi sorunlarını gidermeyi amaçlıyordu. Dönemin 3. Ordu Komutanı 

Salih Omurtak Paşa’ya gelen Japon Rıza, Milli Mücadele’de yararlılık göstermiş emekli 

subayların maddi sıkıntı içinde olduklarını, devletin bu duruma çare bulması gerektiğini 

söylemiştir. Salih Omurtak da“Siz emekli subaylar bir banka ya da bir kooperatif kurun. Milli 

Savunmanın satın alma işlerini yürütün. Biz de yardım ederiz. Bu suretle sizin de durumunuz 

düzelebilir.” diyerek bankanın kurulmasına destek vermiştir. Japon Rıza bu konuşmayı Cevat 

Rifat Atilhan’a, Çolak Hayri’ye açmış ve emekli subaylar tarafından bir banka kurulması 

uygun görülmüştür43. Emekli subaylar bu bankayı maaşlarının belli bir miktarını, belli bir süre 

milli bankaya kırdırmak suretiyle kuracaklardı. Bu banka, ordunun satın alma işlerinde 

komisyoncu durumunda olacağından, fazla bir paraya ihtiyacı olmayacaktı. Bu hisse senetleri 
                                                
38 Atilhan, Farmasonlar, s. 217.  
39 Atilhan, Farmasonlar, s. 218.  
40 Atilhan, Farmasonlar, s. 211.  
41 Abidin Nesimi, Yılların İçinden, Gözlem Yay., İstanbul 1977, s. 106-107. 
42 “Milli Bir Banka Tesis Ediliyor”, Tasviri Efkâr, 22 İlkteşrin 1942, Nu: 6211/ 854, s.1.  
43 Nesimi, Yılların İçinden, s. 129.  
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taşıyana değil, ada yazılı olacak ve genellikle de emekli subaylar hissedar edileceklerdi44. 

Atilhan’ın yakın dostu Abidin Nesimi’nin tavsiyesi üzerine bankanın, Milli Savunma’nın 

satın alma işlerinin yanı sıra, mesken yapım kooperatifçiliği de yapması kararlaştırıldı45. 

Hükümet, banka hisse senetlerinin % 49’unun kişilere, % 51’inin ise kendi göstereceği 

kurumlara ait olmasını tavsiye etmiştir46. Banka kurucuları, idarenin kendi kontrolünden çıkıp 

Ankara’nın göstereceği teşkilatlara geçeceğini düşündüklerinden bu öneriyi kabul 

etmemişlerdir. Böylece Atilhan ve arkadaşlarının Emek Bankası T.A.Ş kurma girişimi 

başarısız olmuştur47. Sonradan bu bankanın yerine Eski Muharipler Bankası kurulmuştur. 

Ancak bu bankanın kuruluşunda Atilhan’ın herhangi bir etkisi olmamıştır48. Atilhan’ın 

iddiasına göre, kurucularından Hüsnü Himmetoğlu ile Civan Ali’ye Yahudi muhasebeci 

Cemil Beraha tesir etmiş ve araya nifak sokmuştur. Böylece idare meclisi ile Atilhan’ın arası 

açılmıştır49.  

 

 III. BASIN-YAYIN HAYATI 
 Burada Atilhan’a ait kitaplar, broşürler sıralanmış; çıkardığı dergi ve gazeteler 

hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Konumuz doğrudan eserlerinin tahlili olmadığı için 

bilgiler oldukça sade tutulmuştur50. 

 

A. Kitapları 

1. Sina Cephesinde Yahudi Casuslar 

Atilhan’ın bu eseri, ilk kez Anadolu gazetesinde 8 Ocak 1933- 27 Şubat 1933 tarihleri 

arasında 37 tefrika olarak yayınlanmıştır51. 1933’de Sina Cephesi’nde Yahudi Casuslar, 

1947’de ise Filistin Cephesi’nde Yahudi Casuslar –Suriye’nin Mataharisi Simi Simon 

adlarıyla kitap olarak basılmıştır. Kitap İngilizce, Fransızca, Fince, Macarca ve Almanca 

olarak da yayımlanmıştır52. 

 

 

 

                                                
44 “Milli Bir Banka Tesis Ediliyor”, Tasvir-i Efkâr, 22 İlkteşrin (Ekim) 1942, Nu: 6211/ 854, s.1. 
45 Nesimi, Yılların İçinden, s. 106-107. 
46 Nesimi, Yılların İçinden, s. 130.  
47 Atilhan, Farmasonlar, s. 223. 
48 Nesimi, Yılların İçinden, s. 107.  
49 Atilhan, Farmasonlar, s. 224.  
50 Kitaplarının muhteviyatı hakkında ayrıntılı bilgi için Bknz: Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle…, s. 41-109.  
51 “Harb-i Umumide Sina Cephesinde Yahudi Casuslar”, Anadolu, 8 Kanunu Sani 1933-27 Şubat 1933. 
52 Atilhan, Filistin Cephesinde Yahudi Casuslar-Suriyenin Mataharisi Simi Simon, İstanbul 1947. 
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2. Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk  

Kitap, genelde Yahudi aleyhtarı olarak ün yapmış bazı yabancı yazar ve devlet 

adamlarının makalelerinden oluşmuştur. Ayrıca Atilhan’ın da bir makalesi mevcuttur. Kitap, 

zararlı yazılar taşıdığı gerekçesiyle, Dâhiliye Vekaletinin 5 Haziran 1936 tarihli tezkeresi ve 

Matbuat Kanunu’nun 51. maddesi gereğince toplatılmıştır53. Kitabın daha sonraki yıllarda 

baskısının yapılmadığı görülür.  

 

3. Suzi Liberman 

Kitap, Türkçe basılmadan Atilhan’ın “Avrupalı dostlarım” dediği kişiler tarafından 

Almanca, Fransızca ve Finceye çevrilerek yayınlanmıştır54. Atilhan’ın ifadelerine göre eser, 

Erkan-ı  Harbiye-i Umumiye Riyaseti tarafından yararlı görülerek, 26 Mayıs 1935 tarih ve 

43782 sayılı tamim ile subaylara tavsiye edilmiş ve bütün birliklere dağıtılmıştır55. Ancak 

daha sonra Yahudilerden gelen şikâyetler üzerine, Dâhiliye Vekaletinin 15 Eylül 936 tarih ve 

1457 sayılı tezkeresi üzerine İcra Vekilleri Heyeti tarafından 17 Eylül 1936’da Matbuat 

Kanununun 51.maddesine göre toplatılmıştır56. Daha sonraları 1961, 1969 ve 1995’de tekrar 

basılmıştır.  

 

4. Masonluk Nedir? (Tarihte ve Günümüzde Masonluk) 

Atilhan’ın Masonlukla ilgili ikinci eseri olan kitap, daha çok bir broşür özelliğini taşır. 

İktibaslara yer verilen eserde en çok meşhur Mason yayını olan Acacia kaynak olarak 

gösterilmiştir.  

 

5. İğneli Fıçı 

Atilhan’ın en çok baskı yapan eserlerinden birisi olan İğneli Fıçı, ilk kez 1937’de 16 

sayfalık bir broşür olarak yayınlanmıştır57. Eserde daha çok Adolph Hitler, Julius Streicher, 

Henry Ford, Martin Luther, Napolyon Bonapart gibi ünlü Yahudi aleyhtarlarının sözlerine 

atıfta bulunulmuştur. Yahudi aleyhtarı içerik taşıdığı gerekçesiyle, Dâhiliye Vekâletinin 9 

Şubat1937 tarih ve 591 sayılı tezkeresi ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 Şubat 1937’de aldığı 

kararla Matbuat Kanununun 51. maddesine dayanılarak toplattırılmıştır58. İstanbul Savcılığı 

                                                
53 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030.18.01.02. 65.49.11. 
54 “Suzi Liberman”, Milli İnkılâp, 1 Mayıs 1934, S.1, s. 16. 
55 Atilhan, Yahudi Casusu Suzi Liberman, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1969, s. 17. 
56 BCA, 030.18.01.02.68.77.19. 
57 Celil Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle Cevat Rifat Atilhan, (Basılmamış Doktora Tezi), Marmara 
Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2011, s. 48.  
58 BCA, 030.18.01.02.72.13.6. 



12 
 

da broşürün içeriğini zararlı gördüğünden, Türk Ceza Kanununun ilgili 312. maddesi 

gereğince Atilhan hakkında dava açmıştır.  

Atilhan, kitabında Yahudi düşmanı bazı Hristiyanlar tarafından uydurulan bu vakayı 

doğrulamak adına, Osmanlı coğrafyasından ve bir çok yerden örnekler vermiştir. Konu 

Osmanlı coğrafyası olarak değerlendirildiğinde bizim inceleme fırsatı bulduğumuz arşiv 

belgelerinde bu tip olayların doğrulanmadığı görülür. Esasen kitabın daha çok yabancı 

referanslara atıfta bulunması, bu referansların çoğunun da aşırı derecede Yahudi düşmanı 

Hristiyanlara ait olması, konu hakkında dikkatli yorum yapılması gereğini ortaya 

koymaktadır.  

 

6. Musa Dağı 

Kitap, ismini Yahudi asıllı yazar Franz Werfel’in 1933 yılında Avusturya’da bastırdığı 

The Die Vierzig Tage Des Musa Dagh (Musa Dağın’da Kırk Gün)59 adlı romanına bir 

reddiye olmasından dolayı Musa Dağı olarak almıştır.  

 

7. İslamı Saran Tehlike ve Siyonizm 

Kitabın kütüphane kayıtlarına göre iki baskısı vardır. Bunlardan birisi Cemal Azmi 

Matbaasına, diğeri ise Aykurt Neşriyata aittir. Yahudi kaynaklarına göre, kitabın 1950’de 

İslamı Saran Tehlike ve Siyonizm, 1955’te İslamı Saran Tehlike Siyonizm ve Protokoller 

başlığıyla yayınlanan her iki baskısı da, Türkiye Hahambaşılığının şikâyetleri üzerine 

toplatılmıştır60. Atilhan ise kitabın Siyonist ve Farmasonlar tarafından toptan satın alınarak 

imha edildiğini ve bu nedenle dağıtımının kendisi tarafından elden yapıldığını belirtmiştir 61.  

 

8. Farmasonlar İslamiyet’i ve Türklüğü Yıkmak İçin Nasıl Çalıştılar?  

Kitap, Atilhan’ın 1951 yılında kurduğu Aykurt Neşriyat’ın bastığı ilk kitaptır. Atilhan 

kitapta, özellikle yabancı dilde yazılmış kitap ve gazeteleri kullanmıştır. Masonluk ve 

Yahudilik arasında bağ kuran kitapta daha çok genel bilgiler verilmiştir.  

 

 

 

                                                
59 Bu eser için Bknz: Franz Werfel, Musa Dağında 40 Gün, (Çeviren: Salih Nazlı Kaya), Belge Yayınları, 
İstanbul 2007. 
60 Rıfat N. Bali, Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri-Devletin Örnek Yurttaşları (1950-2003), 
Kitabevi, İstanbul 2009, s. 34. 
61 Atilhan, Farmasonlar, s. 189.  
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9. Türkoğlu Düşmanını Tanı 

Atilhan’ın verdiği bilgiye göre kitap, Irakta Nureddin Elvaiz ve Suriye’de Dr. 

Seyfüddin  Elbistani adlı yayıncılar tarafından Arapça olarak basılmıştır62. Kitapta bir çok 

Mason, bağlı bulundukları locaların isimleriyle birlikte verilmiştir. Kitapta verilen referanslar, 

Ömer Rıza Doğrul’un verdiği konferans metni hariç, yabancı bilim adamlarına aittir.  

 

10. Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir? 

Atilhan’ın Masonluk Nedir? adlı eserinin genişletilmiş halidir. Kitap, 1965 yılında 

izinsiz olarak basılmış ve bunun üzerine Atilhan tarafından mahkemeye şikâyette 

bulunulmuştur63. Atilhan, Masonluk hakkında genel iddialarını Türk Masonlarının kendi 

yayınlarına dayanarak ispat etmeye çalışmıştır. Atilhan’ın kitapta en çarpıcı iddiası ise 

Atatürk’ün Masonlar tarafından öldürüldüğü yönündedir.  

 

11. Gizli Devlet ve Fesat Programı 

İlk baskısı 1955 yılında yapılan, daha sonra 1957, 1964, 1968, 1972 ve 2000 yıllarında 

olmak üzere toplam altı kez basılan bu kitap,  Atilhan’ın daha önce yayımladığı Siyon 

Hükemasının Protokolleri adlı broşürünün genişletilmesiyle oluşmuştur. Aynı zamanda 

1955 yılında Atilhan tarafından Fransızca olarak yayınlanmıştır64. Atilhan’ın ifadelerine göre 

kitabın ilk baskılarından bir kısmı dönemin Örfi İdare Kumandanlığı tarafından toplatılmış 

fakat daha sonra iade edilmiştir65. Yine Atilhan’ın iddialarına göre kitabın ilk baskılarından 

bir kısmı Yahudiler tarafında satın alınarak yakılmıştır66.  

 

12. Farmasonluğun Yırtılan Maskesi 

İlk baskısında Farmasonluğun Yırtılan Maskesi adıyla çıkan kitap, sonraki 

baskılarında Masonluğun İçyüzü adını almıştır. Üçüncü ve dördüncü baskılarında, Türkoğlu 

Düşmanını Tanı kitabıyla birlikte tek kitapta toplanmıştır. Atilhan bu kitabı, kalp krizi 

nedeniyle kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesinde tamamlayabilmiştir67. Kitapta, dünyanın farklı 

ülkelerinden yazarlara ait görüşlerle farmasonluğun eleştirisi yapılmıştır.  

 

 
                                                
62 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, Çelikcilt Matb., İstanbul 1966, s. 16. 
63 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1965, s. 317. 
64 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 71. 
65 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1957, s. 397. 
66 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1957, s. 6. 
67 Atilhan, Farmasonluğun Yırtılan Maskesi, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1956, s. 110. 
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13. Tarih Önünde ve İlim Işığında 31 Mart Faciası 

İlk baskısının yapıldığı 1956 yılında 197 sayfa olarak basılan kitap, yapılan ilavelerle 

335 sayfaya kadar genişletilmiştir. Eser, Bütün Çıplaklığıyla 31 Mart Faciası adıyla da 

bilinir. Atilhan bu eser için, “Kırk yılı dolduran mücadele hayatımın en muazzam eseri ve 

tarihe karşı vazifemin en büyük ve şereflisini teşkil eden eser” ifadesini kullanmıştır. Eserde 

31 Mart Olayında Siyonizm, Dönmelik, İttihatçılık ve Masonluğun etkisi ispatlanmaya 

çalışılmıştır.  

 

14. İslam ve Beni İsrail 

Kitap, İslam ile Yahudiliği karşılaştırmakta ve daha çok da Yahudi Tarihi üzerinde 

durmaktadır. Ayrıca Yahudilik üzerinde yoğun eleştiriler yapmaktadır. Yine kitapta yabancı 

referanslar da oldukça çoktur.  

 

15. Türk İşte Düşmanın 

Kitap, 1963 yılında Milli Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Öktem tarafından “Okunması 

uygun olmadığı” gerekçesiyle, okul ve kütüphanelerden toplattırılmıştır. Kitapta Siyonizm, 

Yahudilik ve Masonluğun Osmanlı Devleti’ndeki rollerine değinilmekteydi.  

 

16. Farmasonluk İnsanlığın Kanseri 

Kitap, İbrahim Öktem’in okul ve kütüphanelerden toplattığı kitaplar arasında yer 

almaktadır. Atilhan, kitabın Masonlukla ilgili yazdığı kitapların en derli toplusu olduğunu 

belirtmiştir.  

 

17. Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti ve Uğradığı Suikastlar 

Kitap, laikliğe aykırı bulunduğundan mahkeme kararıyla toplatılmış, Atilhan hakkında 

da İstanbul Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır68. Sonuçta Atilhan hakkında 

beraat kararı verilmiştir. Kitapta, Atilhan’ın -genel söylemleriyle oldukça çelişen bir şekilde- 

Arapları ırkçılık yapmakla suçlaması dikkat çekmektedir.  

 

 

 

                                                
68 “Cevat Rıfat’ın Mahkemesi”, Yeni İstiklal, 5 Nisan 1961, Nu:16.  
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18. Küfrün Karşısında Müslümanlık-Müslümanlığın Diğer Dinler 

Muvacehesindeki Üstünlük ve Azameti 

Kitap, Atilhan’ın İslamiyet’i anlattığı eserlerinden birisidir. Bu tarz bir kitabı ilk başta 

din âlimlerinin yazmasını beklediğini belirten Atilhan, ancak İslam’a yapılan sert saldırılar 

karşısında bu âlimlerin ifadelerinin yumuşak kalacağını ve bu yüzden kitabı kendisinin 

kaleme alma lüzumunu hissettiğini vurgulamıştır69.  

 

19. Yahudiler Dünyayı Nasıl İstila Ediyorlar 

Kitap, Dünya İstilacıları adıyla da bilinmektedir. Kitapta, Yahudiliğin tarihsel 

gelişimi ve ve hedefleri tahlil edilmiştir.  

 

20. Medeniyetin Batışı 

Kitap, Yahudilerin dünya egemenliği ideallerini sorgulamaktadır. Özellikle 

Yahudilerin Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında önemli etkileri olduğu iddialarına da yer 

vermektedir. 

 

21. Dünya İhtilalcileri İsrail 

Kitap, Atilhan’ın hayatının son yıllarında kaleme aldığı eserlerinden olup geniş bir 

hacme sahiptir. Siyonist Protokollerin uygulanarak dünyada Yahudi hâkimiyetinin 

gerçekleşeceği iddialarını ispata çalışmaktadır. Bu bağlamda eser, dünyada meydana gelen 

her olumsuz olayın altında Yahudi’yi/Yahudileri arama eğilimindedir. 

 

22.  İstiklal Harbinde Sarıklı Kahramanlar 

Atilhan’ın kaleme aldığı son eserdir. Adından anlaşılacağı üzere kitap, İstiklal Harbi 

yıllarında din adamlarının hizmetlerinden bahsetmektedir. Ancak Atilhan, bu din adamlarının 

Cumhuriyet kurulduktan sonra hak ettikleri muameleyi görmediklerini vurgulamış ve bunu 

ispata çalışmıştır.  

 

23. Menemen Hadisesinin İçyüzü 

Atilhan’ın ölümünden sonra basılan eseridir ve daha çok Yunanistan kaynaklarından 

yaptığı uzun iktibaslarla örülüdür. Bu kaynaklara dayandırdığı en dikkat çekici iddia ise 

Atatürk hakkında Moskova’da ölüm kararı alındığıdır.  

                                                
69 Atilhan, “Küfrün Karşısında Müslümanlık”, Sebilürreşad, C. 14, 1961, S. 329, s. 60-61. 
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24.  İttihat ve Terakkinin Suikastları 

Kitap, Sultan Abdülhamit Han ve İttihatçıların Cinayetleri adıyla da 

tanınmaktadır. Kitapta özellikle Siyonizm ve Masonluğun İttihat ve Terakki Cemiyetine 

etkileri incelenmiş ve bu bağlamda Sultan Abdülhamid’in durumu tahlil edilmeye 

çalışılmıştır.  

 

B. GÜNÜMÜZE ULAŞMAYAN KİTAP VE BROŞÜRLERİ70 
1. Anadolu’nun Çilesi 

2. Anadolu Davamız 

3. Antiseptisizm (Antisemitizm) Nedir? 

4. Askere Din Dersleri 

5. Balkan Harbini Niçin Kaybettik? 

6. Balkanların Kalkınma Amilleri 

7. Bir Facianın İçyüzü 

8. Bizde Meşrutiyet 

9. Bulgarların Muvaffakiyetleri ve Sebepleri 

10. Çağ Açan Hükümdar Fatih 

11. Dönmelik Nedir? 

12. Dönmelerin Şimdiye Kadar Gizli Kalmış Sırları ve İbadetleri 

13. Dünya Müslümanları Birliği ve Siyonizm 

14. Edirne Muhasarasında Son Gün 

15. Esaret Hatıraları 

16. Filistin Hezimeti ve Sebepleri 

17. Filistin’de Ordumuz 

18. Görünmeyen Teşkilat 

19. İkinci Arnavut Harekâtı 

20. İsrail ve Farmason 

21. Kahramanlık ve Düşmanlarımız 

22. Kuva-yı İnzibatiyeciler 

23. Küçük Hatıralar 

24. Masonluk 

25. Masonlarla Niçin Mücadele Ediyorum 

                                                
70 Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle…, s. 80,81. 
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26. Masonluğa Karşı Türklük ve Masonluk 

27. Meçhul Kahramanlar 

28. Mehmetçiğin Tarih Boyunca Oynadığı Rol 

29. Meşhur Türk Masonları 

30. Mister Roozvelt ve Yirmi Yedi Müşaviri 

31. Mücadeleye Devam ve Türk Milliyetçiliği 

32. On İki Haftalık Ders Programı 

33. Orduda Maneviyat 

34. Orduda Mason Zabitler 

35. Orduda Siyaset 

36. Orta Avrupa’da ve Orta Anadolu’da Seyahat 

37. Osmanlıların Tevessü Programı 

38. Tanzimat ve Neticesi 

39. Türklerin İslam Âlemindeki Mevkii 

40. Yemen ve Makedonya 

 

C. ÇIKARDIĞI DERGİ ve GAZETELER 
1. İnkılâp/Milli İnkılâp 

İlk defa İzmir’de İnkılap adıyla çıkmıştır. Başyazarı ve yayın müdürü Cevat Rifat 

iken, derginin sahibi Selanikli bir dönme olan Osman Senai Bey idi. Dergi yayın hayatında 

tam olarak İnkılapçı/Kemalist çizgidedir. Hatta Atilhan’ın Atatürk’ü peygamber seviyesine 

çıkardığı yazılar bu dergi sayfalarında çıkmıştır. Dergi, 1 Ağustos 1933 tarihli 5. sayısında 

Milli İnkılâp adını almıştır. Cevat Rifat’ın Almanya gezisinden dolayı, 6. sayıdan itibaren 

yayınına altı ay ara veren dergi, yeni yayın döneminde İstanbul’da yayımlanmaya başlanacak 

ve aylık çıkarken on beş günde bir çıkacaktır. Dergi, İnkılâp ve Milli İnkılap adlarıyla 

toplam on iki sayı yayımlanabilmiştir. 

Milli İnkılâp’ın, 1934’te meydana gelen Trakya Olaylarının ardından, “Neşriyatı ile 

memleket içinde ve dışında fena bir cereyan husule getirmek ve milli vahdeti bozmak gayesini 

takip ettiği anlaşıldığından”, 7 Temmuz 1934 tarihinde yayımı durdurulmuştur71. Atilhan, 

Milli İnkılâp dergisini on iki yıllık bir aradan sonra Bakanlar Kurulunun 6 Şubat 1946 tarihli 

izniyle tekrar yayımlanmaya başlamıştır72. Dergi, bu dönemde Atilhan’ın başkanlığını yaptığı 

Türk Muhafazakâr Partisi’nin yayın organı haline gelmiştir. Ancak sadece altı sayı 
                                                
71 BCA, 030.18.01.02.46.48.2. 
72 BCA, 030.18.01.02.110.10.17. 
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yayımlanabilmiştir. Dağıtımını hiçbir genel bayi yapmak istemediğinden yayımını kendisi 

durdurmuştur.  

 

2. İnkılap 

Yüzbaşı Cevat Rıfat’ın Milli Mücadele yıllarında Bartın ve Havalisi Komutanlığı’nın 

karargâh merkezi Çaycuma’da basılmıştır. Gazetenin başyazarlığını maarif müfettişlerinden 

M. Cemil Bey yapmıştır73. Gazetenin nüshaları günümüze kadar ulaşmamıştır. 

 

3. Mücadele 

Atilhan’ın kurduğu Türk Muhafazakâr Partisi’nin propaganda organı olarak 3 Mayıs 

1947 tarihinde çıkmıştır. Gazetenin dağıtımı için İstanbul’da modern bir dağıtım teşkilatı da 

kurulmuştur. Nüshalarına az sayıda rastlanılan gazetenin ne kadar süreyle yayın yaptığı 

bilinmemektedir.  

 

4. İstikbal/Yeni istikbal 

Gazete, İDP’nin propaganda organı Büyük Cihad’ın siyasi tarafsızlık kararı alıp 

partiyle yolunu ayırmasından sonra partinin yayın organı olarak çıkarılmıştır. İlk sayısı 17 

Temmuz 1952’de İstikbal adıyla çıkan gazete, ikinci sayıdan itibaren Yeni İstikbal adını 

almıştır. İlk beş sayısı Ankara’da Milli Kütüphanede bulunan gazetenin yayın süresi hakkında 

daha fazla bilgi yoktur. 

 

5. The Islamic United Nations 

İlk sayısı, 20 Haziran 1956’da çıkmış ve düzensiz aralıklarla yayınlanmıştır. Gazete, 

Pakistan’da yerleşik Pan-Islamic League tarafından finanse edilmiş ve editörlüğünü de 

İsrail’in kuruluş savaşı sırasında Arap ülkeleri safında savaşacak Türk gönüllülerden oluşan 

bir birlik kurmaya çalışan ancak başarısız olan R. Ettenheim adlı bir Alman yapmıştı74. 

Gazete, Yahudi ve Komünizm aleyhtarı bir söyleme sahiptir. Atilhan, The Islamic United 

Nations’ı İslam dünyasının yanı sıra, Avrupa ve Amerika’daki Hıristiyan “dostlarım” dediği 

şahıslara da göndermiştir. Bu şahıslar Atilhan’a, gazetenin içeriğini ve yayın politikasını öven 

mektuplar göndermiş ve kendisinin Yahudi ve Masonlarla olan mücadelesini takdir 

etmişlerdir75.  

                                                
73 “Maskeler Aşağı”, Milli İnkılap, 1 Haziran 1934, S. 3, s.4. 
74 Bali, “Cevat Rıfat Atilhan II”, Tarih ve Toplum, C. 30, Ağustos 1998, S. 176, s. 23. 
75 BCA, 030.01.62.381.25/2,3,4,5,6. 
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IV. ALMANYA GEZİSİ 
Atilhan, Antisemit yayımcı Julius Streicher’in daveti üzerine Aralık 1933’de 

Almanya’ya gitti. Julius Stericher uluslararası bir Antisemit haçlı seferi oluşturmak için 

çalışmış, dünyada kendisine ortaklar ararken Türkiye'den de ırkçı gördüklerinden bir kısmını 

özellikle de Atilhan’ı Almanya'ya davet etmişti76. 

Naziler, Atilhan’a büyük saygı gösterdiler ve kendisini “Herr Major (Sayın Binbaşı)” 

diye selamladılar. Avner Levi, Atilhan’ın İstanbul'a beraberinde çok sayıda Antisemit 

malzeme, karikatürlerin klişeleri ve Almanya'dan temin ettiği para ile döndüğünü 

kaydetmektedir77. Atilhan bu gezisinde, Ulrich Fleischhaver adında meşhur bir Alman 

milliyetçisi ile Weimar’a gider. Kontun (meşhur Johnson takma adlı Kont Fredric Von 

Leuchte ) orman içindeki şatoda yaşadığını, bu zatın milyonları aşan servetini Farmasonlukla 

Mücadele Cemiyeti’ne bağışladığını belirttikten sonra, kendisine şunları söylediğini belirtir: 

“İkinci Dünya Harbi yaklaşıyor. Eğer Almanya bu harpte galip gelmezse tekmil insanlık, 

Yahudi’nin, Komünizm’in ve bunların uşakları Farmasonlar’a esir olacaklardır.”78 

Streicher’in Der Stüermer dergisi 18 Ağustos 1934 tarihli nüshasında, Atilhan ile 

ilgili uzun bir tanıtım yazısı yayınlar. Atilhan’ın bir fotoğrafının da eklendiği yazı, 

Yahudilerin Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’nde Osmanlı aleyhtarı casusluk 

faaliyetlerine dikkat çekmiştir79.  

Atilhan, evinde misafir olduğu mühendis Harun İlmen’in aracılığıyla Alman devlet 

bakanlarından Alfred Rozenberg ile tanıştırıldı ve Rozenberg’in nazik ve övgü dolu sözleriyle 

karşılandı80. Kendisiyle birlikte, Berlin yakınlarında kurulan Oranienburg toplama kampını 

gezdi ve kamp izlenimlerini sonradan Tarih Boyunca Yahudi Mezalimi İğneli Fıçı81 adlı 

eserinde ayrıntılı olarak anlattı. Dostlarının anlattığına göre Atilhan, Almanya’da bulunduğu 

sırada Hitler ile tanıştırılmış ve Yahudilerle olan mücadelesi Hitler tarafından takdir 

edilmiştir. Hitler, Yahudilerle mücadelede kullanılmak üzere emrine açık çek vermişse de 

                                                
76 Avner Levi, “1934 Trakya Yahudileri Olayı -Alınamayan Ders-”, Tarih ve Toplum, Temmuz 1996, S.151, s. 
11.  
77 Avner Levi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, İletişim Yay., İstanbul 1996, s. 102-103. 
78 Atilhan, Farmasonluk İnsanlığın Kanseri, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1960, s. 83.  
79 Avner Levi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, s. 103.  
80 Atilhan, İğneli Fıçı, Özbahar Yay., İstanbul 1969, s. 79. 
81 Atilhan, bu eseri ile ilgili olarak görülen mahkemede, eserinin ilmî olduğu iddiasında bulunmuş (“Yahudi 
Teşkilatı”, Haber Akşam Postası, 25 Nisan 1937, Nu: 1894, s. 1) ve kitabın “Cemiyetin muhtelif sınıflarını 
umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik etmediği ve bunun sadece ilmî bir mahiyeti haiz 
olduğu” yolundaki müdafaasını tekrarlamıştır (Haber Akşam Postası, 30 Mayıs 1937, Nu: 1929, s.4).  
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kendisi bunu kabul etmemiştir82. Bunun yanı sıra “II. Dünya Savaşı sırasında Alman 

hazinesinden para almadığını iddia edecek bir yazar varsa çıksın elini öperim.”83 demesi de 

bir gerçeği ortaya koyması bakımından da önemli görülebilir. Hatta ismini vermeden 

Beyoğlu’nda İkinci Dünya Savaşı yıllarında Alman hazinesinden bolca yardım alıp Yahudiler 

aleyhinde makaleler yazan Yahudi asıllı bir yazardan söz eden Atilhan, bu konuda bir hayli 

iddialıdır84. Bu bağlamda Müstecip Ülküsal da Almanya gezisinde Almanlardan bir aylık bir 

ücret aldığını söyleyenlerdendir85. 

İsrail Devlet Arşivleri'nde bulunan Atilhan hakkında yazılmış olan ve yazarının 

İstanbul Yahudi Cemaati mensubu Max Bilen olduğu sanılan bir raporda, Atilhan'ın Hitler 

tarafından Almanya'da huzura kabul edildiği ve İğneli Fıçı adlı eserinin Almancaya da 

çevrilip yayınlanması için 80.000 Reich Mark telif ücreti aldığı belirtilmektedir86. Bunun 

yanında kitaplarından bazılarının Almanya’da yayınlandığı görülmektedir. Bu bağlamda, 

Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar kitabı yayınevi U.Bodung Verlag-Erfurt tarafından 

Die Schöne Simi Simon adı altında Almanca olarak yayınlanmıştır87. 

Atilhan, Almanya’da bulunduğu yıllarda Nazi devlet adamlarıyla ve Antisemit 

çevrelerle yakın ilişkilere girmiştir. 4 Mart 1934’de Münih’te bulunan Königshof Oteli’nde 

toplanan Siyonist, Komünist ve Farmason Düşmanları Kongresine katılmıştır88. “Bu 

kongrenin bütün kararları ve zabıtları hakkında malumat vermeye kitabımızın müsaadesi 

yoktur.” diyerek ayrıntı vermekten kaçınmış, sadece programı yazmıştır89. Kongrenin genel 

başkanlığına seçilince, Hıristiyan âleminin Müslümanlara bakışından dolayı zor 

kabullenildiğini belirtmekten kendisini alamamıştır. Ancak, ifadesine göre, "…Müzakereleri 

idare ve insanlığın yararlarına parmak basmaktaki isabetler kongre üzerinde çok müspet 

tesirler yapmış ve dünya matbuatında lehimize propagandalar yapılmasına sebep 

olmuştur."90 

 

 

                                                
82 Avukat M. Fazlı Akkaya’nın Atilhan’ın Yahudi Casusu Suzi Liberman adlı eserine yazdığı önsöz (Atilhan, 
Yahudi Casusu Suzi Liberman, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1969, s. 15). Ancak Atilhan, bizim inceleme fırsatı 
bulduğumuz eserleri ve yazılarında böyle bir olaydan bahsetmemektedir. 
83 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, Çelikcilt Matb., İstanbul 1966, s. 139.  
84 Atilhan, “Gizli Ellerin Oyunu”, Hüradam, 23 Ocak 1951, Nu: 41, s. 2.  
85 Müstecib Ülküsal, İkinci Dünya Savaşı’nda 1941-1942 Berlin Hatıraları, İstanbul 1976, s. 47.  
86 İsrail Devlet Arşivleri (İDA) 253/9 sayılı dosya, 2 Şubat 1951, "Cevat Rifat Atilhan" başlıklı rapor. 
87 Bali, Musa'nın Evlatları, Cumhuriyet'in Yurttaşları, İletişim Yay., İstanbul 2001, s. 218.  
88 Atilhan, “Siyonizm, Komünizm ve Farmasonluğa Karşı Beynelmilel Dünya Teşkilatı”, Sebilürreşad, C. 1, 
Haziran 1948, S. 4, s. 17.  
89 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, Gün Matb., İstanbul 1955, s. 120.  
90 Atilhan, Farmasonlar, s. 183.  
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V. ASKERÎ MAHKEMEDE YARGILANMASI 
Atilhan, Almanya’dan döndükten hemen sonra İzmir’de aylık yayımlanan Milli 

İnkılâp dergisini İstanbul’da on beş günde bir yayımlamaya başlayacaktır. Dergi Bakanlar 

Kurulu tarafından kapatıldıktan sonra Atilhan, kitap yayınlarına ağırlık verecektir.  

II. Dünya Savaşı’nın meydana getirdiği koşullarda alınan tedbirlerden olarak Atilhan 

da 28 Temmuz 1940 ile 17 Temmuz 1942 tarihleri arasında İstanbul Rami Kışlası’nda ihtiyat 

subayı olarak görevlendirilmiştir91. Bu görevdeyken, 12 Ağustos 1940’da Şişli’deki evinde 

tutuklanmıştır. Tutuklanma nedeni, başında bulunduğu askeri birlikle hükümet darbesi 

yapacağı iddiasıydı92. Ayrıca kendisine isnat edilen suçlar arasında yabancı memleketlere 

kaçmaya teşebbüs, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türkiye'de Nazi Partisi kurmak da yer 

almaktaydı93. Atilhan, bir kaynağa göre 11 ay94, başka bir kaynağa göre de 8 ay tutuklu 

kaldı95. Atilhan ise, 5 ay İstanbul'da, 3 ay da Ankara'da Askeri Cezaevi'nde tutulduğunu 

belirtmektedir96.  

Atilhan, yargılama sonunda beraat etmiştir. Tutuklanmasına neden olan delillerin ise 

Yahudi ve dönmelerin acemice ve alçakça iftirası olarak nitelendirmiştir97. Bu iftira olayının 

Arnold Lenç adında bir Alman Yahudi’si ile Marye Maçek adında Viyanalı bir oyuncunun 

başının altından çıktığını iddia etmiştir98. Atilhan’ın komplo konusunu değerlendirirken 

söylediği şu ifadeler aslında kişiliğini ortaya koyması açısından da önem taşımakta ve gözden 

uzak tutulmaması gerekmektedir: "…Çünkü ben mümkün olduğu kadar insanlardan, hatta 

kendi ailemden bile uzak yaşayan ve kimseye inanmayan bir adamım."99 

Hâkim General Şevket Mutlugil’den yeni dinlediği bir bilgiye göre Atilhan, Şevket 

Mutlugil’in şunları söylediğini kaydederken ayrıca Mutlugil’in adresini vererek isteyenlerin 

kendisine sorabileceğini vurguluyordu:  

 “Kararı imza için mareşale götürdüm. Yanımda Hakim Korgeneral Münir Kocaçıtak 

da vardı. Ve anlattım. Bu adam, para kabul etmez, önüne sürülen servetlerin hepsini 

reddetmiştir. Evinde elektrik ve havagazı kesilmiş, çocukları açtır. Hudutsuz derecede 

                                                
91 Milli Savunma Bakanlığı Arşivi (MSB Arşivi), Cevat Rifat Atilhan’a Ait Askerî Safahat Belgesi. 
92 Atilhan, Farmasonlar, s. 221. 
93 Bali,  “Yaşam Öyküsü, Yayımları ve Düşünce Dünyası ile Cevat Rifat Atilhan-I”, Tarih ve Toplum, C.30, 
Temmuz 1998, S. 175, s. 20. 
94 “Cevat Rifat Atilhan” maddesi, Büyük Larousse, C. 2, Gelişim Yay., İstanbul 1986, s. 979. 
95 Bali, “Cevat Rifat Atilhan-I”, s. 20. 
96 Atilhan, Farmasonlar, s. 219.  
97 Atilhan, Dünya İhtilalcileri -İsrail, s. 259. 
98 Atilhan, Farmasonlar, s. 222. 
99 Atilhan, Farmasonlar, s. 219. 
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namuskâr ve vatansever bir insandır ve saire ve saire. Mareşal kararı imzalarken gözyaşları 

imzayı silmiş bulunuyordu.”100 

Atilhan kararın kendisine tebliğ edilmesinden önce meydana geldiğini iddia ettiği bir 

olaydan da bahsetmektedir. Buna göre; 

“…Üç gün evvel 8 Nisan 1941'de Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde bir hemşire (ismi 

mahfuzdur) ihtiyat vazifesini yapmakta olan iki Yahudi eczacının Mois ve İshak’ın 

birbirlerine şunu dediklerini duymuştur: 

  - “Moiz…Ne dersin be kurtuldu bu herif yine. Mareşal himaye ediyor anlaşılan. 

  -  Kimden bahsediyorsun? 

  -  Anlamadın mı be Cevat Rifat'tan 

  Ve Moiz elindeki tüpü kırarak pürhiddet:  

  -  Olur şey değil be… Bu defa kurtulamayacaktı, demişti.” 

İsmi verilmeyen bu hemşire konuşmayı duyunca derhal eve gitmiş ve Atilhan'ın 

hanımına söylemiştir101. 

Atilhan cezaevindeyken, bono borçları yüzünden Ziraat Bankası’ndaki maaşı 

haczedilerek mevcut emekli maaşının dörtte birine el konulmuştur. Atilhan bu olayı, bankada 

görevli bulunan Farmason bir yetkilinin aleyhinde düzenlediğini iddia ettiği bir komploya 

bağlamıştır102. 1950’de Atilhan’ın Yapı Kredi Bankası’ndaki mevduatına da el konulmuştur. 

Atilhan bunu da kendisine karşı düzenlenen bir Farmason komplosuna bağlayacaktır. Ona 

göre, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm adlı kitabının yayımlanmasıyla tedirgin olan 

Farmasonlar, kendisinin hazırlamakta olduğu Farmasonlar İslamiyet’i ve Türklüğü 

Yıkmak İçin Nasıl Çalıştılar? adlı eserini haber almışlar ve bankadaki hesabına bir 

komployla el koydurtarak kendisinden intikam almışlardı103.  

 

VI. 1948 ARAP-İSRAİL SAVAŞI ve ATİLHAN 
1948 Arap-İsrail savaşının başladığı sıralarda Atilhan, Türkiye’de Filistin’de 

savaşacak gönüllü bir Türk birliği kurduğu iddiasıyla gündeme gelecektir. Buna dair ilk 

haberler, Türk basınında yalanlanmasına rağmen104, Atilhan, bu birliğin kurulmasıyla samimi 

olarak ilgilendiğini ve gerekli yerlerle irtibata geçtiğini açıklamıştır105. Ancak Anadolu Ajansı 

                                                
100 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, Aykurt Neşriyatı (Tarihsiz), s. 260.  
101 Atilhan, Farmasonlar, s. 222.  
102 Atilhan, Farmasonlar, s. 223. 
103 Aynı Yer. 
104 “Filistin İçin Türkiye’de Bir Gönüllü Birliği Hazırlandığı Haberi Asılsız”, Cumhuriyet, 30 Ocak 1948, Nu: 
8426, s. 3.  
105 “Filistin’e Türkiye’den Gönüllü Gidecek mi?”, Tasvir, 2 Şubat 1948, Nu: 900, s. 1.  
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da Başbakan da Türkiye’den bazı kuvvetlerin Filistin’e gideceği yolundaki haberleri kesin bir 

dille yalanlamıştır106.  

Cumhuriyet, Halep'te çıkan El Sabah gazetesinin 1180. sayısında “Türkiye'de 

Filistin için toplanan Türk Gönüllüleri Cemiyeti başkanı, Arap Birliği Sekreteri Azzam 

Paşa'ya gönderdiği bir telgrafta, yüz Türk gönüllü subayının Filistin mücadelesine hazır 

oldukları bildirilmektedir.” haberini vermiştir107. Hergün ise Suriye El Sabah gazetesinin 

verdiği haberin aslı olmadığını beyan etmiş “Mevzu bahis yüz Türk subayının Arap ordusuna 

katılması keyfiyeti Türkiye'nin bu mesele karşısında aldığı tarafsız duruma muhaliftir.” 

açıklamasını yapmıştır108. 

Avram Leyon da Türkiye'de Filistin için subayların teşkilatlandığı haberlerinin AA 

tarafından yalanlandığını, dolayısıyla hükümetin Filistin meselesinde Yahudiler aleyhine oy 

verdiyse de Araplara askeri yardımda bulunmaktan yana olmadığının anlaşıldığını dile 

getirmiştir. Atilhan’ın bu girişimine resmen müsaade edileceğini zannetmediklerini de 

belirtmiştir. Atilhan'ın bir yabancı gazeteye, bu iş için hazır olduklarını, Filistin meselesinin 

bir Arap meselesi olmakla kalmayıp bütün Müslümanları birleştirdiğini açıkladığından 

bahseden Leyon, Atilhan’ın Yahudilere harp etmeye hazır milyonlarca Arap dururken bu işe 

bir avuç insanla girişmesini boşa zahmet olarak nitelendirecektir: “Cevat Rifat Atilhan'ın bu 

hareketini şuna benzetebiliriz: Koskoca bir denize bir bardak su dökmekle acaba deniz 

fazlalaşır mı? Yabancı kimselere yardım yapacağına bu gayretini kendi memleketine hasretse 

daha faydalı bir iş görmüş olur, eğer kendileri bu maceraya atılmak için bu kadar hevesli ise 

kendi memleketinin dertleri çoktur, bu hevesini orada sarf etsin.”109 Atilhan ise bu konuda 

kendisiyle yapılan bir röportajda şunları dile getirecektir: “Ben bu dava ile samimiyetle 

alakadar olduğumu lazım gelen yerlere bildirdim. Bu haber Babıali hariç bütün dünyada 

derin akisler uyandırdı. Hükümetimizin vazife ve mesuliyetlerini müdrikim fakat Anglo- 

                                                
106 “Bay Atilhan’ın Yersiz Bir Teşebbüsü”, La Boz De Türkiye, 15 Şubat 1948, S. 197, s. 216. Bu yayın organı, 
konuyla ilgili olarak şunları dile getirmiştir: “…Eski bir subay olan ve memleketin menfaatlerini bilmesi lazım 
gelen Bay Atilhan, bu samimi alakasını lazım gelen yerlere bildirdiğini ilan etmekle, demokrat âlemin bir 
parçası olan Türkiye'nin menfaatlerine ne kadar hizmet edebileceğini pek kestiremiyoruz… C.R. Atilhan bu 
sözlerden sonra ezcümle şöyle demektedir: “Bu yolda çıkacak her meselede hayat ve istikbalimi memnuniyetle 
tehlikeye atmaktan çekinmeyeceğim.” Bay Atilhan'ın ve arkasında sürüklemek istediği arkadaşlarının hayat ve 
istikballerini memnuniyetle uğrunda vakfedecekleri bu gayenin milli menfaatlerimizden ne kadar uzak olduğunu 
ve haddi zatında ne derece boş olduğunu düşünürken bu sözlere gülememek elden gelmez.” Makalede ayrıca, 
Arapların Türkleri nasıl arkadan vurdukları hatırlatıldıktan sonra şu ifadelere yer verilmiştir:   
“Sonra Bay Atilhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetini, hareketlerini laikliği kabul ettiğinden beri İslam sıfatı 
ile ayarlamadığını hatırlamıyor mu? Türk cemiyeti yirminci asrın zihniyetine uygun hareket ederken, Bay 
Atilhan'ın henüz dinî hislerin tesiri ile hareket edildiği Haçlı Seferleri devrinin zihniyetinden kurtulamadığı 
teessüf edilecek bir haldir”(aynı yer).  
107 “100 Subayımız Filistin’e Gidecekmiş”, Cumhuriyet, 4 Mayıs 1948, Nu: 8521, s. 3.   
108 “Yüz Türk Subayının Filistin'e Gideceği Haberi Asılsız”, Hergün, 6 Mayıs 1948, Nu: 171, s1. 
109 Avram Leyon, “Boşuna Zahmet”, Şalom, 5 Şubat 1948, Nu:15, s.1. 
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Amerikan tipinde bir demokrasi yolunda ilerleyen memleketimizde de hür vatandaşların hak 

ve salahiyetleri hududunu da biliyorum. Kendi gönül rızaları ile bu davaya katılmak isteyen 

arkadaşlarımızın milli şerefimizi kıskançlıkla muhafaza edecek insanlar olmalarına dikkat 

ediyorum. Fakat henüz fiili bir teşebbüse girişilmiş değildir. Temenni edelim ki, Birleşik 

Milletlerin vicdanı bu haksızlığı idrak edip tamirine yeltensin. O zaman Asya ve Yakın Şark'ın 

huzuru ihlal edilmiş olmaz. Bu yolda çıkacak her meselede hayat ve istikbalimi memnuniyetle 

tehlikeye atmaktan çekinmeyeceğim. Ben şahsen Yahudi emperyalizminin aleyhtarıyım. 

Filistin meselesinde Arap mücadelesine bizden de gönüllü iştirak edecekler olabilir. Bu 

davada onların seciye sahibi olup olmadıklarını araştıracağım. Bu işi elbet kanun ve devletin 

yüksek menfaatlerini düşünerek yapacağız. Askerlikte uzun tecrübelerimiz kumanda ve 

kurnazlık taktiği bakımından çok faydalı olabilir. Şimdilik birçok emekli yüksek rütbeli 

askerlerden gönüllüler mevcuttur. Bu hareketimizi bütün Arap gazetecileri milletimize mahsus 

asil bir jest olarak karşıladıklarını söylüyorlar.”110 

Gönüllü Türk Birliğinin kurulmasıyla ilgili haberler, Arap ülkelerinde büyük bir 

sevinç meydana getirmiş, Türkiye’de de bazı emekli subaylar bu birliğe başvurmuştur. 

Atilhan, Arap Birliği Genel sekreteri Abdurrahman Azzam Paşa’nın da onayladığı bu birliğin 

masrafları için Arap Birliğinden tahsisat istemiştir111. Rıfat N. Bali, bir İsrail kaynağına 

dayandırdığı iddiasında, Kudüs Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni’nin Atilhan’a gerekli tahsisatı 

gönderdiğini, ancak Türk hükümetinin müdahalesi üzerine Atilhan’ın bu girişimden 

vazgeçtiğini, Kudüs Müftüsü’nün gönderdiği parayı da kendi amaçları için kullandığını iddia 

etmiştir112. 

Atilhan, “Her türlü imkânsızlık ve akıbetleri göze alarak, bütün varlığımı sarf ederek 

cihad meydanına fedai bir Türk müfrezesi göndermek suretiyle…” başlayan sözleriyle 

Filistin’e bir müfreze gönderdiğini belirtmiştir113.  Ayrıca, Yeni İstiklal gazetesinde 

yayımladığı birkaç makalede, Filistin’e gönüllü birlik gönderdiğini, kendisinin de Filistin’e 

geçtiğini, fakat geç kaldığı için arkadaşları gibi cepheye gidemediğini belirtmiştir114. Kemal 

Kadir, Atilhan hakkında yazdığı bir yazıda, “1948 Arap İsrail harbinde kendi serveti ile temin 

ettiği 300 Türk gönüllüsü ile cepheye hareket etmiş ve cephede tek başarı olarak birlik, bir 

Yahudi köyünü almıştır.”115 demektedir.  

                                                
110 “Filistin’e Türkiye’den Gönüllü Gidecek mi?”, Tasvir, 2 Şubat 1948, Nu: 900, s. 5.  
111 “Filistin’e Gidecek Türk Gönüllüleri”, Tasvir, 1 Mayıs 1948, Nu: 989, s. 2.  
112 İDA, 258/9, 2 Şubat 1951 “Cevat Rifat Atilhan” başlıklı belge. 
113 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti ve Uğradığı Suikastlar, Kitsan Matbaacılık, İstanbul 1979, s. 
183. 
114 Atilhan, “Ortadoğu’daki Kanserin Tasfiyesine Doğru”, Yeni İstiklal, 29 Ocak 1964, Nu: 153, s. 2.  
115 Kemal Kadir, “Yılmayan Adam: Cevat Rifat”, Bizim Anadolu, 4 Şubat 1975, Nu: 2089, s. 2. 



25 
 

Cepheye gönderilen müfreze konusunda, Irak’ın Ankara eski Büyükelçisi İbrahim 

Akif Alus Bey’i şahit gösteren Atilhan, kendisinin Filistin’e gönderdiği gönüllüleri gören 

İbrahim Akif Bey’in “Çok mütehassis olduğunu ve bu hislerini her fırsatta izhar ettiğini” 

belirtmektedir. Atilhan, adı geçen büyükelçinin açık adresini vererek merak edenlerin gidip 

sorabileceğini de vurgulamış ve “Gönül bütün Müslümanların müşarünileyh gibi halis ve 

kadirşinas olmasını o kadar istiyor ki…” demiştir116. 

Atilhan, silahlı mücadelede destek konusunda sadece Filistin ile sınırlı kalmamıştır. 

Cezayir konusunda dile getirdiği hassasiyetlerini ayrıca Tunus için de belirtecektir. 

Fransızların Tunus’ta yaptıkları karşılığında oraya da gönüllü gitme taraftarı olacaktır. Tunus 

halkına seslenerek “…Zonguldak’ı işgal etmiş olan Fransızlara kafa tutmuş bir cephenin 

kumandanı, yetmişlik bir asker yazıyor… Sizi saflarımıza iltihak etmeye davet etmiştim. Çoluk 

çocuk ve ana vatanınızı bir daha görmemek üzere silahlarınızla bize iltihak etmiş ve bir 

siperde, bir sancak altında beraber harp etmiştik. İşte bu Fransızlara karşı… Türk bunu 

unutmadı. Şimdi siz de bu yetmişlik askeri saflarınıza çağırınız koşa koşa gelir şahadet 

şerbetini içerim. Bu yazı, dört Yahudi uşağının değil, otuz milyon Türkün ruhuna tercümandır 

buna da inanınız!” diyecektir117. Aslına bakılırsa Milli Mücadele’de önemli roller üstlenmiş 

bazı askerlerde böyle Atilhan’daki gibi bir temayül dikkat çekicidir. İster buna macera densin, 

ister bir idealizm… Atilhan, bu konudaki bir bilgiyi şu şekilde nakletmektedir:  

“İstiklal Harbimiz sona erer ermez, Milli Mücadele'nin sayılı kahramanlarından 

Niğde eski Mebusu Albay Halil Nuri Bey, Teşkilat-ı Mahsusa Reisi Albay Hüsamettin Ertürk'e 

müracaat ederek, ‘Türkiye'yi kurtardık, şimdi sıra diğer Müslüman milletlere geldi. Cezayir'in 

halâsı için teşkilat yapalım, gönüllü toplayalım, biz de onlara yardım edelim’ dedi. 

Aralarında görüştüler ve bir karara vardılar. Birçok gönüllü kaydedildi. Fakat Rif kahramanı 

eşsiz mücahid Abdülkerim'in Cezayir'i terki üzerine bu faaliyet durdu. Ben de 1948'de fiilen 

Filistin Harekâtı’na iştirak ettim ve elimden geldiği kadar çalıştım. Bu iki misal Türk Milletini 

İslam âlemi nazarında temize çıkarmaya kâfidir.”118 Ancak Atilhan, başka bir yazısında 

Cezayir’e gitmelerine resmî makamlar tarafından izin verilmediğini belirtmektedir119. 

 

 

 

 
                                                
116 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti, s. 155. 
117 Atilhan, “Cezayir’den Sonra Tunus”, Yeni İstiklal, 9 Ağustos 1961, Nu: 34, s.2.  
118 Atilhan, “Biz, Komşularımız ve İslam Dünyası”, Yeni İstiklal, 4 Aralık 1963, Nu: 145, s.2.  
119 Atilhan, “Kıbrıs Hadiseleri ve Ortaya Döktüğü Hakikatler”, Yeni İstiklal,  9 Eylül 1964, Nu: 161, s.1.  
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VII. BİRLEŞMİŞ İSLAM MİLLETLERİ FİKRİ ve ATİLHAN 
Atilhan, daha Harbiye yıllarındayken Birleşmiş İslam Milletleri fikrine sahipti120. 

Harbiye’nin son sınıfındayken kendi imkânlarıyla Kuzey Afrika seyahatine çıkmış, Tunus, 

Fas ve Cezayir gibi ülkeleri ziyaret etmiştir.  Bu seyahat sırasında, Fas Meliki Mevlay Hafiz 

ile görüşmüş ve yakın ilgisine mazhar olmuştu. Atilhan, ziyarette bulunduğu ülke 

insanlarının, sırf Türk olduğu için kendisine saygı duyduklarını belirtmiştir. Atilhan, 

Arapların Türklere olan bu sempatisini Türk-Arap kardeşliği için sağlam bir iç dinamik olarak 

kabul etmiştir121. Atilhan’a göre İslam Dünyası, “Derin bir atalet ve iptidailik içinde 

yüzmekteydi.” Bunun nedeni, emperyalistlerin ve Siyonistlerin Müslümanlar üzerinde 

asırlardır uyguladıkları ekonomik ve siyasî kaynaklı sömürge politikalarıydı. Atilhan’ın buna 

bulduğu çare, Türk-Arap birliğinin başını çektiği tüm Müslüman halkların ortak bir kader 

birliği oluşturmasıydı. Atilhan’a göre Birleşmiş İslam Milletleri, Müslüman ülkelerin 

istiklallerini çiğnemek isteyen emperyalistlere karşı tek müdafaa çaresiydi122. Atilhan, 

Birleşmiş İslam Milletlerinin önemini şöyle ifade etmiştir: “ Beş yüz milyon Müslüman’ın 

aynı dinî saffet ve samimiyetle, aynı ilahî bayrak gölgesi altında, aynı asil şefkat ve merhamet 

duygularıyla, aynı kıbleye yüz çevirmiş, aynı sulh ve selamet düsturlarıyla, aynı âlicenap 

hisler ve Müslümanlık sayesinde tekâmül etmiş bir vicdan ve mekarımı ahlakla yekpare ve yek 

hedef şekilde, şahlanmış ve gözü kararmış açgözlü teknik medeniyetin karşısına çıkması, şuur 

ve ümidini kaybetmiş olan beşeriyet için yegâne teselli kaynağı ve ümit membaıdır.”123 

Atilhan, Birleşmiş İslam Milletleri idealinin gerçekleşmesinde dinin mutlak gücünden 

faydalanmayı ummaktadır. Atilhan’a göre, Müslüman milletleri ortak bir dava etrafında ancak 

İslam’ın gücü birleştirebilirdi. Bu konuda, Yahudilerin bilinen sıkı dayanışmasını 

Müslümanlara örnek gösteren Atilhan, Yahudilerin dinlerine bağlılıkları sayesinde ayakta 

kaldığını, İsrail’in din gücüyle dünyaya hükmettiğini ve koca Arap dünyasını bir lahzada yere 

serdiğini ve hiçbir ferman dinlemediğini vurgulamıştır124. Ancak Atilhan, burada da 

alışılagelmiş bir fikir değişikliği içinde bulunmaktadır. Bir yazısında, Yahudilerin arasındaki 

dayanışmanın tamamen sahte olduğunu vurgulamaktadır: 

“Bazı gafiller Yahudiler arasındaki tesanüt ve işbirliğinden hayranlıkla bahsederler. 

Cenab-ı Hak ise katiyen böyle buyurmuyor. Kitab-ı Kerimi'nde bize; ‘Onların arasına 

kıyamet gününe kadar sürecek buğz-u edayet ilka ettik’ buyuruyor. Bu ilahi ifadenin sırrına 

                                                
120 “Cevat Rifat Atilhan Kimdir?”, Büyük Cihad, 7 Eylül 1951, Nu: 26, s. 4. 
121 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti, s. 180. 
122 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti, s. 229. 
123 Atilhan, “Müslümanlığın Büyük Hedefi”, Sebilürreşad, C. 3, Ocak 1950, S. 70, s. 70.  
124 Atilhan, “Müslümanlığın Büyük Hedefi”, s. 51. 
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erişemeyenler zahire yani görünüşe bakarak aldanırlar, aldanmakta da berdevamdırlar. Evet, 

onlar sadece ve münhasıran beşeriyet aleyhine olan her harekette, sanki evvelden sözleşmiş 

gibi birleşirler ve şer hususunda daima birlik ve beraberdirler. Ama kendi aralarında ne 

Talmud, ne de Şulhan Aruh bir dostluk ve tesanüt meydana getirememiştir. Birbirlerini yerler 

ve en basit maddi bir menfaat için birbirinin gözünü oyarlar. Mağzup İsrail diyarına 

gidenler, bu göze çarpan hakikati görürler ama ifade etmek işlerine gelmez…” Atilhan buna 

nazaran, İslam ülkelerindeki seyahatlerden çıkardığı neticeyi, samimiyet dostluk ve 

Müslümanların kardeş olduğu yönünde ifade edecektir125. 

Zaman zaman yaptığı Afrika ve Ortadoğu gezilerinde, bölge halklarının Türkiye’yi 

liderleri olarak gördüklerine şahit olduğunu belirten Atilhan, Türkiye’nin liderliği konusunda, 

Hindistan halkının ünlü lideri Mahatma Gandi’nin İslam Konferansı’nda söylediği “Türkiye, 

Müslüman dünyanın lideri olduğu gibi, Şarkın ve bütün Asya’nın da lideridir.” şeklindeki 

sözlerine atıfta bulunmuştur126. Atilhan’a göre Türkiye, İslam dünyasıyla sağlam bir ittifak 

kurmalı ve tarihin ona yüklediği İslam Birliği’nin liderlik misyonunu layıkıyla yerine 

getirmeliydi127.  

Atilhan, 1956 yılında, bu idealinin propaganda organı olarak The Islamic United 

Nations gazetesini çıkarmıştır. Özellikle yurt dışında belli merkezlere gönderilen gazete, 

yayımını düzensiz aralıklarla üç yıl devam ettirmiştir. Derginin Pakistan'da yerleşik Pan-

Islamic League tarafından finanse edildiği ve editörünün İsrail'in kuruluş savaşı sırasında 

Arap ülkeleri safında savaşacak Türk gönüllülerinden oluşan bir birlik kurmaya çalışan ancak 

başarısız olan R. Ettenheim adlı bir Alman olduğu belirtildi128. Atilhan, The Islamic United 

Nations’ı, sadece Müslüman ülkelerine değil, aynı zamanda Hıristiyan ülkelerin Siyonizm ve 

Komünizm aleyhtarı çevrelerine de göndermekteydi. Atilhan, İslam Birliği’nin sadece İslam 

dünyasına hitap etmediğini, birliğin dünyanın şer güçleri gördüğü Yahudilik ve Komünizm’e 

karşı da mücadeleyi esas aldığından, Hıristiyan ülkelerin dindarlarıyla da işbirliği içinde 

olacağını belirtmiştir129. Atilhan, Hıristiyanları Müslümanlara yakın görmüştür. 

Hıristiyanlıkla Müslümanlık arasındaki benzerliğe atıfta bulunarak Maide Suresi 82. ayeti 

referans göstermiştir: “İnsanlar içinde müminlere karşı en şiddetli düşmanlık gösterenleri 

Yahudilerle Allah'a şirk koşanları bulacaksın. Müminlere sevgi bakımından en yakını da ‘Biz 

                                                
125 Atilhan, “Bir Seyahatin Objektif Neticeleri”, Yeni İstiklal, 2 Ekim 1963, Nu:136, s.2.  
126 Atilhan, “Dünya İslam Birliği”, Sebilürreşad, C. 2, Mart 1949, S. 36, s. 167-168.  
127 Atilhan, “Çin Müslümanlarının Feryadı”, Hilal, Ekim 1961, S. 20.  
128 Bali, “Cevat Rifat Atilhan -II”, Tarih ve Toplum, C.30, Ağustos 1998, S. 176, s. 23.  
129 Atilhan, “When The Cause of The I.U.N Substantiated”, The Islamic United Nations, August 1957, Nu: 2, s. 
1, 3.  Atilhan’a göre Türkler ve Araplar, İslam’ın iki temel faktörüydüler. Ancak Yahudiler, İslam dünyasını 
zararlı bir kurt gibi kemirmekteydiler. Türlü entrikalarla bu iki toplumun arasına nifak sokuyorlardı. 
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Hıristiyanlarız’ diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü onların aralarında keşişler ve rahipler 

vardır; sonra bunlar kibirli değillerdir.”130 

Merkezi Viyana’da bulunan  National Council of The Crusade For Freedom (Hürriyet 

Mücadelesi İçin Milli Konsey) adlı teşkilatın başkan yardımcısı Prof. Dr. Albay A. Lengyel, 

Atilhan’a gönderdiği bir mektupta, The Islamic United Nations’ı yakından takip ettiğinden 

bahisle, Yahudilerin Macaristan’da Macar halkını imha yoluna gittiğini belirterek buna karşı 

İslam âleminden yardım istemiştir131. Atilhan da bir yazısında konuya değinmiş ve 

Bolşeviklerin Macaristan’da yaptıklarını iğrençlikle vasıflandırmış, yaşananların 

“İnsanoğlunun taş devrinde yaptıklarından daha inanılmaz ve berbat olduğunu” ifade 

etmiştir. Ayrıca bölgede olup bitenlere Türk milletinin ırkî ortaklıktan dolayı seyirci 

kalmaması gerektiğini vurgulamıştır132. 

Atilhan, Birleşmiş İslam Milletleri idealinin gerçekleşmesinde Hac müessesesinin 

önemli bir görev üstleneceğini düşünmüştür. Buna göre, dünyanın dört bucağından her sene 

Kâbe’ye gelen milyonlarca Müslüman, İslam ülkelerinin sorunlarını ele alarak bunlara köklü 

ve kalıcı çözümler bulabileceklerdi. Böylece Hac, daimî ve evrensel bir İslam Kongresi 

vazifesi görecekti133. Atilhan, İslam liderleri kongrelerini, İslam Birliği’nin gerçekleşmesinde 

önemli görmekteydi. Bu kongreler, İslam toplumları arasında oluşturulacak Müslüman 

kardeşliği ve dayanışması bağlamında önemli görevler üstlenmekteydi. Ayrıca, İslam ülkeleri 

arasında kurulacak ekonomik ve siyasî ilişkilere de zemin hazırlamaktaydı. Atilhan, bu derece 

önemsediği İslam Kongrelerini yakından takip etmiş ve bazılarına da katılma imkânı 

bulmuştur. Atilhan, bu seyahatler dolayısıyla kendisine yapılan eleştirilere de cevap vermiştir:  

“…Garbi Afrika'da toplanan İslam Liderleri Kongresi'ne davetli idim. Orada ne yapacaksın? 

diyenlere cevabım gayet basittir: Şu İsrail Hükümetinin kocakarı Hariciye Vekili Afrika'nın 

istiklale kavuşmuş namütenahi servet sahibi memleketlerinde ne arıyorsa ben de onu 

yapacaktım.”134 

1950 sonlarında Nijerya’da toplanan ve Riyaset Divanı’na seçildiği İslam Liderleri 

Kongresi’ne davet edilmiş, fakat kendisinin bu yöndeki faaliyetlerini mahsurlu gören hükümet 

yetkililerince engellenmiştir. Ona göre, duruma bizzat müdahale eden Cumhurbaşkanı Celal 

                                                
130Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1966, s. 46. (Ayetin Meali için Bknz: 
Ebulalâ El- Mevdûdî, Tercümanu’l Kur’an, İnkılab Yay., İstanbul 2004, s. 143).  
131 BCA, 130. 01. 62. 381. 25/2.  
132 Atilhan, “A General Look At The World Events”, The Islamic United Nations, February 1957, Nu: 2, s. 1. 
133 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti, s. 230. 
134 Atilhan, "Siyasî Bir Meydan Muharebesi", Hüradam, 5 Nisan 1960, Nu: 457, s. 4.  
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Bayar135, kendisinin pasaport almasına izin vermemiştir136. Yalman’ın yurt dışı seyahatleri 

için çok kolay pasaport alması karşılığında kendisine zorluk çıkarılmasını eleştirmiştir137. 

Atilhan, yakın dostu Başbakan Yardımcısı ve DP milletvekili Tevfik İleri’den neden 

kendisine pasaport verilmediğine dair bilgi istemiş, Tevfik İleri ise kendisinin de bu duruma 

mantıki bir gerekçe bulamadığını belirtmiştir. Atilhan bunu, devletin içinde etkin olan Yahudi 

nüfuzuna bağlamıştır138.  

Atilhan, 1964 yılında Nijerya’nın başkenti Mogadişu’da toplanan 6. Dünya İslam 

Kongresi’ne davet edilmiştir. Başkanlığını, Kudüs Müftüsü Hacı Emin El- Hüseyni’nin 

yaptığı Kongre’nin İcra Komitesi Başkanlığı’na Atilhan getirilmiştir139. Kongrede Türkiye 

Cumhuriyeti’ni, Diyanet İşleri Müşavere Heyeti’nden Osman Seyfullah Keskioğlu resmen 

temsil etmiştir. Atilhan Kongrede, Siyonizm’i ve İsrail’in politikalarını eleştiren kapsamlı bir 

konuşma yapmıştır. Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Batı Asya’ya hakim olan Osmanlı 

Devleti’nin, Filistin’de bir Yahudi Devleti kurmak için Siyonistler tarafından yıkıldığını öne 

sürmüştür. Osmanlı Devleti’nin emperyalist bir politika gütmediğini, aksine İslam 

mefkûresini üç kıtaya yayan bir milletler topluluğu olduğunu dile getirmiştir. Atilhan ayrıca, 

Osmanlı döneminde iki din kardeşi olan ve Ortadoğu’ya hâkim durumda olan Türklerle 

Arapların Yahudiler tarafından birbirine düşürüldüğünü vurgulamıştır140. Atilhan ayrıca Türk 

ve Arap milletlerinin din kardeşliğinden hareketle, bu iki unsurun Müslümanlığın ebedi ve 

ezeli düşmanı dediği İsrail’e karşı tek vücut olması gerektiğini, aksi takdirde İsrail’in önü 

alınamaz bir emperyalist politika takip edeceğini ve Türklerle Arapları birbirine düşüreceğini 

belirtmiştir. Arapların Arap milliyetçiliği yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini, böylesine dar bir 

milliyetçiliğin Türklerle Arapları birbirinden ayırdığını, özellikle de Filistin probleminde 

Arapların geniş İslam âleminin desteğinden mahrum kaldığını vurgulamıştır141.  

Atilhan’ın Birleşmiş İslam Milletleri fikri, İslam âleminde yankı bulmuş, Kudüs 

Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni ve Ebulalâ El- Mevdûdî gibi liderlerin desteğini almayı 

başarmıştır. Atilhan, zaman zaman Arap âlemine yaptığı gezilerde saygıyla karşılanmış, Hacı 

                                                
135 Atilhan, Celal Bayar için İttihatçı ve dünya Siyonizm’ine bağlı demektedir (Atilhan, Menemen Hadisesinin 
İçyüzü, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1968, s. 58).  
136 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti, s. 231. 
137 Atilhan, “İki Şahsiyet, İki Kongre”, Hüradam, 16 Ocak 1959, s. 4.  
138 Atilhan, “Siyasî Bir Skandal”, Yeni İstiklal, Temmuz 1966, Nu: 258, s. 2.  
139 Atilhan, “Müslüman Milletler Önünde”, Yeni İstiklal, 17 Şubat 1965, Nu: 184, s. 2.  
140 Aynı Yer.   
141 Atilhan, “Türkiye ve İslam Dünyası”, Yeni İstiklal, 24 Mart 1965, Nu: 189, s. 2.  
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Emin El- Hüseyni tarafından bizzat ağırlanmıştır142. Mevdûdî ise, Atilhan’ın İslam Birliği 

faaliyetlerini yakından takip etmiş, liderliğini Türkiye’nin yapacağı birliğe destek vermiştir143.  

Atilhan, Birleşmiş İslam Milletleri idealinin gerçekleşmesine en büyük engelin dünya 

Yahudiliği olduğunu savunuyordu: “…Dünya iktisadiyatına hâkim, dünya siyasetine nazım 

olan ve doymak bilmeyen bir hırsla cihanın maddi bünyesini bir fare gibi kemiren İsrailoğlu, 

kendi hudutsuz emellerini gerçekleştirmek ve saltanatını daimileştirmek dünya servetini 

oburca yutabilmek için Müslüman birliğinin meydana gelmemesine olanca kuvvetiyle 

çalışmaya olanca şeytanetiyle, vicdanları ve soysuzları satın alarak durup dinlenmeden 

gayret sarf etmiştir.”144  

 

VIII. ATİLHAN’IN ÖLÜMÜ ve SONRASINDA YAŞANANLAR 
Cevat Rıfat Atilhan, 4 Şubat 1967’de İstanbul’da 75 yaşındayken vefat etmiştir145. 

Mason ve Siyonistlerle mücadelesi ile tanınmış Atilhan'ın vefatı, cenazesinin Osmanağa 

Camisinden kalkacağı haberiyle birlikte duyurulmuştur146. Askerî kortej eşliğinde götürülen 

cenazesi, adı geçen camiide kılınan ikindi namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığında 

toprağa verilmiştir.  

Ölümünden sonra, Mehmet Şevket Eygi, Eşref Edip, Münevver Ayaşlı, Prof. Dr. 

Osman Turan, Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu, Atilhan’ın mücadelesini öven makaleler 

yazmışlardır147. Bir dönem hizmetinde bulunduğu Fedai dergisi Atilhan’ın ismini, “sağ 

cenahın ünlü kumandanları” olarak betimlediği İsmail Hami Danişmend ve Ali Fuat Başgil 

ile birlikte anmış, Farmasonluk’a atıfta bulunarak Atilhan hakkında, “Komünizmin anası olan 

bu ezeli düşmanımızı milletimiz Atilhan Paşa'nın eserlerinden öğrendi. Masonlukla 

mücadeleyi halkın davası haline getirdi. Paşa bu yolda çok çile çekti. Pek çok mahrumiyetlere 

katlandı.” şeklinde ifadeler kullanmıştır 148. İleriki yıllarda bir sayısında da kapakta, “Tarihin 

Kaydettiği Üç Büyük Yahudi Düşmanı” başlığı altında, Sultan II. Abdülhamid, Cevat Rifat 

                                                
142 Atilhan, “Bir Seyahatin Objektif Neticeleri”, Yeni İstiklal, 2 Ekim 1963, Nu:136, s. 2.  
143 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti, s. 181.   
144 Atilhan, “Müslümanlığın Büyük Hedefi”, Sebilürreşad, C. 4, Ağustos 1950, S. 85, s. 155-157.  
145 “Cevat Rıfat Atilhan Dün Gece Vefat Etti”, Yeni İstanbul, 5 Şubat 1967, Nu: 6538, s.1.  
146 Babıali'de Sabah, 5 Şubat 1967, s.1.  
147 Mehmet Şevket Eygi, “İslam Âlemini Siyonizm ve Farmasonluk Tehlikesine Karşı Tek Başına Uyandıran 
Mücadele ve Dava Adamı Cevat Rıfat Atilhan”, Yeni İstiklal, 15 Şubat 1967, Nu: 284, s. 1; Eşref Edip, “Büyük 
Adam Merhum Cevat Rifat Atilhan”, Yeni İstiklal, 22 Şubat 1967 Nu: 285, s. 3; Münevver Ayaşlı, “Bir 
Mücahid Kaybettik”, Yeni İstiklal, 22 Şubat 1967, Nu: 285, s. 4; Osman Turan, “Bir Mefkûrecinin Ayrılışı”, 
Yeni İstiklal, 22 Şubat 1967, Nu: 285, s. 4; Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu, “Cevat Rifat Atilhan Paşa Cephe 
Kumandanı Milis General”, Yeni İstiklal, 22 Şubat 1967, Nu: 285, s. 4.  
148 Kemal Fedai Coşkuner, “Üç Ayda Üç Lider Kaybettik”, Fedai,  C. 4, Nisan 1967, S. 40, s. 4. 
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Atilhan ve Adolf Hitler'in resimlerine yer vermiş, altta ise “Beşeriyet Size Minnettardır!”  

cümlesini sarf etmiştir149. 

Atilhan’ın ölümünün birinci yıl dönümünde, Milli Türk Talebe Birliği ve Kasımpaşa 

İyi Ahlâk Derneği müştereken bir anma programı düzenlemişlerdir. Avukat Fazlı Akkaya bir 

konuşma yapmıştır. Ayrıca Atilhan'ın kendi ses kaydı dinletilmiştir. Beş yıl önceki bir 

konuşmasına ait olan kayıtta “Yahudilerin en büyük silahı ahlâksızlıktır” sözüne dikkat 

çekilmiştir150.  

Atilhan, ayrıca Milli Türk Talebe Birliği konferans salonunda da anılmıştır. Anma 

toplantısına yakın dostları Eşref Edip, Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu, Raif Ogan, Avukat 

Fazıl Akaya ve M. Şahap Tan gibi isimler katılmıştır. Toplantıda Atilhan’ın yine kendi sesi 

teypten dinlettirilmiş ve kitapları sergilenmiştir151. Anma programından birkaç gün sonra, 

toplantıya katılanlardan bazıları, kimliği belirsiz kişilerce mektup ve telefonla tehdit edildi, 

bazıları da takip edilmek suretiyle korkutulmak istendi. Bugün gazetesi, bu olaya sert tepki 

gösterdi. Tehdidi yapanların İstanbul’daki Müslüman Türk düşmanı Siyonist ve Yahudiler 

olduklarını iddia etti ve bunların İstanbul’daki polisi bile yok saydıklarını ileri sürdü. Hedefin 

Türkiye’deki Yahudi emperyalizmine, Siyonizm’e ve masonluğa karşı ilk mücadele bayrağını 

açan ve ölünceye kadar sayısız eserler verdiği gibi, konferans, sohbet ve makaleleri ile 

Müslüman Türk gençliğine bu büyük tehlikeyi göstermekten bir an dahi geri kalmayan Cevat 

Rıfat Atilhan’ın, anılmasına mani olmak ve böylece büyük zata öteden beri içlerinde biriken 

büyük kinlerini tatmin etmek olduğunu ileri sürdü152. İlerleyen yıllarda ise Cevat Rifat’ı 

anmayla ilgili herhangi bir haber basına yansımamıştır.  

Tehdit olayının yaşandığı günlerde, Atilhan’ın kızı Uskent Atilhan, İstanbul’un 

Kalamış semtinde Kur’an-ı Kerim’in yırtılması ile sonuçlandığı iddia edilen bir olaya 

karışmıştır. Söylentiye göre, bir doğum günü partisi münasebetiyle bir araya gelen üniversiteli 

bir grup genç, partide içkili eğlence düzenlemişler, ardından Kur’an-ı Kerim’in sayfalarını 

yırtarak üzerinde dans etmişlerdi. Bugün, Kur’an yırtma haberlerine sert tepki gösterdi ve 

ilgili haberleri günlerce manşetten vererek olayı gündemde tuttu. Gazete yazarlarından M. 

Şahap Tan, Şule Yüksel Şenler ve N. Fazıl Kısakürek, hükümet yetkililerini uyardı ve bir an 

önce faillerin yakalanarak hesap sorulmasını istedi153. Ülkenin dört bir yanından gerek sivil 

                                                
149 Fedai, C. 4, Şubat 1969, S. 45.  
150 “Cevat Rifat İçin Anma Günü”, Bugün, 4 Şubat 1968, Nu: 412, s. 1.  
151 “Cevat Rıfat’ı Anma Günü”, Bugün, 3 Şubat 1968, Nu: 411, s. 1. 
152 “Cevat Rıfat Gününde Konuşanlar Tehdit Edildi”, Bugün, 6 Şubat 1968, Nu: 414, s. 1.  
153 M. Şahap Tan, “Biçare Bir Mücahit Kızı”, Bugün, 10 Şubat 1968, Nu: 427, s. 3; Şule Yüksel Şenler, 
“Tertipler Karşısında”, Bugün, 11 Şubat 1968, Nu: 418, s. 2; Necip Fazıl Kısakürek, “Mahut Gazete”, Bugün, 
16 Şubat 1968, Nu: 423, s. 1.  



32 
 

gerekse resmi kuruluşlar, gazete yazıhanesine gönderdikleri sayısız mektup, telgraf ve 

bildiriyle olayı protesto ettiler. Bunlar arasında, dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ı, 

Başbakan Süleyman Demirel’i, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’yü ve hükümetin çeşitli 

bakanlıklarını muhatap alan açık mektuplar da yer almaktaydı154.  

Uskent Atilhan, olayın görgü tanıkları arasında yer aldı. Sonra anlaşılamayan bir 

nedenden dolayı intihara teşebbüs ederek aldığı ilaçlardan dolayı yedi saat komada kalmış, 

eniştesi tarafından hastaneye kaldırılmıştır155. Annesi Emine Sabiha Hanım “Diğer şahitler 

olayı inkâr etmişler, kızım yalnız kaldı. Henüz çok yorgun, biz de tam manası ile intihar 

sebebini bilmiyoruz. Kur’an-ı Kerim’in yırtıldığının haber verilmesinden bu yana diğer 

şahitleri bilmiyoruz ama bizim kapımız ve penceremiz zorlanıyor ve kızım takip 

ediliyordu.”156 diyecektir. Bugün, Uskent Atilhan’ın olayın görgü tanığı olduğu halde, 

sorgusunda polis baskısında kaldığını ve tanıklığını inkâr ettiğini iddia etti. Üzerine her 

taraftan projektörlerle kuvvetli ışık altında sorguya çekilen Uskent Atilhan, “Bugün dahi beni 

o odaya soksalar ve hatta o odanın kapısını dahi görsem, bütün doğru bildiklerimin tersini de 

yazsalar imza ederim.” 157 dediği öğrenilmiştir. Gazete ayrıca, polis ve savcılığın görgü 

tanıklarına olayın inkârı yönünde baskı yaptığını ve kendi gazetelerini defalarca uyarıp olayla 

ilgili yayın yapılmasından vazgeçilmesini istediğini ileri sürdü158. Bunun üzerine Kadıköy 

Cumhuriyet Savcısı Rıfat Aslanoğlu, Bugün’e gönderdiği açıklamada, olayla ilgili süratle 

delil toplandığını ve soruşturmanın en kısa sürede sonuçlandırılıp kamuoyunun 

aydınlatılacağını belirtti159. Kur’an-ı Kerim yırtma haberlerinin sıkça basında yer alması 

üzerine, Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği’nin Osmaniye Şubesi, Kur’an’a karşı 

girişilen hareketleri protesto etmek amacıyla Osmaniye Kaymakamlığı'na birkaç defa 

başvuruda bulunmuş, Kaymakamlık ise Laik Türkiye’de böyle bir hareketin kanunlara aykırı 

olacağı gerekçesiyle izin vermemiştir. Dernek bunun üzerine, ilçe merkezinde bulunan Büyük 

Cami’de halkın geniş katılımıyla bir mevlit okutmayı kararlaştırmıştır. 11 Şubat 1968 

tarihinde, Emniyet’in geniş güvenlik önlemleri altında okutulan mevlit sonrası, yaklaşık bin 

kişilik bir topluluk komünistler ve dinsizler aleyhinde slogan atarak tekbir getirmiş ve 

kaymakamlık binası önünde toplanmıştır. Bazı şahıslar Şeriatı över mahiyette konuşmalar 

yapmış ve bazıları da zorla binaya girmeye çalışmıştır. Osmaniye Kaymakamı, durumu 

                                                
154 “Millet Ateş Püskürüyor, Mukaddesata Yapılan Tecavüzlerle İlgili Olarak Yurdun Her Yerinden Aldığımız 
Telgraf, Mektup, Bildiriler”, Bugün, 9 Şubat 1968, Nu: 417, s. 1.  
155 “Kur’an Yırtma Hadisesinin Bir Şahidi İntihara Teşebbüs Etti”, Bugün, 5 Şubat 1968, Nu: 413, s. 1.  
156 Aynı yer.   
157 “Savcılık ve Polis Kuran Yırtma Olayını Örtbas Etmek mi İstiyor?”, Bugün, 6 Şubat 1968, Nu: 414, s. 7. 
158 “Kur’an Yırtma Hadisesinin Bir Şahidi İntihara Teşebbüs Etti”, Bugün, 5 Şubat 1968, Nu: 413, s. 7.  
159 “Kur’an Yırtma Hadisesinin İlk Resmî Açıklaması”, Bugün, 8 Şubat 1968, Nu: 416, s. 7.  
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telefonla Adana Valisine ve Emniyet Müdürü’ne de bildirmiş ve yardım istemiştir. Polis, 

gerekli güvenlik önlemlerini almış ve kalabalığı dağıtmıştır. Olayların ardından, on kişi 

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve Laikliğe aykırı hareketten dolayı” 

tutuklanmış, Komünizmle Mücadele Derneği’nin Osmaniye şubesinin idarecileri hakkında da 

“Bildiri dağıtmak ve amaç dışı çalışmalarda bulunmak” gerekçesiyle soruşturma 

başlatılmıştır160. Bu sırada, Kadıköy Savcılığı da Kur’an-ı Kerim yırtma olayıyla ilgili 

yürüttüğü soruşturmada olayın asılsız olduğunu açıklayarak takipsizlik kararı vermiştir. 

Kur’an yırtma olayının cereyan ettiği yer için verilen adres ve evin sahibi ile olayın elebaşısı 

olarak gösterilen Ahmet Soner adlı şahıs da bulunamamıştır161. Osmaniye’de meydana gelen 

gösterinin ardından Bakanlar Kurulu, yaklaşık 3 saat 10 dakika süren bir değerlendirme 

toplantısı yapmıştır. Başbakan Süleyman Demirel ve Hükümet Sözcüsü Seyfi Öztürk, olayda 

tahrik unsurunun bulunduğunu belirterek vatandaşa sağduyulu olmaları çağrısında 

bulunmuşlardır162. Dâhiliye Vekili Faruk Sükan da, Kur’an yırtma olayının “Suret-i katiyede 

vukua gelmediğinin anlaşıldığını” açıklamış ve olayın irticai bir nitelik taşımadığını, sadece 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet edildiğini belirtmiştir163. 

Osmaniye’deki gösteriler ve Kur’an yırtma olayının yalanlanması, basında bir irtica tartışması 

başlatmıştır. Cumhuriyet, Bugün’ü hedef aldığı bir yazıda, Kur’an yırtma iddialarının halkı 

tahrik etmek için gerici çevrelerce vasıta olarak kullanılan bir uydurma olduğunu ifade 

etmiştir164.  

Uskent Atilhan, savcılığa verdiği dilekçede, gazetelerde hakikate uygun olmayan 

yayın dolayısıyla ailesine ve kendisine çeşitli çevrelerden tazyik ve hatta hayatına kast edici 

hareketlerin gelebileceğini belirterek korunmasını istemiştir. Kur’an yırtma olayının gerçek 

dışı olduğunu belirten Uskent Atilhan, “Çok gerici değilim, bununla beraber böyle bir olaya 

şahit olsaydım, başka türlü hareket eder, her halde gidip de imam efendiye anlatmazdım.” 

açıklamasını yapmıştır165. Bugün, Uskent Atilhan’ın bu açıklamasına sert tepki gösterecektir. 

Gazete, Uskent Atilhan’ın Kur’an yırtma olayını, bir imam, bir tüccar ve iki gazeteciye 

anlattığı halde, sonradan bunu inkâr ettiğini ileri sürerek, “Kendisi ile gerekirse mahkeme 

önünde hesaplaşacağız.” açıklamasını yapacaktır. Gazete, Uskent Atilhan’ın, Gazeteci Nazım 

Türkoğlu ile Mehmet Ali Atkın’a olayın gerçekleştiği yönünde açıklama yaptığını belirterek, 

                                                
160 “Kur’an Yırtma Olayının Uydurma Olduğu Anlaşıldı”, Cumhuriyet, 13 Şubat 1968, Nu: 15641, s. 1.; 
“Osmaniye‘de Dün On Kişi Tevkif Edildi”, Milliyet, 13 Şubat 1968, Nu: 7263, s. 1, 7.  
161 “Kur’an Yırtma Olayının Uydurma Olduğu Anlaşıldı”, Cumhuriyet, 13 Şubat 1968, Nu: 15641, s. 1.  
162 “Osmaniye‘de Dün On Kişi Tevkif Edildi”, Milliyet, 13 Şubat 1968, Nu: 7263, s. 7.  
163 “Hükümetimiz Mukaddesat Düşmanlarına Müsamaha Etmeyecek”, Bugün, 13 Şubat 1968, Nu: 420, s. 1.  
164 “Kur’an Yırtma Olayının Uydurma Olduğu Anlaşıldı”, Cumhuriyet, 13 Şubat 1968, Nu: 15641, s. 1 
165 “Kur’an Yırtma Olayının Şahidi Emniyet’ten Yardım İstedi”, Cumhuriyet, 14 Şubat 1968, Nu: 15642, s. 1.  
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adı geçen gazetecileri şahit göstermiştir166.  Gazetenin diğer tanıklara dayandırdığı iddiasına 

göre, Uskent Atilhan, “Bu muhitte bir dinsiz topluluk var. Biraz imanı olan gençleri aralarına 

alıp onu da çökertmeye çalışıyor, türlü türlü toplantılar, çaylar yapıp rezilce eğleniyorlar.” 

açıklamasını yapmış, hatta “Kur’an yırtma olayını gören sosyalist bir kız bile iğrenerek 

toplantıyı terk etti.” ifadesini kullanarak olayın varlığını teyit etmiştir167.  

Savcılığın ve Hükümetin, Kur’an-ı Kerim yırtma olayının asılsız olduğunu resmen 

açıklamasına karşın, bazı muhafazakâr kesimler yapılan açıklamayı inandırıcı bulmamış ve 

resmî yetkililerin olayı ört bas ettiğini düşünmüşlerdir. Bu kesimlerin sözcüsü durumunda 

bulunan Bugün, bir süre daha olayı gündemde tutarak tepkisini devam ettirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 Bugün, 14 Şubat 1968, Nu: 421, s. 1.  
167 “Hadisenin Şahitleri Konuşuyor”, Bugün, 15 Şubat 1968, Nu: 422, s. 7.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ASKERÎ HAYATI 
  

Hayatının ilk yıllarını babası Hasan Rifat Paşa’nın görevi dolayısıyla Şam’da geçiren 

Cevat Rifat Atilhan, ilköğrenimini İstanbul Fatih’te tamamlamıştır. Cevat Rifat, kardeşleri 

arasında tek askerî ruhlu olanı idi ve bu yüzden çok sevdiği dedesi Bosna-Hersek Beyi Hurşit 

Paşa'nın isteği üzerine Kuleli Askeri Lisesi'ne yazıldı168. Mezuniyetinden sonra 14 Kasım 

1909 tarihinde Harbiye Okuluna girmiş ve buradan 24 Kasım 1912’de mezun olarak 4. 

Kolordu’ya ve ardından 2 Aralık 1913’de 8. Kolordu’ya atanmıştır169. Meşhur sosyalistlerden 

Abidin Nesimi, Cevat Rifat Atilhan’ın henüz Harbiye’den çıktığı ilk yıllarda generallerin 

yanında karargâh subaylığı yapmasını, tanınmış bir ailenin üyesi olmasına bağlar. Keza 

Atilhan’ın, aynı zamanda Ali Fuat Cebesoy’un yeğeni olduğu da bilinmektedir170.  

 Atilhan, daha Harbiye Mektebi'nde iken İslam Birliği düşüncesindedir. Son 

sınıftayken kendi parasıyla Kuzey Afrika'ya seyahat etmiş ve Fas Sarayı’nda gördüğü iltifat 

sebebiyle bütün dünya Müslümanlarının Türklere bağlı oldukları izlenimine kapılmıştır171. Bu 

bağlamda Cevat Rifat Atilhan, askerlik hayatını Trablusgarp Savaşı ile başlatmaktadır. Milli 

Savunma Bakanlığı Arşivi’nde kayıt olmamasına rağmen, başta Fırka Kumandanı Cavid Paşa 

olmak üzere birçok Türk subayını Tunus üzerinden Trablusgarp cephesine göndermeyi 

başardığını ve kendisinin de İtalyan Harbi'ne iştirak ettiğini belirtmektedir172.  

Rifat N. Bali de direkt olarak Atilhan’ın eserlerinden faydalandığından olsa gerek, 

onun 1911 Trablusgarp Savaşı’na katıldığını söylemiştir173. Atilhan ile ilgili olarak bu 

çalışmadan kısa bir süre önce tamamlanan bir doktora tezinde de Milli Savunma Bakanlığı 

Arşivi’ne dayanılarak yapılan tespitte, Atilhan’a ait askeri safahat bilgilerinde böyle bir 

kaydın olmadığı vurgulanmış ancak bunun nedeni üzerinde bir yorum yapılmamıştır174. 

Esasen bu göreve ait belgelerin Milli Savunma Bakanlığı Arşivi’nde olmaması aslında bir 

                                                
168 Kemal Kadir, “Yılmayan Adam: Cevat Rifat”, Bizim Anadolu, 4 Şubat 1975, Nu:2089, s. 2. 
169 MSB Arşivi, Cevat Rifat Atilhan’a Ait Askerî Safahat Belgesi. 
170 Nesimi, Yılların İçinden, s. 127.  
171 “Cevat Rifat Atilhan Kimdir?”, Büyük Cihad, 7 Eylül 1951, Nu: 26, s.4. Söz konusu gazete, okuyucuların 
başyazar Atilhan hakkında bilgi istemeleri üzerine bu yazıların yazıldığını kaydeder. Bilgiler, gazete adına 
verilse de bunların doğrudan Cevat Rifat Atilhan tarafından yazıldığı açıkça anlaşılmaktadır.  
172 Aynı Yer.  
173 Bali, Musa'nın Evlatları, s. 212. 
174 Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle…, s. 3. Atilhan, Büyük Cihad’ın yukarıda atıfta bulunulan sayısında ve 
daha sonraki yıllarda yazdığı yazılarda (Örneğin 2 Aralık 1964 tarih ve 173 sayılı Yeni İstiklal gazetesinin 2. 
sayfasında yer alan, “Sultan 2. Abdülhamid ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Komitacılar”,  başlıklı makalesinde) 
Trablusgarp Savaşı’ndaki hizmetlerinden bahsetmektedir.  
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bakıma normal görülebilir. Çünkü bölgeye geçen subay kadrosu dahi resmî görevle gitmemiş, 

oradaki milis hareketi organize adına gizlice gönderilmişlerdir175. Bunun yanında, üzerinde 

düşünülecek başka bir konunun da varlığı dikkat çekmektedir. Buna göre, resmî kayıtlarda 

böyle bir bilginin olmamasına rağmen, Atilhan’ın bunların üzerinde ciddi bir anlatım sunması 

dikkat çekicidir. Uzmanlık alanımızın psikiyatri olmamasına rağmen çok da iddialı olmamak 

kaydıyla, İstiklal Harbi yıllarında Kastamonu ve Bolu Havalisi Komutanı Muhittin Paşa’nın 

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine gönderdiği bir yazı üzerinde önemle durulabilir. Söz 

konusu yazıda, Cevat Rifat’ın ordu kadrosuyla ilgili yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle 

Muhittin Paşa bazı bilgilere dikkat çekmiştir. Paşa, Yüzbaşı Cevat Rifat Efendi'yi faal, 

fedakâr ve milletini sever bir zabit olarak tanıdığını, gururunun cephede kırılmasından dolayı 

bazen açıklamalarda bulunduğu ihtimali endişesiyle hakkında tahkikat yapıldığını belirtir. 

Kastamonu'ya çağrıldığını, heyet-i sıhhiye tarafından muayene ettirilerek tahrib-i dimağ ve 

nevrasteni teşhisiyle hastanede tekrar muayene edilmek üzere bir ay kıtaattan uzak 

bulundurulması lüzumunun görüldüğünü de sözlerine ekler176. Ancak bunun yanında, 

Paşa’nın bu yazıyı Cevat Rifat’ı korumak için yazmış olabileceği de akla gelebilir.  

Yine de bu türden rahatsızlıkların kişide kalıcı bir hal alması ihtimaliyle, ileriki 

yıllarda çalışmanın diğer bölümlerinde de inceleneceği üzere Atilhan’da dikkat çeken çelişki 

ve gelgitlerin yaşanmasında ne derece rol oynadığı üzerinde düşünülebilir. Olmayan olayların 

olmuş gibi kabul edilmesi, aşırı endişe ve kuşku faktörlerinin varlığı, tüm anlatılanların 

tamamen hayali olduğunu elbette göstermemektedir. Çünkü Cevat Rifat Atilhan’ın özellikle 

İstiklal Harbi’ne yönelik hatıralarında yer verdiği hadiselerin büyük bir bölümü arşivlerdeki 

kayıtlarda da bulunmuştur. Fakat bir zamanlar aynı dava için çalışmış, daha sonra yolları 

ayrılmış bir Necip Fazıl Kısakürek’in Atilhan hakkında söylediği “Olmayan Orduların 

Komutanı” sözü neyi ifade etmektedir?177 Bu söz, yalnızca Kısakürek’in kendinden başka 

kişilere, kendi fikrinden başka fikirlere karşı olan ben merkezli yaklaşımı gibi dar bir 

çerçevede mi düşünülmelidir?  

 

 

                                                
175 Enver ve Kemal Paşalar başta olmak üzere birçok subayın gizli yollarla gönderilmesi bilinen bir olaydır. 
Eşref Kuşçubaşı’nın, Fuat Bulca’nın ve özellikle Enver Paşa’nın hatıralarına göre, hükümet Trablusgarp’a 
resmen bir ordu gönderecek gücü bulamamıştır. Fakat buraya gidecek subaylara da başta Mahmut Şevket Paşa 
olmak üzere gizli olarak her türlü yardımı yapacaklarını vaat etmişlerdir (Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 
1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1989, s. 73).  
176 Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) Arşivi, İSH/K: 1461. G: 99. B: 99-36. 
177 3 Şubat 2012 tarihinde Abdurrahman Dilipak ile yapılan görüşme. Sayın Dilipak, bahsi geçen bu sözün 
Zekeriya İyilik tarafından bizzat Necip Fazıl Kısakürek’ten bir sohbet esnasında duyulduğunu nakletmiştir.  
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I. BALKAN SAVAŞLARI DÖNEMİ 
Fransız İhtilali’nin meydana getirdiği Milliyetçilik fikri, 19. yüzyılda yıkılma sürecine 

giren Osmanlı Devleti’ni nerdeyse kalbinden vuracak bir etki yapmıştır. Bu fikrin ilk ve en 

şiddetli etkisi, imparatorluğun gayrimüslim unsurlarının yaşadıkları topraklarda kendisini 

göstermek olmuştur. Süreç içerisinde, imparatorluğun sınırları dâhilindeki Müslüman unsurlar 

da doğrudan bu fikrin etkisinde kalacak, asırlardır Osmanlı idaresinde yaşayan bölgeler birer 

birer Halifeliğin idaresinden kopmaya başlayacaktır. Özellikle gayrimüslim unsurların 

yoğunlukla imparatorluğun Avrupa toprakları üzerinde yaşamaları, hem milliyetçilik fikri 

ekseninde baş gösteren kopmaların kolay ve hızlı bir şekilde gelişmesine, hem de Avrupa 

devletlerinin bu unsurları tahriklerine sebep olmuştur178. Öyle ki bu süreç, Balkan 

topraklarının artık bir kaynayan kazan ismiyle anılmasına sebep olacaktır.  

 Rusya’nın özellikle 1870’li yıllardan itibaren, Pan-Germen blokuna karşı bir tedbir 

olarak ortaya koyduğu milli politikası olan Panslavizm179 doğrultusunda, Balkanları kendisine 

tampon bölge yaparak Akdeniz’e inmeye çalışması, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu ile 

karşı karşıya gelmesine sebep olmuştur. Ancak Avusturya- Macaristan’ın Adriyatik Denizi 

konusundaki eğilimi dolayısıyla Sırbistan ile çatışması daha şiddetli bir hal alacaktır. Bu 

çatışma, bazı araştırmalarda şiddeti bakımından neredeyse Birinci Dünya Savaşı’nın sebebi 

olarak görülmüştür180.  

 Osmanlı bürokrasisi ve ordusu, bu süreç içerisinde kendi içinde çatışmalar yaşıyor ve 

dolayısıyla da bu kaynayan kazanın bir gün kafasından aşağı döküleceğini nerdeyse hesap 

dahi edemiyordu. Cevat Rifat Atilhan’ın, eserlerinde konuyla ilgili olarak özellikle üzerinde 

durduğu durum budur. Öyle ki daha sonra da görüleceği üzere, yaptığı tenkitlerin şiddeti 

yaşadığı ruh halinin çok açık ifadeleri olarak kabul edilebilir. Zira yaptığı tenkitlere paralellik 

teşkil eden benzer tespitler de yok değildir. İttihat ve Terakki Hükümetinin Dışişleri Bakanı 

olan Asım Bey, 15 Temmuz 1912 tarihinde Mebusan Meclisi’nde yaptığı konuşmasında, 

“Balkanlar’dan vicdanım kadar eminim.” 181 diyebilecek kadar olayları tahlil ve tespit 

konusundaki acizliğini göstermekteydi.  

 Bürokrasi ve ordunun içinde bulunduğu gaflet, önemli stratejik hataları da beraberinde 

getirmiş, Balkan Savaşları’nda Osmanlı Devleti’nin düşmanlarına umulmadık bir galibiyet 

                                                
178 Fahir Armaoğlu, 20 Yy. Siyasî Tarihi, C.1, Türkiye İşbankası Yay., Ankara 1994, s. 42.  
179Balkanlar’da Slav Birliği düşüncesinin hızla yayılmasında Atilhan, özellikle Farmasonların önemli rol 
oynadıklarını ve bölgede hızla bir çatışma ortamı oluşturduklarını belirtmektedir (Atilhan, Farmasonluk 
İnsanlığın Kanseri, s. 204.).  
180 Armaoğlu, 20 Yy. Siyasî Tarihi, s. 54. 
181 Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, İstanbul 1945, s. 313.  
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yaşatmıştır. Halaskârların kurdurmuş olduğu Büyük Kabine182 olarak bilinen Gazi Ahmet 

Muhtar Paşa’nın sadrazamlığındaki hükümet, iktidara geldiğinin ilk günlerinde, 22 Temmuz 

1912’de yaklaşık olarak 65. 000 eğitimli askerinin terhis edilmesine karar vermişti. Bu karar, 

İttihat ve Terakki tarafından alınmış, uygulaması ise bu hükümete kalmıştı. Bu talimli 

askerlerin terhisi, şartların getirdiği zorunluluk olarak açıklanmış olsa da genelde büyük bir 

hata ve orduya vurulmuş bir darbe olarak kabul edilmektedir183. 

 İstanbul’da siyasî çatışmalar devam ederken, Osmanlı Devleti’nin birçok bölgesinde 

ayaklanmalar vardı. Söz konusu olan Osmanlı’nın Avrupa topraklarında, Katolik Arnavutlar, 

Avusturya- Macaristan’ın tahrik ve teşvikleriyle isyan halindeydi184. Yıllar sonra Cevat Rifat 

Atilhan, geleneksel bir görüş tarzı olan Osmanlı Adaletine işaret ederek, bir Yunan gazetesi 

olan Hristiyan Demokrat gazetesinin 1 Mayıs 1961 tarihli sayısının 2. sayfasından yer alan 

bir yazıyı referans göstermiştir: “Balkanlar, Balkanlılar ve Doğu Avrupalılar en hakiki 

demokrasiyi Osmanlı Türklerinin hâkimiyeti altında yaşadıkları yıllarda görmüşlerdir. Bir 

veyahut da yarım asırdır Balkanlı ve Doğu Avrupalı hürriyet ve saadeti görmüş değildir. 

Neden? Çünkü Türk hâkimiyeti altında yaşamamaktadır da ondan…”185 

 Yine Arnavutluk İsyanı ile ilgili olarak, Cevat Rifat Atilhan tarafından İttihat ve 

Terakki Fırkasının şiddetle tenkit edildiği, hatta bunun isyancıların ağzıyla dile getirildiği 

görülür. Bu ikili bir konuşmadır ve bunun ispatının söz konusu olamayacağı da muhakkaktır. 

Atilhan, Edirne Muhasarası sonucunda esaretteyken başından geçen bir hadiseyi şu cümlelerle 

ifade edecektir: “Arnavutlar acaba niçin silaha sarılmış, isyan etmişlerdi? Bunu da 

Metroviçe'de asilerin reislerinden İsa Bolatin'den öğrendim:  

- Bre arkadaş, şimdiye kadar bizi kardeş gibi idare eden bir insanı, gavurların, 

çıfıtların hatırı için yok ettiniz. Ama onun gidişatını (politikasını) takip edemediniz. 

Bu oyunların bir arkası var ama sizde onu anlayacak kafa yok!”186  

Burada dikkat edilmesi gereken husus, hiç şüphesiz İttihat ve Terakki liderlerine 

olduğu kadar Çıfıt sözüyle hedef alınan kitleye yapılan salvodur ve bu salvolar, Atilhan’ın 

tüm yazılarında adeta vazgeçilmez üslup halini almıştır 187.   

                                                
182 Cevat Rifat Atilhan, Türk İşte Düşmanın, (Baskı yeri yok) 1959, s. 225. 
183 Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1951, s. 57. ; Cavit Baysun, “Muhtar Paşa”, İslam 
Ansiklopedisi, C.8, İstanbul 1959, s.528.  
184 Rifat Uçarol, Siyasî Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, s.433.  
185 Atilhan, “Tarihin Yeni Bir Perdesi Açılıyor”, Yeni İstiklal,  2 Kasım 1961, Nu: 46, s.2. 
186 Atilhan, “Sultan 2. Abdülhamid ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Komitacılar”, Yeni İstiklal,  2 Aralık 1964, 
Nu:173, s.2 
187 Çıfıt, sözcüğüyle kastedilen Yahudilerin, bu sözcük aracılığıyla yaşadıkları yerlerdeki bazı hâkim otorite ve 
halk tarafından aşağılanmaları, ileriki yıllarda daha demokratik ve çağdaş fikirler nazarında, “çiğ bir 
antisemitizm” olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Atilhan’daki bu üslup, karşıtları tarafından daima  “çiğ bir 
antisemitizm” taşıdığı şeklinde eleştirilecektir.  Ancak bunun yanında Türk düşünce tarihinde daha milliyetçi ve 
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Orduda disiplinsizlik ve siyasî çatışmaların kaynağında Farmasonları gören Atilhan, 

Farmasonların en büyük ihaneti Balkan Harbi’nde yaptıklarını vurgulamaktadır. Bu güçlerin 

orduyu firara teşvik ettiklerini ve hatta sigara paketlerinin altına propaganda yazıları yazarak 

hezimete sebep olduklarını belirtir188. Arnavutluk Harekâtı sırasında, bazı kıtaların 

İttihatçıların ve Farmasonların telkinleriyle silahlarını terk etmeleri üzerine Arnavutlar 

Üsküp'ü işgal ederler. Ordu-siyaset ilişkisinin daha çetrefilli bir hal aldığı bu dönemi tahlil 

eden Atilhan, “…Gayet nazik ve buhranlı günler yaşıyoruz. Devletimizin istikbâli ve 

mevcudiyeti mevzu bahistir. Kendimizi iğrenç politika girdaplarına kaptırırsak vatanımıza 

ihanet etmiş oluruz. Şu veya bu partinin iktidarda bulunması bizi alâkadar etmez. Bizler 

partilerin aleti değil, vatanın emrindeyiz.  Askerlik şerefimizi partizanların şerrinden 

koruyalım…”189 düşüncesini, yaşadığı endişelerle birlikte subaylara şu şekilde ifade etmiştir: 

"Arkadaşlar, biz askeriz. Elimizde silah var. Bu silah yalnız vatanın müdafaası içindir. 

Siyasetten anlamayız. Aramızda ihtilaf çıkar da silahlar çarpışırsa vatan elden gider. Asker 

olan siyasetle uğraşmaz, uğraşanlar vatana hıyanet ederler…"190 

 Atilhan’ın hıyanetle suçladığı ordu mensuplarına doğrudan Farmasonluk yaftası 

yapıştırması, bir bakıma onun Masonluk karşıtı söyleminin de başlangıcını teşkil eder. Şöyle 

ki; Edirne muhasarası sırasında şehirde şık kıyafetleriyle dikkati çeken zabitlerin bu imtiyazı 

                                                                                                                                                   
muhafazakâr çizgisiyle ön planda olan Peyami Safa dahi bu aşağılayıcı ifadeleri eleştirdiği bir yazısında şunları 
vurgulamaktadır: “Pis Yahudi, korkak bezirgân, hain çıfıt, cimri Musevi... Bu terkipler, adeta yeşil salata, 
kırmızıturp, kuduz köpek, uyuz kedi gibi meşhurdur. Bizde “Kanında çıfıtlık mı var?” suali “ne kadar hainsin” 
manasına geldiği gibi, “Yahudi misin be mübarek?” suali de para verirken elleri titreyenlerin cimriliklerine 
telmih sayılır. Dünyanın bütün Yahudi hikâyeleri, pislik, cimrilik, ürkeklik, muziplik ve hainlik gibi en sefil 
tabiatları ve ihtirasları bu kavme isnat eder... Ne buyurursunuz ki, bugünkü felsefenin ve riyaziyenin en büyük 
kafaları Yahudi'dir; bugünkü musikinin ve birçok güzel sanat şubelerinin en önde gidenleri Yahudi’dir… Her 
yerde itilen, sömürülen, ezilen, hırpalanan, tartaklanan Yahudi'nin suçu nedir? Korkak değil, herkesi korkutan, 
cimri değil, malı elinden alınan, hain değil her devirde hıyanete uğrayan bu kavim niçin umumi ve beşeri kinin 
hedefi olmaktan kurtulamamıştır? Çünkü Yahudi en beynelmilel insan tipidir… Dünya onlara soruyor: 
“Kimdensin?” ve “Hepinizdenim” cevabına tahammül etmiyor. Milliyet ve beşeriyet duygularının çarpışmasına 
kurban giden Musevi, hâlbuki en insani kavmin oğludur… Yahudi'nin suçu ne midir? Sadece insan olmaktan 
başka hiçbir şey değil!” (Peyami Safa, “Yahudi'nin Suçu Ne?”, Yedi Gün, 12 Nisan 1933, Yıl.1, S. 5, s.1). 
Peyami Safa’nın bu ifadeleri Atilhan’da büyük tepkilere yol açacak, bir makalesinde şu sert açıklamaları 
yapacaktır: "Yedi Gün gazetesinin beşinci sayısında Peyami Safa Beyin kudretli kalemi ve tatlı üslubu 
maatteessüf, Türklüğe kendisini asla sevdirmemiş ve Türk'ün müşkül günlerinde fena imtihandan geçmiş olan 
Yahudiliği müdafaa için kullanılmıştır… Fakat birçok ecnebi dostlarımızdan işittiğimize göre kendilerine "Siz 
Türk müsünüz?" diye sual soranlara: "Teessüf ederiz, biz Türk değil, Yahudi’yiz" diye mukabele eden bir 
cemaati müdafaa etmek, böyle yüksek bir kalem için büyük ve milli bir günahtır" (Cevat Rifat, "Bir Yahudi 
Müdafii -ve İlk Defa Türkiye'de Vukua Gelmiş Bir Hal", İnkılap, Mayıs 1933, S. 2, s. 5, 6).  
188 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, Doğan Güneş Yay., İstanbul 1964, s. 31. Atilhan’ın 
bu konuda da bazı Farmason söylemlerini referans kabul ettiği ve olaylarla bu şekilde bağlantı kurduğu 
görülmektedir. Bir Farmason olan Gabr Saulacroix’in şu sözlerine yer verir: “İnsanlık namına asker ruhunu 
mahvediniz, disiplin yerine de insan haysiyetini ikame ediniz. Masonluğun ideali orduda disiplini mahvetmek ve 
daimi ordu yerine milis ikame etmektir.” 
189 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 33.  
190 Atilhan, "Milletin Mukadderatını Şahıslara Bağlayanlar ve Partiyi Vatandan Üstün Tutanlar Bize Koca Bir 
Vatan Kaybettirdiler", Hüradam, 4 Eylül 1959, Nu: 398, s. 4.  
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nereden aldıklarını merak eder ve sorduğu soru üzerine Yüzbaşı Kastamonulu Veli Bey 

kendisine şu şekilde cevap verir: " Bunlar İttihat ve Terakki Cemiyetini sırtlarına dayamış 

Farmason züppelerdir de ondan....”  Atilhan, bu cevap üzerine kafasında oluşan düşünceleri 

de kısaca şu şekilde ifade edecek ve hayatının diğer devresinde bu bakış açısı hiç 

değişmeyecektir: "İşte o zaman, canlı hadiselerle ve manalı manzaralarla kuvvetli bir 

Farmason düşmanlığı tohumu kafamın ve şuurumun rahmine düştü ve orada büyüye büyüye 

bu güne geldi."191 

Büyük devletlerin nazarında olduğu kadar Balkan Savaşları’nda merkezde yer alan 

Bulgaristan için de Osmanlı Payitahtı ayrı ve öncelikli bir önem taşıyordu. Ege Denizi ve 

İstanbul, asırlardan beri Bulgar şairlerinin hayallerinde yaşamış, hatta bu şairler Bulgarları 

ülkeler fethine teşvik eder mahiyette eserler neşretmişlerdi192. Ama Atilhan’a göre işin en 

üzücü tarafı, Bulgar Farmasonlarıyla Osmanlı Farmasonlarının aralarında cereyan eden 

ittifaktı. Demiryolu işçilerinin grevinde dahi uyduruk bir hadise çıkarma konusunda anlaşan 

bu güçler, Osmanlı Devleti’nin hezimetinde birinci derecede rol oynamışlardı193. 

 Parti ihtirası ama bunun yanında da kurtuluş çareleri arama endişesi, ordu personelinin 

kendilerini değişik güç dengeleri içerisinde bulmalarına sebep olacak, sanki “bitaraf olan 

bertaraf olur” düşüncesi subaylar içinde vazgeçilmez düstur olacaktı. Bu konuda şahsî 

menfaatlerini her şeyin üstünde tutanlar olduğu kadar, gerçekten samimi duygularla vatanın 

ve devletin kurtuluşu için buhrandan kurtulma alternatifi arayan devlet adamları ve subaylar 

da yok değildi. Atilhan’ın büyük vatanperver ve büyük kahraman olarak andığı Kazım 

Karabekir Paşa, Balkan Harbi’nden önce Harbiye Nezaretine verdiği bir raporda “Ordu 

siyasete karıştı. Farmasonluk zabitleri mahvetti. Bizi felakete sürüklüyor.” diye feryat 

etmiştir. Karabekir’in feryadına ortak olan Atilhan "Türk'ü cepheden yere vurmanın 

imkânsızlığını görenler, kaleyi içinden fethetme ve hançeri arkadan namertçe saplama yolunu 

bulmuşlardı. Balkan Harbi’nde orduya giren Farmasonluk belası muhteşem Türk ordusunu 

tarumar etmiş ve bir avuç Bulgar önünde tarihte misli görülmemiş bir mağlubiyete 

uğratmıştı. Birinci Dünya Harbi'nde Galiçya dağlarında savaşan küçük bir Türk müfrezesinin 

Moskof sürülerini önüne kattığını gören Alman, Avusturya ve Bulgar kıtaları hayretten dona 

kalmışlardı. Yüksek rütbeli bir Bulgar zabitinin bu emsalsiz manzara önünde ağladığını ve 

nasıl oldu da bu arslan ordu bize mağlup oldu diye dövündüğünü arkadaşlarımdan işittim… 

Evet, bizim sırtımızı yere getiren şey sadece maruz kaldığımız hıyanetlerdir...” dedikten sonra 

                                                
191 Atilhan, Farmasonlar, s. 195.  
192 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 62.  
193 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 69.  
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sözlerini şu şekilde bağlayacaktır: “Nitekim öyle de oldu. Biz o zaman Metroviçe'de idik. 

Farmason zabitlerin alçakça terk-i silah ve vazife ettiklerini nefretle gördük. Balkan 

Harbi’nin kaybedilmesindeki başlıca mesul Farmasonluk’tur."194 

 Osmanlı Devleti için Siyonizm kavramı, genelde Birinci Dünya Harbi ile anılsa da 

Atilhan, bunu daha da gerilere hatta Balkan Savaşları öncesine götürür ancak konuyu yine 

Balkanlar ile bağdaştırır. Sultan II. Abdülhamid’e karşı girişilen 1905’deki suikast 

denemesinin, aslında bir Siyonist işi olduğunu vurgulayarak, bundaki asıl amacın Osmanlı 

Devletini Ermenilerle uğraştırıp Rumeli’yi serbest bırakmak olarak algılanması gereği 

üzerinde durur195. Atilhan’ın fikirlerinde Farmasonluğun Siyonizm’le içselleştirilmesi, 

Farmasonların kurulması planlanan İsrail’e giden yolda, yıllar öncesinden mihenk taşı görevi 

yaptıklarını göz önüne getirmiştir. Atilhan’a göre sonuçsuz da olsa –orduyu tamamen ellerine 

geçiremediklerini belirtiyor- Balkan Harbi’nden kısa bir süre önce orduya Masonik sızmaların 

hız kazandığı açıktır. Buna göre “Edirne 2. Ordu ve Manastır 3. Ordu Farmason zabitlerin 

elindeydi.”196 

 Her ne kadar Atilhan, casusluk ve casuslar hakkındaki söylemlerini Birinci Dünya 

Savaşı ve Filistin Cephesi üzerinde yoğunlaştırmış olsa da Balkan Savaşları için de Yahudi 

casuslarının ve ayrıca bölgedeki Yahudilerin faaliyetlerini de ön plana çıkarmaktan 

kaçınmamıştır. Edirne’de esarette iken İttihat ve Terakki’nin Yahudilerinin197 Edirne’deki 

bütün ağır bataryaların mevki ve vaziyetlerini düşmanlara sattıklarını öğrendiğini 

söylemektedir198. Yine Yahudi asıllı olduğu anlaşılan Nikolaos Zahariyadis’in, daha on bir 

yaşındayken Bulgar istihbaratına Türklerin harekâtına dair planları götürdüğü anlaşılmış, 

1918 Mütarekesi’nde İstanbul’da önemli casusluk işlerinde kullanılmıştır. İleriki yıllarda da 

Türk sosyalistlerinden A.C ve T.F ile de yakın temas kurmuş, kendisine New York’tan ayrılan 

tahsisattan bolca para verilmiştir199. Özellikle Edirne Müdafaası sırasında harbin en şiddetli 

evrelerinde, “Kıyık ile Kayapa arasına Bulgarlar tarafından yerleştirilmiş ve maskelenmiş 

bataryaların şehri dövmeleri üzerine yapılan hasarlar ve isabetlerin derecesi, Meriç ve Tunca 

nehirlerine atılan şişeler içindeki raporlarla günü gününe düşmana bildiriliyordu.”200 

                                                
194 Atilhan, “En Büyük Tehlike Farmasonluk", Hüradam, 6 Şubat 1951, Nu: 45, s. 2.  
195 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 32.  
196 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 17.  
197 Bu betimleme oldukça ilginçtir. İlk bakışta İttihat ve Terakki’nin sanki Yahudileri kullandığı anlaşılıyor gibi 
olsa da Atilhan, aslında burada doğrudan parti ve ordu içindeki Dönme olarak tabir edilen gücün etkisine vurgu 
yapmaktadır.  
198 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, Gün Matb., İstanbul 1955, s. 83.  
199 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, Aykurt Neşriyat, İstanbul 1957, s. 234.  
200 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., İstanbul 1955, s. 33.  



42 
 

 Casusların yanı sıra yukarıda da değinildiği gibi, bölge halkından olan bazı 

Yahudilerin davranışları üzerinde duran Atilhan, ordunun karşılaştığı önemli güçlüklerden 

birisinin de gıda meselesi olduğunu, Yahudilerin müthiş stoklara sahip oldukları halde Türk 

ordusuna yardım etmediklerini vurgulamaktadır. Buna göre, harp sırasında Edirne’de tuz ve 

şeker üzerinde Yahudilerin ihtikârı söz konusudur. Gıda konusunda çok zor anlar yaşayan 

ordunun ancak altı ay dayanabildiğini ve bunda da gıdasızlığın pek etkili olduğunu 

belirtmektedir201. “Edirne müdafaa ordusu, altı ay tuzsuz ve şekersiz, eşek eti ve süpürge 

tohumu yiyerek ordunun ve Türk’ün namus ve şerefini aslanlar gibi müdafaa etti.”202 Bir 

başka yerde de “Edirne’nin bütün gıda maddeleri, bütün tuz ve şekeri bir anda Yahudiler 

tarafından toplattırılmıştı. Yani İsrael’in görünmez kanlı hançeri, Edirne müdafaasını 

arkadan vurdu ve bu yüzden yetmiş bin asker ve yüz bin sivil halk, altı ay mahrumiyet ve 

sefalet içinde kıvrandı ve nihayet kale açlıktan düştü.”203 ifadelerini kullanmıştır. Bu türden 

ihtikârlarla bağlantılı olarak Karaağaç’ta bakkallık yapan Moiz adında bir Yahudi’nin 

Atilhan’ın kıtasında can verdiğinin204 ve ele geçirilen büyük çaptaki stokun Türk askerlerine 

dağıtıldığının205 ifşası da ileride Filistin Cephesi üzerindeki anlatımla örtüşmektedir. Ancak 

arka planda Türk ordusunun sanki yağma ve gasp olayına bulaştığı gibi bir yanlış anlaşılma 

söz konusudur. Atilhan, belki bunu hatalı olarak ifade ettiğinin ya farkında değildir ya da 

şartların bunu gerektirdiği gibi bir savunmaya gitme eğilimi göstermiştir. Şartların zor olması 

savaş hukuku açısından böyle bir eğilimi haklı çıkartmayacaktır. Ancak ifadelerinde kesinlik 

yoktur ve herhangi bir mazerete sığınmamıştır. Fakat anlatımlarında rastlanılan ve üzerine 

basarak belirttiği bazı hususların Atilhan’ın sinirlerini bir hayli germiş olabileceği 

düşünülebilir. İfadelerinde açlığın düşman tarafını da bir hayli sarstığı anlaşılmaktadır. Yine 

                                                
201 Aynı Yer.  
202 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 32.  
203 Atilhan, "Nasıl Yahudi ve Mason Düşmanı Oldum?", Büyük Doğu, 18 Ağustos 1950, S. 22, s. 12.  
204 Atilhan, bu infazı şu şekilde aktarmaktadır: “… Judah’ı (Yahudi kelimesine vurgu yapmak için kullanmıştır) 
aldık ve cepheye gittik. Cephede askerler onun aksine vatanı savunmak için savaşıyorlardı. Demir pençeli Türk 
askeri Judah’ı aldı ve onu katır vagonuna attı. Judah’ın çığlıklarını duymamazlıktan geldik çünkü dünyada 
Yahudilerin sebep oldukları çığlıklar yükseliyordu. Bu onların yanında hiçbir şeydi. İsrailoğlu cepheyi gördü ve 
onursuzca öldü. Hemen onun dükkânını boşalttık. Tuz, şeker ve suyu unutan askerimiz dört gün boyunca bayram 
etti… Askerimiz moral depoladı. Topçularımızın Bulgarlara karşılık verdiğini gördüm. Bu karmaşa içinde 
çayımı içerken, herhalde bir zengin pahalı şampanyasını yudumlarken benim aldığımdan daha az zevk 
duyduğunu düşündüm” (Atilhan, “A Bullet For A Traitor”, The Islamic United Nations, February 1957, Nu: 1, 
s. 2).  Atilhan, dünyada açlık ve sefaletin sebebi olarak gördüğü Yahudilerden iki kişiyi de Milli Mücadele 
yıllarında Taşköprü’de infaz ettiğini açıkça anlatmış, ifadelerini şu şekilde bağlamıştır: “… Bu şüpheli çifti 
ordunun sırlarını bildikleri gerekçesiyle zindana attım. Sonrasında her gece onların çığlık ve ağlama seslerini 
duydum… Günün birinde bu çığlıklar son buldu. Sonunda açlık ve susuzluktan öldüler. Aradan otuz beş sene 
geçmesine rağmen bu çığlıklar hâlâ kulaklarımdadır fakat bundan dolayı pişmanlık duymadım. Çünkü Yahudi 
ırkı, her zaman açlık, felaket, savaş ve ölümlerin sebebi olmuştur” (Atilhan, “They Saw The Turk As He Is…”, 
The Islamic United Nations, August 1957, Nu: 2, s. 2).  
205 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 34.  
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de söz konusu Türk Ordusunun düştüğü fena durumdur. Şöyle ki; "…Parti ihtirası ile gözleri 

kararmış mesuller açlıktan teslim olmak raddesine gelmiş olan Bulgarlarla bir mütareke 

yaparak onlara erzak ve cephane yetiştirmek müsaadesi verdiler ve bizi hiçe saydılar. 

Vagonların tepelerine kadar erzak ve cephane dolu trenler, Maraş Köprüsü üstünden ve iki 

metre yakınımızdan mağrurane süzülüp giderken bazı efradın ölmüş kedi etlerini yediklerine 

şahit olduk…"206 

Düşman kuvvetlerinin halk arasında –ki muhtemelen casuslar vasıtasıyladır- yaydığı 

bir takım söylentiler, psikolojik harp tekniklerinin son derece dikkatli bir şekilde 

uygulandığının göstergesi olarak da kabul edilebilir. Müstahkem kumanda heyetinin 

hamamlarda eğlence yaptıkları, kaleyi yarım milyon altın mukabilinde teslim edecekleri 

yolundaki Atilhan’ın asılsız dediği iddialar yaymaları, bu konuda verilecek somut bir örnek 

olarak görülmektedir207. Atilhan’ın Albay Piyaron de Mondezir (kendi yazdığı gibi) Edirne 

Muhasarası adlı kitabının 15. sayfasından yaptığı alıntıda da Bulgar tarafına çalışan 

casusların faaliyetleri hakkında benzer ifadeler olduğu görülmektedir208.  

 Sultan II. Abdülhamid’in Hassa askerleri209, Söğütlü erler ve Ertuğrul Alayı 

askerlerinden mürekkep olan, Atilhan’ın da bizzat görev yaptığı 11. Nişancı Taburu, büyük 

kahramanlıklar ve fedakârlıklar sonucunda Bulgarların Deliorman halkından teşekkül etmiş 

12. Numune Alayı ile yaptığı muharebe sonunda, bir alay Bulgar’dan tek nefer kalmayacak 

şekilde hepsini süngüden geçirmişti. Bu çatışmalar esnasında Atilhan da iki süngü yarası 

alacaktır210. 11. Nişancı Taburunun kumandanı Bnb. Hafız Ali Bey, 2. Bölük Kumandanı 

Hakkı Bey, 3. Bölük Kumandanı Kastamonulu Veli Bey ile 4. Bölük Kumandanı Filibeli 

Hazım Bey yaralanmış, 1. Bölük Kumandanı Muhlis Bey ve taburun diğer sekiz subayı da 

şehit olmuştur. Bu sebepten dolayı Atilhan kumandayı kendisinin aldığını belirtecektir: “İşte 

o tarihi ve müthiş anda kader, bu meşhur taburun kumandasını bu âcizin eline vermişti. 

Askerlerim beni babaları gibi severdi.”211 

  Tüm zor şartlardaki muharebelere rağmen, 13 Şubat 1913'de Edirne müstahkem 

mevkii aniden silah teslim etmiştir. Bu emre itaat etmeyen Cevat Rifat, kendi ifadesiyle tek 

                                                
206 Atilhan, "Allah'tan Niyazımız…", Hüradam, 27 Mart 1959, Nu:354, s.4.  
207 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 34. 
208 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 88.  
209 31 Mart Olayı sırasında, Sultan Abdülhamid’in bu Hassa Ordusu’nun kumandanı Mahmud Muhtar Paşa, 
Sultan’a müracaatta bulunarak, emir vermesi halinde Selanik’ten gelenleri yok edebileceklerini söylediğinde 
Sultan’ın buna cevap olarak, “Şahsımı imhaya matuf bu meşum kıyamı bertaraf etmek için Müslüman-Türk 
çocuklarının ölmesine asla müsaade edemem” (Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 129) demesi, gerçekten 
anlamlıdır. Aslına bakılırsa Sultan’ın, bu kıyamı tamamen bertaraf etme kudretine sahip olduğu aşikârdır.  
210 Atilhan, "Nasıl Yahudi ve Mason Düşmanı Oldum?", Büyük Doğu, 18 Ağustos 1950, S. 22, s. 12. 
211 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 84.  
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başına muharebe etmiş ve düşmanı kumanda heyeti ve askere iyi muamele etmek, uluslararası 

askeri usul ve kurallara uymak ve kendisiyle birlikte 11. Fırka Kumandanı İbrahim Paşa'nın 

kılıçlarını almamak şartlarını taahhüde mecbur etmiştir212. 

 Atilhan yaralı bir şekilde Bulgarlara teslim olur213. Gerek ilk teslim olduğu anlarda 

gerek daha sonra Sofya’da esaretteyken Bulgarlardan takdir görecektir. Bulgarların bu 

davranışına karşılık kendi devletinin resmi makamlarından aynı muameleyi görmemekten son 

derece üzgün ve kızgındır. Edirne Belediyesinin Kurtuluş Bayramlarında bir ahdi vefa bile 

göstermeyip kendisini davet etmediklerinden şiddetle yakınmıştır. Bu sitemini ileri tarihlerde 

yazdığı bir yazıda “Daha garibi, 1937 yılında çocuklarımla birlikte Varna'ya dinlenmeye 

giderken Bulgar vapurunda kamara kalmamış. Bizim naçiz hizmetleri bilen acente, vapurun 

birinci mevki salonunu baştanbaşa kapatarak bize tahsis etti. Harp ve düşmanlık başka, 

kahramanlığa saygı göstermek başkadır.”214 şeklinde dile getirecektir. Esasen bu türden sitem 

ve serzenişler, Atilhan’ın hemen hemen tüm yazılarında dikkat çeken bir özellik olarak 

karşımıza gelmektedir. Fakat Atilhan, Balkan Harbi’nde gösterdiği yararlılıktan dolayı iki 

sene kıdem zammı ile taltif edilmekten de geri bırakılmamıştır215. 

 Balkan Harbi’nin sebeplerinin daha derin temellerine yönelik Atilhan’ın bir tespiti de 

kayda değerdir. Aslında burada, düşman bir ağızdan kendi tarihinin sorgulanması dikkat 

çekicidir. İfadelere bakıldığında Atilhan’ın, ideolojik olarak sahip olduğu değerler 

perspektifinde bu fikirlere ortak olduğu belli olmaktadır. Bir bakıma Osmanlı Devleti’nin 

iskân politikasının sorgulandığı bu ifadeler şu şekilde göze çarpar: “Balkan Harbi’nde Edirne 

sükût edip de hepimiz Bulgarlara esir düştüğümüz vakit bir gün Sofya’da Banke 

                                                
212 “Cevat Rifat Atilhan Kimdir?”, Büyük Cihad, 7 Eylül 1951, Nu:26, s.4. (Ayrıca Atilhan, bu silah teslimi 
sırasında yaşananları da şöylece kaydetmiştir: “Çatışma sırasında düşman saflarında beyaz bayrak dalgalanmış, 
ateş kesilmiş, Bulgar Alay Kumandanı Alb. Boyaciyef ve heyeti ile görüşülüyor. Şöyle bir diyalog geçiyor: “Alb. 
Boyaciyef harp esnasında bir helâ çukuruna düşmüştü. Üst başını göstererek: 
- “Yetmez mi artık? dedi. 
- Şehir işgal edilmiş, muhasara durmuştur. Siz de ateşe son vermek istiyorsanız bir protokol imzalayın ve 
buyurun. 
- Ne istiyorsunuz? 
- Şeref ve haysiyetimize hürmet… 
- İstediğiniz gibi yazınız imzalayalım.” 
Öyle yaptık ve ben öne düştüm, karargâha doğru ilerlemeye başladık. Bulgar askerleri de yürüyüş kolunda bizi 
takip ediyordu. Askerimin önünden geçerken:  
-Şerefinizi kurtardım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, layık olduğunuz saygıyı göreceksiniz.  
Mehmetçikler bir yandan silahlarını kırıyorlar, bir yandan için için ağlıyorlardı. Zavallı Türk… Dünkü çobanına 
teslim olmuştu. Hıyanete uğramıştı. Arkadan hançerlenmişti… Siyonist, Mason ve Dönme suikastı!” (Atilhan, 
İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 86-87).  
213 Bali, Musa'nın Evlatları…, s. 212. 
214 Atilhan, “Cennet Mekân İkinci Sultan Abdülhamid Han”, Büyük Cihad,  17 Ekim 1952, Nu:83, s.4 
215 MSB Arşivi, Cevat Rifat Atilhan’a Ait Askeri Safahat Belgesi.  
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Kaplıcaları’nda Bulgar Kumandanı General Radko Dimitriyef ile tanışmıştım. Bu zatın bana 

söyledikleri harfi harfine hafızamdadır onu aynen nakledeyim:  

- Biz de Türk’üz. Ben Türk mekteplerinde ve Galatasaray Sultanisinde tahsilimi 

yaptım. Adet ve ananelerimiz aynı köke dayanır. Asıllarımız Asyalıdır. Eğer 

babalarınız uzun asırlar işgali altında bulundurdukları şu Bulgarları Müslüman 

yapmış olsalardı, şimdi biz Avrupalı gâvurların -tabir aynen kendisinindir diyor- 

ihtiraslarına alet olarak böyle birbirimizi kırmazdık.”216 

 Atilhan, ne kadar çok sebep sıralanırsa sıralansın, Balkan Harbi’nin getirmiş olduğu 

hezimette temel sebebi ihanet ve acziyete bağlamış ve gayet sert bir üslup sergilemiştir: 

"…Kahpe Makedonya elimizden çıkmış… Cehenneme kadar yolu var. Yedi milyon Türkün 

mezarı olmuş Yemen elimizden gitmiş, sahiplerine mübarek olsun. Diğer zengin ülkeler 

elimizden gitmiş. İdaresizliğimize, fesat unsurlarına karşı gösterdiğimiz aczimize 

küselim…"217 

 Edirne’yi düşmana bırakmama iddiasıyla darbe yapan İttihat ve Terakki Hükümeti, 

barış görüşmeleri için müracaat etmek zorunda kalmış; 30 Mayıs 1913 Londra Barışı ile 

Edirne, Gelibolu Yarımadası dışındaki tüm Trakya ile birlikte Bulgaristan’a bırakılmıştır218.

  

II. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ 
Atilhan, Osmanlı Tarihi’nde ayrı bir öneme sahip olan ve adeta destan durumuna 

getirilen Çanakkale Muharebelerine katılmamış olsa da konu üzerinde verdiği bilgi ve 

yorumlarla dikkat çekmektedir219. Muharebelerin askeri ve stratejik analizlerini yapmamış 

ancak tarihin bu dönemini, sahip olduğu ideoloji perspektifinde değerlendirmiştir. 

Yazdıklarına göre, Çanakkale Cephesi’nde dahi Siyonizm’in etkileri görülmektedir. Hatta 

İngilizlerin Çanakkale Boğazı’na taarruzları, sırf bu Siyonist idealler ekseninde 

gerçekleşmiştir.  

                                                
216 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1962, s. 30.  
217 Atilhan, "Damarlarında Tek Damla Türk Kanı Bulunmayan Bir Adamın Hezeyanı Karşısında", Hüradam, 1 
Ocak 1960, Nu: 432, s. 4.  
218 Durmuş Yalçın (ve diğerleri), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C.I, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, 
Ankara 2000, s. 63.  
219 Osmanlı Devleti’nin katılımıyla bir dünya savaşı halini alacak olan Avrupa’daki çatışmalar hakkında geniş 
bilgi vermek, doğrudan konumuzla ilgili olmadığı için Atilhan’ın da içinde bulunduğu savaşın bir cephesi olan 
Sina ve Filistin Cephesi üzerinde daha çok durulacaktır. Ancak kendisi katılmasa da bu satırlar arasında 
Çanakkale Cephesi’ne değinmek durumundayız ki; Atilhan bu cephede İngiliz ordusu içinde savaşan 
Yahudilerden ve Siyonist taburlardan bahsetmektedir. Yine kendisi Çanakkale’de savaşan Türk askeriyle aynı 
kaderi, aynı yerde yaşayacaktır ki zaferle birlikte buradaki birliklerin bir kısmı Sina Cephesi’ne gönderilecektir 
(Şerif Güralp, Bir Askerin Günlüğünden –Çanakkale Cephesinden Filistin’e- Güncel Yay., İstanbul 2003, s. 
12. Şerif Güralp Bey, Türk subay kadrosunun tutumuyla ilgili ilginç bir kayıt daha düşmüştür. Bunda, 
istasyonlarda ve yollarda subayların erlerle fazla meşgul olmayıp tavla oynadıkları bilgisi yer almaktadır). 
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Bu konudaki fikirleri, Atilhan’ın hayal dünyasında meydana getirdiği fikirler gibi 

gözükmemektedir. Çünkü referans olarak aldığı kaynak yine düşman tarafına aittir. Yahudi 

Yarbay J.H Patterson tarafından Fransızca kaleme alınmış olan Vers Constantinople 

(İstanbul’a Doğru) isimli kitaptan hareket etmiştir. Atilhan’a göre iki yüz sayfalık bu kitap, 

İsrailoğulları’nın küfran ve nankörlük şaheseridir220. Yahudi gönüllülerinden oluşturulmuş bir 

Siyonist kıtası Çanakkale’dedir ve hemen hemen 500 Yahudi’den oluşmaktadır221. Kitaba 

göre Yahudiler, İtilaf devletlerinin Rusya’ya yardım götürmesi için çalışmıştır. Yine kitabın 

13. sayfasından alınan bilgiye göre de Patterson şunları ifade etmektedir: “Evet, İstanbul’un 

sükûtu hayati bir ehemmiyeti haizdir. Bu bizim Şarktaki ve Garptaki prestijimizi arttıracak ve 

Mısır, Irak ve İran’daki nüfuzumuzu takviye edecektir.”222 Süleyman Kocabaş’ın sayılarını 

600 olarak belirttiği bu gönüllülerin Zion Mule Corp (Siyon Katır Alayı) adında toplandıkları 

görülmektedir223. Rus ordusundan emekli Yahudi asıllı subay Trumpledor’un liderliğinde 

meydana getirilmiş olan bu alayın komutanlığını, Siyonizm’e olan sempatisi ile tanınan 

İngiliz John Henry Patterson yapmaktaydı224. Patterson’un komutanlığı altındaki Yahudi 

askerler, Siyon idealleri altında gayet inançlı bir şekilde kendilerini adamış gözüküyorlardı. 

"23 Mart 1915'de genç Yahudi gönüllüleri Gibari Karargâhında harekete hazırlanmış 

bulunuyorlardı. Çok müessir bir merasimle bu hareket tebcil ve takdis edildi. İstanbul'u zapt 

edecek ve Türk'ün burnunu kıracak bu hareket, Yahudi milleti için ne büyük bir şeref teşkil 

ediyordu. Hahamın okuduğu duayı bütün erler ellerini havaya kaldırarak aynen tekrar ediyor 

ve Türk'ün burnunun kırılarak Konstantiniye'nin zaptının Yahudilerin büyük hisseleri 

olmasını tebarüz ediyorlardı."225 Adı geçen Yahudi gönüllüler üzerinde müthiş bir psikolojik 

tesir yapıldığı görülür. Çanakkale'ye gelen Yahudi gönüllülerinin kumandanı Yarbay 

Patterson, karaya ayak basar basmaz şunları söyler: “Dört buçuk asırdır barbar sürülerinin 

eline düşmüş olan şu güzel İstanbul'u vahşi Türklerin elinden almak şerefini Yahudi milletine 

                                                
220 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 223.  
221 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 221.  
222 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 218, 219.  
223 Süleyman Kocabaş, 1915 Çanakkale Savaşları ve Türk-Dünya Tarihindeki Yeri, Bayrak Yay., İstanbul 
2005, s. 78.  
224 Kocabaş, 1915 Çanakkale Savaşları, s. 79. 
225 Atilhan, "Vatana Hıyanet Bu Derece Müdafaa Edilmez", Hüradam, 19 Mayıs 1959, Nu: 368, s. 4. Esasen 
bunlar Yahudilerin İngiliz siyasetine alet edildiğine işarettir. Ian Hamilton, Siyon Katır Alayı hakkında şunları 
yazacaktır:  
“Komutanları korku romanları yazarı olan biriydi ve denetimim sonunda Yahudilerden faydalanacağımıza 
inandım. Mamafih bu birlik ‘Siyonist Alayı’ haline getirilmeye çalışılıyordu. Yahudilerden bizim çıkarlarımıza 
uygun bir şekilde faydalanabilirdik. Şöyle ki; onları kendi çıkarlarımız için istismar edip Yahudi gazetecilerin ve 
bankerlerin çabalarını sağlardık. Yahudi gazeteciler bizim davamıza renk katar, Yahudi bankerler kesemize 
para yığdırırdı” (Kocabaş, 1915 Çanakkale Savaşları, s. 79.) 
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kazandırınız.”226 Bu kıtaların oluşturulmasının geniş bir organizasyon gereği olduğu da 

açıktır. Bir zamanların Roma Belediye Başkanı olan meşhur Yahudi Nathan,  Yahudilerden 

oluşan bu müstakil kıtanın, Çanakkale'de Türklere karşı cephe almasında büyük bir rol 

oynamıştır227. Kocabaş’a göre, İsrail ordusunun temelleri bu alayın kurulmasıyla atılmış, bu 

alay Siyonist emel uğrunda ilk savaşını Gelibolu’da vermiştir228.  

Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen nedenlerin Atilhan tarafından çok daha değişik 

noktalara dayandırıldığı görülmektedir. Her şeyden evvel Atilhan, kalıplaşmış ideolojisiyle bu 

savaşı tek bir sebebe bağlar: Yahudi devletinin kurulması. Ona göre bu asıl sebeptir, diğerleri 

ise sadece görünür taraflarıyla önem kazanır229. “…Milletlerin kanını emen Yahudi, Birinci 

Dünya Harbi’ni çıkarmış, sonra Cemiyet-i Akvamı kurarak milletlerin dizginlerini ele almak 

istemiştir.”230.  Henry Ford da bir sözü hatırlatarak şunları söylemiştir: “Eski bir vecizede, 

‘Harpler, Yahudilerin hasat mevsimidir’ denmektedir… Bütün harplerde onların malzeme 

kadar istihbarat tüccarlığı da yapmış olduklarının görülmüş olması, hiç de şaşırtıcı değildir. 

Bunun adı harp vurgunculuğu ve casusluktur.”231 

                                                
226 Atilhan, “Ne Oluyoruz, Meydanı Bu Kadar Boş Mu Sandınız?”, Yeni İstiklal, 13 Kasım 1963, Nu:142, s.2 
227 Atilhan, Farmasonlar, s. 28.  
228 Kocabaş, 1915 Çanakkale Savaşları, s. 80.  
229 Atilhan tarzı bir komplo teorisi düşüncesi, günümüz siyasî olayları üzerinde de böyle bir bakış açısının henüz 
geçerliliğini sürdürdüğünü göstermektedir. Özellikle ABD’nin Ortadoğu politikasının altında yatan gerçeklik, 
Amerikalı bazı yazarlar tarafından da vurgulanmıştır (Ayrıntılı bilgi için Bknz: Grace Halsell, Tanrıyı 
Kıyamet’e Zorlamak, Kim Yay., Ankara 2003). Kıyamet Teorileri, Evanjelizm, İllüminati, Gizli Dünya Devleti, 
Masonluk, Siyonizm gibi kavramlar, popüler kitaplarda sıkça işlenmiştir. Türkiye’de de yoğunlukla Milli Görüş 
fikri çerçevesinde bu kavramlar sıkça kullanılırken, Milli Görüş perspektifinde yayımlanan birçok eserde de 
özellikle bu batılı kaynaklar vazgeçilmez referanslar olarak kabul edilmiştir. Günümüzde dünya çapında önde 
gelen silah fabrikalarının Yahudilerin elinde olması, bunların pazarlanması için savaş senaryolarının 
hazırlanması sanki bu düşünceleri destekler gibi görünürken, Atilhan’ın “Yahudilerin kanla beslendiği” 
söylemiyle adeta bir paralellik arz eder. Benzer bakış açısı Atilhan’ın, Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinde 
Milliyetçilik fikrinin ne kadar tesirli olduğu konusunda bir analiz yapan Macar Tibor Von Ekkard’dan aldığı şu 
ifadelerde gizlidir: “19. Asrın milli hareketi, haddi zatında milletler arasında mevcut düşmanlıktan değil, ancak 
materyalist menfaatlerin doymak bilmeyen hırsından doğan harple neticelenmiştir. Demek oluyor ki büyük 
harbin sebebi milliyet olmamıştır. Milletin gönlüne kök salan ve milletin arzu ve ihtiyaçlarını tanıyan, kendi 
tekâmülünün en büyük amilini milli endividüalitenin tekâmülünde gören hakiki ve doğru anlaşılan milliyet hiçbir 
zaman yüz binlerce, milyonlarca kardeşini, ırkdaşını savaş mezbahasına göndererek büyük kapital, büyük 
endüstri ve ticaret için onları feda etmez”(Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, Selamet 
Basımevi, İstanbul 1935, s. 44.). Alışılagelmiş komplo teorileri, insanları her savaşın altında bir Yahudi arama 
gibi bir düşünceye sevk ederken, günümüzde de Antisemitizm ateşini besleyen unsurlar halini almıştır. Bu 
bağlamda günümüzden altmış sene öncesine varan Atilhan’ın söylemleri, söyleyen farkıyla içerik aynı kalmak 
kaydıyla sürmektedir. Rifat N. Bali, Türkiye’de AKP iktidarının Atilhan ismini ağzına almasa da onun bu 
konudaki düşüncelerini benimsediğini ve kılıfına uydurarak hayata geçirdiğini belirtmiştir. Bunda da AKP’nin 
kurucularının Milli Görüş bünyesinde yetişmiş olmalarının rolü birinci derecededir (Rifat N. Bali ile 2 Şubat 
2012 tarihli ile görüşme). Kapatılan Refah Partisi İstanbul eski milletvekillerinden Bahri Zengin de Cevat Rifat 
Atilhan'ın eserlerinin ilk kuşak Milli Görüşçüler üzerinde derin etkisi olduğu ve partide devam eden Siyonizm 
temasının bu etkiye dayandığı kanısındadır (İhsan D. Dağı, Kimlik, Söylem ve Siyaset -Doğu -Batı Ayrımında 
Refah Partisi Geleneği, İmge Kitabevi Yay., Ankara 1998, s. 32).  
230 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 339.  
231 Henry Ford, Beynelmilel Yahudi (Çev. Hacasan Yüncü), Kayıhan Yay., İstanbul 2005, s. 48.  
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Atilhan’ın, yukarıdaki söylemlerinde özellikle yabancı referansları daha sıklıkla 

kullandığı görülmektedir. Bu kaynakların yanı sıra bizzat Yahudi lider veya din adamlarının 

itirafları olarak nitelendirdiği sözlerini de yazılarında bolca göstermiştir. Zira Siyonizm’in 

kurucusu olarak bilinen Thedor Herzl, henüz 1895’lerde –alanı biraz daha dar tutmakla 

beraber- muhtemel bir savaşta Yahudilerin alacağı tavrı dahi belirten şu cümleleri sarf 

ediyordu: “İstikbaldeki bir Avrupa savaşı bizim teşebbüsümüze bir zarar vermez, bilakis 

faydalı olur. Zira bütün Yahudiler bütün varlıklarıyla karşı tarafa, emin olan tarafa 

geçiverirler.” demekteydi232. Savaşın en şiddetli hal aldığı yıllarda ise Sarbon Üniversitesi 

profesörlerinden Yahudi kökenli Bash, 23 Nisan 1916’da Gustave Herve’nin gazetesine 

şunları yazmıştır: “Arkadaşlar, gün yakındır, her şey bunu haber veriyor. Devasa topların 

gürültüsünden ve mitralyözlerin şimşeklerinden sonra Mesih, sizin Mesih’iniz zuhur 

edecektir.”233 Yine meşhur Balfour Deklarasyonu’na işaret edilirken, Dinmis Hanau adlı bir 

yazarın British Truth adlı eserindeki şu sözleri hatırlatılır: “Yahudilerin tam, kati ve 

muzafferane Arzı Mevud’a avdeti Rusya’nın yıkılmasından sonra husul bulacaktır. Bu mühim 

tebeddülatı yaklaşan büyük harpten bekleyebiliriz. Bu harp, Avrupa milletlerinin başı ucunda 

asılı duruyor. Şunu da unutmamalıdır ki bunun en büyük neticesi şu olacaktır; Türkiye 

İmparatorluğu parçalanacak ve o vakit İngiltere gibi büyük bir devlet Filistin’de bizden 

başkalarının yaşamasına müsaade etmeyecektir.”234   

Meşhur Siyonist liderlerden Weizman235, savaştan kısa bir süre sonra sanki bunları 

itiraf etmiştir. The New Palestine’nin Nisan 1923 tarihli sayısında Weizman’ın daha sonradan 

tekzip edilmeyen bir demeci yayınlanmıştır: “Zannediyorum ki harbin başlıca neticesinden 

birisi de milli Yahudi yurdunun kurulması hadisesi teşkil ettiğini, harbin bitarafâne yazılacak 

tarihi gösterecektir. Biz bunun için harp ettik ve Türklerin mağlubiyetine hizmet ettik. 1897 

Siyonist Kongresi’nin kararlarına ve Siyon Hükemasının protokollerine uyularak otuz milyon 

Avrupalının telef olmasına sebep olduk.”236 

                                                
232 Thedor Herzl, Hatıralar, (Türkçesi: Ergun Göze), Boğaziçi Yay., İstanbul 2002, 42.   
233 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, Aykurt Neşriyat, İstanbul 1964, s. 34. Beklenen Mesih konusunda, 
birbiriyle örtüşen parçalar da yok değildir. Herzl’in tanıştığı Albay Goldsmid’e göre; sofu İngilizler Yahudilerin 
Filistin’e göçünden sonra çıkacak bir Mesih’e inanıyor ve onu bekliyorlardı. Bu yüzden bu göçe yardım bile 
edebilirlerdi. Viyana’daki İngiliz Elçiliği Papazı William Hechler’e (ebcet hesabıyla eski metinlere anlam 
vermekle tanınmıştır) göre ise Herzl, “Beklenen adam” dır. O’na göre Herzl’in Filistin’i ele geçirmesi akabinde 
de Hıristiyanların beklediği Mesih rücu edecektir. Ona elinden gelen yardımı yapmaya amadedir. Ancak 
Yahudilerden bazıları Sabetay Sevi örneğinden dolayı Herzl’e biraz şüphe ile bakmaktadırlar. (Herzl, Hatıralar, 
s. 53, 62.).  
234 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 34-35.  
235 Weizman da Siyonist emellerinin gerçekleşmesi konusunda bir hayli mesai yapmıştır.  
236 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı,  s. 36.  
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 Yukarıda adı geçen 2 Kasım 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu adeta bugünkü 

İsrail’in temelini oluşturmuştur237. Bu temeller, D’İzraeli’nin İngiltere’nin başbakanlığını 

yaptığı dönemlerde atılmıştır. Öyle ki, İngiltere onun sayesinde adeta bir Yahudi istilasına 

maruz kalmıştır238. Hatta bir zaman İngiltere Hükümeti’nin ismini İsrail Hükümeti yapmak 

istemiş, “Bütün gizli teşekküllerin ve cemiyetlerin başında mutlak surette Yahudiler 

bulunmalıdır ve bulunmaktadır.” demek gibi ilginç bir slogana imza atmıştır239. İngiltere’de 

Kraliçe Viktorya ve D’İzraeli devri, bu bağlamda Yahudilerin altın devirlerinin başladığının 

işaretiydi. Kral Edward zamanında ise bu devirler zirve yapmıştır240. İşte aslında, “İngiliz 

hükümetlerini daima Türk hükümetlerinin düşmanı yapan kuvvet ve saik ve müessir İngiliz 

milleti değil, bu milletin mukadderatına el koymuş olan Yahudilerdir.”241 Yine Atilhan’a 

göre, bir diğer önemli isim Lloyd George’dur. Bu adam İngiltere’yi, Yahudiliği ve 

Farmasonluğu mahvolmaktan kurtarmıştır242.  

 Yahudilerin İngiliz hükümetine tesirleri, karşılıklı menfaatler üzerine dayanıyordu. 

Alexandre Beim, Thedor Herzl ve Siyasî Siyonizm adlı eserinde İngiltere'ye yönelik olarak 

şunları demektedir: "İmparatorluğunuzun yolu üzerindeki Filistin elinize geçerse elbette 

şarkın menfaatleri de sizin olacaktır. Eğer bizim muhtariyetimizi kabul ederseniz, devletinizin 

Filistin'e sahip olmasına en büyük yardımı sizlere vadediyoruz."243 Bu yardım elbette parasal 

yardımdır ve Yahudiler ellerindeki servetleri Siyon’da buluşmak üzere dökmeye hazırdırlar. 

İngiltere’ye yapılan maddi yardımlar ilerde birer şantaj unsuru olarak kullanılacaktır. Mesela 

Churchill, İngiltere’yi kesinlikle harbin içine atacak olan Morgentav planını kabul etmek 

zorunda kalacaktır. Yoksa Büyük Britanya iflasa gidecekti. Çünkü dünya Yahudiliği 

İngiltere’ye 6.500.000 dolar borç vermişti244. Churchill’in Siyonistlerle sıkı ilişkiler içinde 

bulunması aslında devletin tamamen aleyhinde sonuçlar doğurmuştur. Yıllar sonra bile bunlar 

dış siyasette söz konusu edilmiş ve yapılan analizlere önemli bir referans olmuştur. 3 Kasım 

                                                
237 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 44. Ayrıca Bknz: Stanford Shaw and 
Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyetinde Yahudiler, C.2, (Çev: Meriç 
Sobutay), Kapı Yayınları, İstanbul 2008, s. 322; David Fromkin, Barışa Son Veren Barış (Çev. Mehmet 
Harmancı), Sabah Kitapları, İstanbul 1993, s. 287-296). 2 Kasım 1917’de Balfour Hükümeti, Baron Rotschild’e 
yazdığı bir mektupla; “Yahudi olmayanların inançlarına ve hürriyetlerine halel gelmemek kayıt ve şartıyla 
Yahudilere Filistin’de bir Yahudi Yurdu tesis etme” müsaadesi vermiştir. Bu, bir bakıma Siyonizm’in ilk resmî 
başarısı olarak kabul edilmektedir (Herzl, Hatıralar, s. 344.).  
238 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 15.  
239 Atilhan, Farmasonluk, s. 66.  
240 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 16. Kral Edward’ın Yahudi cemaati reisine, “Sir… Bu fakir 
ve büyük Yahudi halkının vaziyetini düzeltmek için her şeyi yapınız” demesi, işe nereden başlandığını göstermesi 
açısından önemlidir (Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 41).  
241 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 24.  
242 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 76.  
243 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, Bedir Yay., İstanbul 1966, s. 83.  
244 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 167.  
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1956 tarihli Heins Weber imzalı Adnan Menderese yazılan mektupta "Churchill, Balfour 

beyannamesi ile İngiltere’nin mezarını kazdı ve Farmasoncu Siyonist siyaseti, İngiliz 

İmparatorluğunun hayatına mal oldu. Bunu bugün her gözü gören biliyor." denmektedir245. 

Yine savaştan sonraki yıllarda, bir ayağı çukurda ve yarı mefluç vaziyette olan Churchill’in, 

pişmanlık ve vicdan azabı içinde, Almanya'ya reva gördüğü haksızlıkları hatırlayarak "Biz 

yanlış domuzu öldürdük." demesi tarihe geçmiştir246.  

Savaşın görünürde bahanesi, Avusturya- Macaristan Veliahdı François Ferdinand’ın 

28 Haziran 1914 günü Saraybosna’da Princip adlı bir Sırplı tarafından öldürülmesi 

olmuştur247. Atilhan, olayın failini dahi İsrailoğulları’na bağlamıştır ki, ona göre Prinçip, bu iş 

için Yahudilerden yüklü miktarda para almıştır248. Savaşın başlaması ve gelişmesinde bu gizli 

gücün etkisini belirtmesi konusunda önemli bir bilgiyi Atilhan, yine itiraf olarak nitelendirdiği 

bir alıntıyla vermektedir. Selamet Mahfeli Neşriyatı arasında yer alan bir kitaba göre 

“Onsekizinci asrın muzlim ve bulutlu seması altında bütün Avrupa barut mahzeni üzerinde 

oturarak an be an infilaka muntazır bir fedai manzarası arz ederken, Masonluk bu mahzene 

ateş verecek uzun fitile ateş verecek bir kahraman şeklinde kendini göstermiştir.” Atilhan 

kendi yaptığı açıklamada sözlerini şu şeklide bağlar: “Esasen bizim iddiamız da budur. Bütün 

dünya harp ve ihtilâllerini hazırlayan Yahudi, her memlekette kendi uşak ve yatakları olan 

Farmasonları çalıştırır ve bombanın fitilini onlara ateşlettirir. İşte yukarıda itirafları.”249 

 Osmanlı Devleti, savaş başlamadan önce kendisine hararetle müttefik aramış ama 

ittifaklara kabul edilmemiştir. Bunda artık Devlet-i Âli Osmanî’nin, diğer devletler tarafından 

karikatürlere dahi konu olan paylaşılacak pasta olarak görülmesinin büyük rolü vardır. 

Osmanlı’ya karşı temkinli yaklaşan ve dolayısıyla da tereddüt besleyen Almanya, kendi 

içindeki tartışmalarda II. Wilhelm’in etkisiyle, Osmanlı Devleti ile ittifakı kabul edecektir. 

Yapılan mukaveledeki maddelerden birine göre Alman askeri kademesi, Osmanlı Devleti 

emrinde çalışacak ve Osmanlı ordusunun sevk ve idaresinde fiili nüfuz sahibi olacaklardır. 

Öyle ki Filistin Cephesi’nde bu durumu Atilhan, gayet kızgınlık veren bir durum olarak 

anlatacak, Türk kumandanlarının dikkate bile alınmadığından yakınacaktır250. 

                                                
245 BCA, 030.01.6.31.22 
246 Atilhan, Medeniyetin Batışı, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1963, s. 14.  
247 Armaoğlu, 20 Yy. Siyasî Tarihi, s. 103.  
248 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 68.  
249 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 56.  
250 Bunlardan bir örnek haberleşme konusundadır. Savaş sırasında önemli bir yeri olan haberleşme ile ilgili 
olarak Atilhan’ın yaptığı yorumlardan yola çıkarak, savaşın tüm birimlerinde bu Alman kontrolünün ne derecede 
etki olduğunu öğrenmek mümkündür. (Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 13 
Kânunuevvel 1334 (13 Aralık 1918), Nu: 2589, s.2). Bu konuyla ilgili ayrıntı ileriki sayfalarda verilmiştir. 
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 Almanya, savaşa Osmanlı’nın yanında girme kararı alırken, şüphesiz kendi savaşına 

giriyordu ve Osmanlı’nın akıbeti doğal olarak umurunda bile değildi. “Alman kendi vatanı 

için kendi menfaati için bütün dünya ile harp eder. Fakat onların Türkler için dökülecek 

yarım damla bile kanı yoktur.”251 derken Atilhan, bu gerçeğe dikkat çekecektir. Almanlar, 

Osmanlı Devletini ne kadar kendi çıkarları ekseninde değerlendirdiklerini pek de 

gizlemiyorlardı. Örneğin İttihat ve Terakki Hükümeti, 9 Eylül 1914’de tek taraflı olarak 

kapitülasyonları kaldırdığını ilan ettiğinde, buna en fazla itiraz Almanya’dan gelmiştir252.  

 Almanya, İngiltere’yi Ortadoğu’da Osmanlı ile uğraştırarak oyalama taktiğini 

benimsediğinden, Kanal Cephesinin açılmasında Osmanlı yönetimine sürekli telkinlerde 

bulunmuştur. Askerî açıdan tamamen hayalden ibaret olsa gerek, harekâta Alman Generali 

Liman Von Sanders Paşa dahi itiraz edecektir253. İngilizlerin 150.000 kişilik kuvvet yığdıkları 

bölgeye 4. Ordu Komutanı olarak Ahmed Cemal Paşa, 35.000 kişilik bir kuvvetle gelmişti254. 

Kanal Macerası, yapılan iki harekâtın da başarısızlığa uğramasıyla adeta ikinci bir Sarıkamış 

Vakası olacaktır255. 

 Sonuçları itibariyle Osmanlı Devleti başta olmak üzere çok uluslu imparatorlukları 

tarih sahnesinden silen Birinci Dünya Savaşı, cereyan ettiği bölge dolayısıyla en büyük zararı 

Osmanlı Devletine yapmıştır. Peşi sıra savaşlardan kafasını kaldıramayan Osmanlı Devleti, 

nüfusunun en güzide kısmını bu savaşlarda kaybedecektir. Bunda, büyük devletlerin 

Osmanlı’ya karşı olan asırlık kini kadar, sonucun bu derece vahim hale gelmesinde idaredeki 

zaafın da büyük rolü olmuş, mesuller olarak görülen Mahşerin Üç Atlısı Enver, Cemal ve 

Talat Paşalar256 kendilerini ülke topraklarının dışına atmışlardır. Yüze inen tokat kabilinden 

sayılan hezimetler zinciri ile bir millet, uzun süre kendisine gelememiştir. "…Bir kumar 

masasında rest çeker gibi milletin reyini almaya dahi lüzum görmeden girdiğimiz Birinci 

Cihan Harbi, üç milyon Türkün canına kıydıktan sonra talihin abus çehresi kendini 

gösterdi."257 

                                                
251 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 16 Kânunuevvel 1334(16 Aralık 1918), 
Nu: 2592, s.2. 
252 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, C. III, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991, s. 162. 
253 Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, s. 181-182. 
254Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı 1914-1918, Gen. 
Kurm. ATASE Yay., Ankara 1978, s. 165. 
255 Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, s.313. 
256 Bir eserinde Atilhan, Talat Paşa’nın Yahudilere Filistin’de bir yurt verilmesini daha 1907’de vaat etmiş 
olduğunu belirtir. Buna göre de “Yahudi devletinin resmi kuruluş tarihi 1948 ise de hakiki tesisi 1908’dir” der 
(Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 216). Başka bir yerde de Yahudilere Filistin topraklarında 
muhtariyet sözü verdiğini yazmaktadır (Atilhan, 31 Mart Faciası, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1969, s. 175).  
257 Atilhan, "Ahmet Emin Yalman'ın Mahkûmiyeti ve Amme Vicdanı", Hüradam, 7 Ağustos 1959, Nu:390, s. 1.  
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 Ancak bu vahim sonuç, bir bakıma farklı bir yönü de göstermiştir. Dünya Harp 

Tarihi'nde yüzyıllardan beri türlü muharebelerle yıpranmış, yorgun, fakir ve eğitilmemiş, iyi 

teçhiz edilmemiş nicelik ve vasıtaca düşmanlarından aşağı düzeyde olan Osmanlı Ordusu, 

yine de Birinci Dünya Harbi'nde, bu niteliğiyle beklenenden çok fazlasını yapmıştır258.  

  

A. Sina-Filistin Cephesinde İngiltere ve Siyonizm ile Mücadele 
Daha önce de değinildiği gibi İngiltere, Balfour Deklarasyonu’nun yayınlanmasıyla 

resmen Siyonizm’i destekler bir konum içerisine girmiştir. Bu bağlamda İngiltere’nin 

uluslararası konjonktürde aktif bir şekilde Filistin topraklarında Yahudilere bir yurt temini 

konusunda çalıştığı gözlenmektedir. İlk etapta devletlerarası görüşmelerin gizlilikle 

yürütüldüğü bilinse de bu gizlilik kendisini daha fazla muhafaza edememiştir. Bunun ihtiyari 

veya gayri ihtiyari olup olmadığı konusu esasta pek de fazla önem arz etmemektedir. Süreç 

içerisinde gelinen noktada İngiltere’nin süper güç olduğu düşünülürse, Osmanlı Devleti 

nazarında bir kaybı olup olmayacağı endişesi gütmediğini anlamak hiç de zor değildir. İngiliz 

yetkililerin son zamanlarda yaptığı açıklamalar, Siyonist görüşlerle paralellik göstermekteydi. 

Daha savaş çıkmadan bir takım önderlerin muhtemel bir savaştan ne kadar memnun 

kalacaklarına dair açıklamalar da dikkat çekmektedir.  

 Biraz daha dikkatli olunursa, Yahudilerin Balfour Deklarasyonu yayınlanmadan daha 

önceki yıllarda dahi İngiltere’nin kendileri için bir umut olduğuna dair fikir taşıdıkları 

görülecektir. Dinmis Hanau 1906'da British Truth adlı kitabında, "Türklerin imparatorluğu 

parçalanacak ve o vakit İngiltere gibi büyük bir devlet Filistin'de bizden başkalarının 

yaşamasına müsaade etmeyecektir.” demişti259. Bunun sadece temenniden ibaret olmadığı 

açıktır. Çünkü İngiltere özellikle D’izraeli ile beraber artık Siyonist akımın etkisi altında 

kalmıştır. Verilen demeçler ve takip edilen politikalar, Siyonistlerin ümitlerini arttırmaktan 

eksik kalmamıştır. Gelinen noktada İngiltere’nin Siyonist ideallere hizmet etmesi, Thedor 

Herzl’in daha ilk etapta aslında bir hayalperest olmadığını da göstermiş, rakiplerini dahi 

şaşırtmıştı260. Herzl, Siyonist Kongresi için söylediği bir sözde, “Basel’de Yahudi Devletini 

                                                
258 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, 4. Cilt, 2. Kısım, Gen. Kurm. ATASE Yay., 
Ankara 1986, s. 21.  
259 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1968, s. 50.  
260 Siyonistlerin hepsi pek tabii Herzl ile her zaman aynı görüşleri paylaşmamışlar, hatta Herzl’in çerçevesini 
çizdiği Siyonizm’den aykırı fikirleri bazı beyanlarla göstermişlerdir. Ancak Atilhan, bu beyanları gerçekçi 
bulmamakta, bunların riyakârane söylemler olduğunu vurgulamaktadır. 13 Ağustos 1911 Basel Siyonist 
Kongresi’nde Wolkon’un açış nutkunun bunun bir örneği olduğunu belirtmiştir. Zira Wolkon,  Herzl’in 
dediklerini örtbas etmiş, bir Yahudi hükümetinin kurulmasını istemediklerini söylemiştir (Atilhan, Yahudi 
Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 212-215). Oysa 28 Ağustos 1898'de Bale şehrinde toplanan II. Siyonist 
Kongresi'nde Herzl, "Sen ver, ben de vereyim" prensibinden hareketle, Filistin topraklarına dönmeyi 
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kurdum.” demişti261. Ancak ilk safhada Yahudilere yurt olarak Filistin kelimesi üzerinde çok 

durulmadığı dikkat çeker. Hatta Herzl dahi, kendilerine teklif edilen Uganda konusuna taraftar 

görünmüş, bazı Siyonistlerce sert bir şekilde tenkit edilmişti. Oysa Herzl’e göre bu, “İngiliz 

diplomasisi ile daha yakından temas kurmak için bir başlangıç teşkil edecekti.”262 

 Atilhan, I. Siyonist Kongresi’nde Siyonistlerin açıkça "Arz-ı Mevud olan Filistin'de 

Siyon Devletini kurabilmemiz için ilk işimiz Türk İmparatorluğu'nu yıkmak olmalıdır." 

dediklerini belirtmiştir263. Yine yıllar sonra 1957’de Atilhan, Yeşilköy Havalimanı’nda 

görüştüğü İngiliz fikir adamı Normand Thomson’un kendisine şu ilginç sözleri sarf ettiğini 

kaydedecektir: “Siz İngiltere’den çok şikâyet ettiniz. Hâlbuki hakikatte İngiltere diye bir 

devlet yoktur. Eğer merkezi Londra’da bulunan hükümeti kastediyorsanız o İngiltere değil, 

Büyük İsrail Devletidir. Filistin’de cebren ve kerhen kurulan İsrail ise onun küçük kızıdır. Bir 

zamanlar İngiltere’nin siyasetinde ve mukadderatında büyük rol oynamış olan D’İzraeli, 

başvekilliği sırasında İngiltere’ye İsrail devleti ismini konulmasını teklif edecek kadar ileri 

gitmiş ise de bu teklif milletçe nefretle reddedilmiştir.”264  Fakat Atilhan’a göre mesele 

Filistin’de Yahudi Devleti’nin kurulmasıyla kapanmamıştır ve kapanmayacaktır da… “Kızıl 

Cennet Fedaileri” dediği Siyonistler, “Arz-ı Mevud’da yeni bir âlem meydana getirmek ve 

bütün dinlerin dünyaya yayıldığı bu Arap memleketinden, Kızıl Din’in yeni bir hamlesi ile 

Ortadoğu’da bir merkez vücuda getirmek için çırpınmaktadır.”265 

 İngiltere’nin Siyonizm emelleri doğrultusunda savaştan önceki yıllarda en üst düzeyde 

girişimde bulundukları görülür. Özellikle Rusya’da baskı gören Yahudilerin göçü konusunda 

güdülen siyaset, bir bakıma ileride olacakların da habercisi durumundaydı. İngilizlerin 

geleceğe yönelik planlarının az çok Osmanlı Devleti nezdinde deşifre edildiği açığa 

çıkmaktadır. Filistin’e Yahudi yerleştirilmemesi konusunda daha önceden çıkmış olan bir 

fermanın adeta vurgulanarak tekrar çıkarılmasının hem Siyonist Kongresi’nde alınan 

kararların hem de özellikle İngiliz planlarının önüne set çekeceği düşünülmüştür266. Osmanlı 

Devleti göç konusunda son derece hassastır ve açık vermemeye çalışmaktadır. Asıl amacın 

pekâlâ muhtemel bir devlet kurma olacağı endişesi gözlerden kaçmamaktadır. Rusya ve 

bunun yanı sıra Yunanistan’dan göç etmeyi planlayan Musevilere her ne surette olursa olsun 

                                                                                                                                                   
amaçladıklarını açıkça beyan etmişti. Bazı hahamların - ki bunları ekalliyet görüyor- Siyonizm'e karşı olmalarına 
sert bir şekilde itiraz ederek hazırladığı programı tamamıyla kabul ettirmiştir. Ona göre Siyonizm, aynı zamanda 
Musevilik demekti (Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), Y. PRK. TKM. D:41 G:5). 
261 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 221.  
262 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 107.  
263 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 79.  
264 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti, s. 149-150.  
265 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 161. 
266 BOA, Y. PRK. HR. D: 33 G: 62.  
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Kudüs’te kesinlikle ikamete izin verilmemesi ve ziyaret için gelenlere de bir aydan fazla süre 

tanınmaması bu endişelerin derecesini göstermesi bakımından önem arz etmektedir267. 

Aslında Osmanlı Devleti, ileriye yönelik doğru tespitler yapmıştı. Daha Siyonizm kelimesi 

gündemde bile yok iken henüz 1894’lerde, Avrupa borsalarını ele geçirmiş hatta büyük 

devletlerden bazılarını mecburiyeti altında bulunduran Baron Rothschild'in desteğiyle 

Filistin'e yapılan göçün ileride devletin başına Ermeni meselesi gibi bir gaile açacağından 

endişelidir268. Bunda da pek haksız değildir. Zira, W. Thulstrup, L' Illusrated Tidende 

gazetesinde çıkan bir makalesinde, İngilizlerin zaferleri sayesinde Yahudilere geri verilmiş 

olacak olan Filistin'den sonra yapılacak ilk işin Ermenilere kendi vatanlarında uygun bir 

ortam hazırlamakla uğraşmak olduğunu belirtmiştir269. Göçle birlikte zirai çalışmalar 

bahanesiyle Rothschild patronluğunda bir takım arazi alımlarının gerçekleştirildiği ve daha 

sonra bu arazilerde Yahudi kolonileri teşkil edildiği bilinir. 27 Eylül 1891 tarihli bir belgede, 

Kudüs-ü Şerif Mutasarrıflığı maiyetinde müstahdem kaymakam mülazımlarından Boyacıyan 

Mihran isminde birinin arizası da bu bağlamda dikkat çeker. Buna göre, Gazze ve Yafa 

sahillerinde büyük araziler satın alan Yahudilere karşı tedbir alınması isteği bulunmaktadır. 

“Beni İsrail devleti savaşarak değil, arazi satın alınarak, zirai, sınai ve ticari faaliyetlerle 

teşkil olması mümkündür. Bu yüzden özellikle Yahudilere arazi satılmamalıdır.”270 

 Göçle beraber amaçlananın, bölgede Yahudi nüfusunu arttırmaktan başka bir şey 

olmadığı aşikârdır. Yerleşmelerin usulsüz olarak gizlice yapılmaları da bunların arkasında 

güçlü bir devletin organizasyonunun varlığını düşündürmektedir ki bu İngiltere’dir. Kudüs'e 

ziyaret için gelenlerden bir kısmı sahte evrakla ve rüşvetle orada yerleştiğinden bunun önüne 

geçilmesi için tedbirlere başvurulmuştur. Şam’ın Fransız Konsolosunun ifadesine göre; 

Osmanlı kayıtlarında 20.000’e ulaşmayan Yahudi nüfusu, Kudüs’te 40.000’i geçmiştir271. 

Şerif Güralp Bey de anılarını anlatırken, Kudüs’ün nüfusu ile ilgili olarak bilgiler verecektir. 

Buna göre,  kale içinde 20.000 Müslüman Arap, kale dışında şehrin batı ve güney kısmında 

60.000 Yahudi yaşamaktadır272. Ancak ileriki yıllarda da – ki Yahudilerden Türkiye’den 

                                                
267 BOA, DH. MKT. D: 1908 G: 19.  
268 BOA, Y. PRK. AZJ. D: 30 G: 37.  
269 BOA, HR. SYS. D: 2885 G: 35. 
270 BOA, Y. PRK. UM. D: 23 G:66.  
271 BOA, Y. PRK. DH. D:7 G:29.  
272 Güralp, Bir Askerin Günlüğünden, s. 60. II. Gazze Muharebesinde önemli yararlıklar göstermiş olan Süvari 
Tugayı kahramanı Şerif Güralp Bey, Hüradam gazetesinde de bir takım yazılar kaleme almıştı (Atilhan, “Bu Ne 
Üzücü Haldir”, Hüradam, 20 Mart 1959, Nu: 352, s. 4). Anılarında Kanal Macerası ile ilgili olarak şu dikkat 
çekici cümlelere yer verecektir: “Elarişlilerin dedelerinden kalma hikâyelerinde Yavuz, ordusuyla Elariş'ten 
geçerken sipahilerin cirit oynayarak geçtiklerini anlattılar. Eh onlar din ve iman kuvvetiyle Yavuz gibi dünyayı 
küçük gören bir kahramanın mahiyetinde diyarlar fethine gidiyorlardı. Biz ise kaplumbağa yürüyüşüyle ve bir 
Alman sergüzeştçisinin peşinde arı kovanını karıştırmaya giden çocukların çekingenliğiyle hareket ediyorduk” 
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İsrail’e göç edip de büyük çoğunluğunun geri dönmesi gibi- Filistin’de Yahudi yerleşmesi 

konusu önem arz etmeye devam edecek, konu edilen yıllarda dahi Yahudiler büyük 

çoğunluğu teşkil edemeyeceklerdi. “Bu suretle Siyonistlik tecrübesi (çünkü tecrübe 

mahiyetinden çıkamamış ve görünüşe nazaran çıkamayacaktır) gerek Yahudiler gerekse 

Yahudi olmayanlar tarafından beslenen ümitlerin hiçbirini tatmin etmemiştir.”273 

Musevi muhacirlerin Filistin'de yerleşmeleri yasaklandığı halde memurların dalgınlığı 

ve müsamahası sebebiyle veya Musevilerin arazi sahiplerine yüksek meblağlar vererek toprak 

edindikleri anlaşılmıştır. Bu yüzden Beyrut vilayetine ve Kudüs sancağına mahsus olmak 

üzere tapu memurlarının kişiler arasında gayri resmi olarak düzenlenen el senetlerine 

dayanarak tapu vermeleri de geçici olarak yasaklanmıştır274. Genelkurmay Arşivi’ndeki bir 

belgede dönem itibariyle, ekvatorun kuzeyinde 14 milyon Yahudi olduğu, bunlardan 7 milyon 

kadarının Rusya'da, 2 milyon kadarının Almanya'da, 2-3 milyon kadarının Amerika'da ve bir 

hayli o kadarının da Fransa'da, İspanya'da ve diğer yerlerde olduğu belirtilmekte, Osmanlı 

topraklarında ise bu sayının bir milyon bile olmadığı vurgulanmaktadır. Dolayısıyla nüfusa 

dayanarak bir devlet kurulacaksa, bunun için Rusya'nın veya diğer memleketlerin uygun 

olacağı belirtilmekte, Osmanlı toprakları üzerinde bir hükümet tesisinin mantıklı 

görülemeyeceği ifade edilmektedir275. 

Yahudi göçü konusunda Gladstone’un dahi Padişah nezdinde girişimde bulunduğu 

Times gazetesinin sayfalarına konu olmuş, hatta bir Yahudi’nin Gladstone’a ricalarını içeren 

mektupları diğer tüm İngiliz gazetelerinde yayınlanmıştı276. Savaş yıllarına gelindiğinde bu 

kabilden haberlere sürekli rastlanmış ve İngilizlerin diğer devletlerle arasında geçen 

görüşmelere ait telgraflar basına sıkça düşmüştür277. İngilizlerin, aslında dünya basınını gayet 

mahirane bir şekilde kullandıklarına şahit olunmaktadır. Bunda, geleneksel politikalarının ve 

Siyonizm ile olan karşılıklı çıkarlarının rolü büyük olmuştur. İngilizler, dünya kamuoyunu 

Yahudiler üzerinden yaptıkları siyasetle etkilemeyi düşünürken, temelde Osmanlı Devleti’nin 

parçalanmasını kolaylaştırmayı umuyorlardı. Özellikle savaş esnasında bu propaganda bir 

hayli fazlalaşacaktır. Dünya basını nezdinde Filistin'deki Yahudilerin durumlarını çok kötü 

                                                                                                                                                   
(Güralp, Bir Askerin Günlüğünden, s. 94). Gerçekten de Komuta-kademede Almanların çok sayıda yer alması, 
Türk Kara Kuvvetleri'nin tamamen Alman sevk ve idare usulleriyle yönetildiğini göstermektedir (Birinci Dünya 
Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, 4. Cilt, 2. Kısım, Gen. Kurm. ATASE Yay., Ankara 1986, s. 
22).  
273 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 61. Yine aynı eserin 62. sayfasında -kitabın basıldığı 
yıllara atfen- son yıllarda Filistin’den geri Türkiye’ye göç edenlerin sayısının Filistin’e gidenlerin sayısından 
yüksek olduğu vurgulanmaktadır.  
274 BOA, DH. MKT. D:2025 G:36.  
275 ATASE, Birinci Dünya Harbi (BDH), 339. 1033. 1361. 016.  
276 BOA, Y. PRK. EŞA. D: 13 G: 69.  
277 ATASE, BDH/ 339. 1033. 1361. 013. 10.  
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gösterme çabaları, onların aç ve susuz olarak yurtlarından çıkarıldıklarını iddia etmeleri gibi 

unsurlar278, bu propagandanın birer yansımaları olarak kabul edilebilir. Esasen medyayı 

kullanmanın önemi ve bu arada Türklerin uluslararası alanda sesini duyuramama acziyeti 

ileriki yıllarda da büyük bir sorun olarak görülmüş, Atilhan da bu mesele üzerinde hayli 

yakınmıştır: "…Şu dakikaya kadar Türk'ün elinde tam kadrolu bir neşir olmadığı için 

kendisini müdafaa ve düşmanlarının menfur emellerini yüzlerine çarpmak imkânından 

mahrumdu. Eğer bizim de dev gazetelerimiz olsaydı, söyleyeceğimiz şeyler çoktu ve bunlar 

karşı tarafı muhakkak ki frenleyebilirdi…"279 

 İngilizlerin ve Siyonistlerin basın üzerinden propagandalarında genelde Osmanlı 

Devleti taarruza tabi tutulurken, özelde bu salvolara maruz kalan bir kişi ortaya çıkıyordu ki 

bu da doğal olarak Ahmed Cemal Paşa’dır. Bu tip taarruzların sebebi, adeta “ateş olmayan 

yerden duman çıkmaz” söylemiyle pekiştirilmiştir. Zira Cemal Paşa’nın, karakteristik özelliği 

dolayısıyla kimi zaman aşırıya kaçan tutumu da yok değildir. Ancak bu tutumun İngilizlerin 

yönlendirdiği basın organlarının yaydığı şekilde bir katliam olarak değerlendirilmesi, aşırı 

iddialı bir ifade olacaktır280. Bu da yapılan propaganda çerçevesinde düşünüldüğünde doğal 

görülecektir. Atilhan dahi Cemal Paşa’nın bu sertlik yanlısı özelliğinin bölge Araplarının 

Türklere karşı düşmanca tutum sergilemesinde önemli bir etkisi olduğunu iddia edecek, ilk 

bakışta Cemal Paşa’yı suçlayıcı ifadelere yer verirken, sonradan neredeyse onu bu suçtan 

muaf tutan bir tavır sergileyecektir. Bu konuda karşılaşılan tuhaf durum –aslında Atilhan 

genelinde bakıldığında normal görülen bir davranış biçimidir- “Atilhan’ın her taşın altında 

Yahudi veya Mason arama” kompleksinin inatla devam ettiğidir. Cemal Paşa’dan bahsettiği 

bir yerde şu ifadeler dikkat çeker: "…Ordunun kumandanı, Bahriye Nazırı Cemal Paşa… 

Büyük azim, himmet ve şiddet sahibi bir kumandan… Yapıcı bir insan… Fakat Meşrutiyet 

inkılabının arifesinde, Enver Paşa müstesna, diğer İttihat putları gibi Farmason dinine girmiş 

bulunuyor. Hak maskesine bürünmüş küçük, büyük rütbeli Farmasonlar, Suriye ve Garbi 

                                                
278 ATASE, BDH/ 339. 1033. 1361. 005.  
279 Atilhan, "İntibalardan Anladığımız Mana", Hüradam, 13 Ekim 1959, Nu: 409, s.4.  
280 Atilhan’a göre Yahudi tesirleri ile yapılan propagandadan sadece Türkler nasibini almamıştır. Almanlar da 
cephede Türklerle beraber suçlamalara maruz kalmışlardır. Daily Mail gazetesi başta olmak üzere birçok basın 
organında, insanlık dışı eylemlerin yapıldığına dair birçok yazıya rastlanmıştır ki bunlardan birisinde hem 
Almanların hem de Türklerin harpte ölen askerlerin cesetlerinden yağ çıkardıklarına kadar ilginç iddialar ortaya 
atılmıştır (Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor?, s. 74). Oysa Atilhan’a Türk askeri; ölü bir düşmanın 
cesedini çöl köpekleri yemesin diye defnedip: “…Hiç üşenmeden bir ağacın tepesine tırmanarak kopardığı yeşil 
dallarla bu taze mezara bir harp çelengi koymuş ve kendisini bekleyen ufuklara uçup gitmişti. Türk, hakiki Türk, 
sen ne asil bir varlıksın?” dedirtecek kadar harp ahlâkına riayet ediyordu (Atilhan, Musa Dağı, Aykurt 
Neşriyatı, İstanbul 1968, s. 50). Ancak bunun yanı sıra düşman İngilizlerden de benzer bazı davranışları görmek 
mümkündür ki; Türk yaralılara İngiliz centilmenliğinden bahseden Şerif Güralp Bey, “Dövüşüyorduk fakat her 
iki taraf da mertçe hareket ediyordu” demekle, bir bakıma Atilhan’ın tek taraflı bakış açısını da göstermekteydi ( 
Güralp, Bir Askerin Günlüğünden, s. 123).  
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Arabistan'da bir terör havası doğurmak için, karargâhta gayet mahirane ve sessizce 

çalışıyorlar. Beyrut ve Şam'da kurulan idam sehpalarında ayan ve mebuslar, eşraf ve Arap 

kumandanları sallandırılıyor. Müthiş bir korku çöl hudutlarına kadar her tarafı istila etmiş ve 

yer yer isyanlar, kıyamlar, aksülameller başlamış… İttihat ve Terakki'nin en büyük günahı 

Siyonist canilerinin ileri karakolu olan Farmasonluk, orduyu içinden kemirmekte…"281 

Atilhan, istihbarat işlerine bakarken, yine bu güçlerin kendisine namuslu subaylar hakkında 

kötü jurnaller getirdiklerini, ancak olaylara hâkim olduğundan bunlara itibar etmediğini 

vurgulamaktadır282. 

Esasen savaşın ileri safhalarında bir örnek Cemal Paşa’nın tutumunun etkilerini 

göstermesi açısından yukarıdaki bilgileri teyit etmektedir. Kendisinin Filistin'den 

ayrılmasından sonra General Falkenhayn Kudüs'e gelmiş, İbnürreşid Osmanlı tarafına geçerek 

Şerif Hüseyin ile savaşmaya başlamıştır. Bu da göstermektedir ki Cemal Paşa sert tavırlarıyla 

Arapların nefretini kazanmıştır. Bir çare olarak ümitlerin Falkenhayn'a bağlandığı 

görülmüştür283. Hatta Şerif Hüseyin’in yayınladığı iki beyannameye göre, kendisinin 

düşmanlık ve kini, Enver, Talat ve Cemal Paşalar ile taraftarlarınadır. Şerif Hüseyin, “Allah’a 

asi olanlara itaat edilmez” prensibinden hareket ettiğini belirtmiştir. Yine bu beyannameler 

çerçevesinde Şerif Hüseyin, İslam Şeriatına ve Araplara katiyen saygıları olmayan İttihat ve 

Terakki yüzünden istiklalini ilan etmiştir284. 

 Söz konusu yabancı basın, kendisine özellikle bölgeden gelen mektup veya telgrafları 

referans göstermekteydi. Dışarıda bu propagandalara karşı Osmanlı Devleti de elindeki 

imkânlar kadar mücadele ediyordu. "Dört bin Yahudi’nin üç bini açlıkla karşı karşıyadır. 

Cemal Paşa civar şehirlerden Yahudileri kovma yoluna gitmiştir. Bu biçareler ikinci defa 

kovulmaktadır." ifadelerini taşıyan Hayfa İbrani İdadisi muallimlerinden Şam'da bulunan bir 

Yahudi’nin yabancı basında bir mektubu yayınlanmıştı. Mektupta, Yahudilerin açlık ve 

bulaşıcı hastalıklardan dolayı tahliyeye ve takibata maruz kaldıkları, Cemal Paşa'nın az kalan 

Yahudileri öldürmek için yeni projelerinin olduğuna yönelik bilgiler söz konusu edilince, 

bunların tamamen yalan ve uydurma oldukları Milli Ajans tarafından ifade edilmiştir285. 

Bunun yanı sıra Cemal Paşa da şahsen, özellikle Yafa ve Gazze’nin tahliyesi sırasında 

yabancı basın tarafından iyice kuvvetlendirilen aleyhindeki iddiaları reddedecektir286. Cemal 

                                                
281 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu, 29 Eylül 1950, S. 28, s. 12.  
282 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 181.  
283 BOA, HR. SYS. D:2440 G: 19.  
284 Mehmed Selahaddin Bey, İttihat ve Terakki’nin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı Hakkında 
Bildiklerim (Sadeleştiren Ahmed Varol), İnkılab Yay., İstanbul 1990, s. 97, 98.  
285 BOA, HR. SYS. D:2453 G: 16.  
286 ATASE, BDH/ 173. 746. 018.  
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Paşa'nın bölgedeki icraatları konusunda çıkan haberlerin gerçek dışı olduğuna dair Kudüs 

Ermeni Katolikliğinin Avrupa gazetelerine beyanatta bulunması287 da bir hayli ilginçtir. 

Ermenilerin bu tarz bir yaklaşımda bulunmasında, Cemal Paşa’nın yukarıda bahsedilen 

karakteristik özelliğinin etkisinin olup olmadığı da tartışmaya açık bir konu gibi 

gözükmektedir. Atilhan’ın Cemal Paşa’yı Farmason kumpası içerisinde görmesine rağmen –

ki Cemal Paşa’nın Talat Paşa ile birlikte İtalyan Mahfili’ne bağlı olduğu belirtilmektedir288- 

onun 4. Ordu Komutanı sıfatıyla 1915-1916 yılları arasında düzenlediği harekât, Antisiyonist 

bir harekât olarak değerlendirilmiştir289. 

 İngiltere, kendi içindeki Siyonist örgütlenmelere müsamaha gösteriyor ve hatta 

oluşumlara bizzat imza atıyordu. Görülen o ki bu eylemler, karşılıklı çıkar ilişkilerine 

dayanan bir İngiliz siyasetidir. Nihai hedefi Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak olan bir 

komitenin kurulmasından İngilizlerin beklediği çıkar, Yahudi hükümetinin teşkilinden ziyade 

Rusya'dan Amerika’ya göç eden ve itilaf politikası aleyhinde çalışan Yahudileri kendilerine 

çekmek olarak düşünülmüştür290. İngiltere’nin Yahudileri kendi tarafında kullanma politikası 

çoğu kez sloganik eylemleri beraberinde getirmekte, bu konuda İngiliz ordusunda 

Musevilerden oluşan Kral Davud Alayı adıyla bir alay oluşturulduğu haberleri de 

yayılmaktaydı291. Ancak Siyonistlerde değişmeyen bir fikrin hâkimiyeti göze çarpmaktadır ki 

o da savaşı hangi taraf kazanırsa kazansın, Siyonizm’in asıl maksadına ulaşacağı konusundaki 

kesin inançlarıdır292. Bu fikrin varlığı, Atilhan’ın genel söylemini de bir bakıma teyit 

etmektedir. Siyonistleri İngiltere ile buluşturan olaylar silsilesi aslında daha 1881’li yıllarda 

başlamıştı. 4 Nisan 1881’de Newlinsky Osmanlı Devleti'ne, kendilerine Filistin'de toprak 

verilmesi karşılığında yardımcı olacakları ve Musevi işadamlarının ellerinde bulunan Avrupa 

gazeteleri aracılığıyla manevi destek sağlayacakları konusunda bir teklifte bulunmuştu. 

Newklinsky’nin teklifinden açıkça Osmanlı’yı dış dünyadan tecrit etmek ve yalnızlığa sevk 

etmek gibi bir niyetin olduğu anlaşılmaktadır. Ona göre; Osmanlı Devleti kendi kuvvetinden 

başka bir şeye güvenmemelidir. Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarını bölüşmeye 

başlamamalarını bu hususta henüz anlaşamadıklarına bağlamaktadır. Osmanlı'nın dışarıdan 

yardım beklemesi ölümünü istemek gibidir. Devletin bekası için gerekenleri içerde aramalıdır. 

"Hükümet-i Seniyye'nin ahval-i maliyesi Musevi sermayedarının muaveneti olmadıkça ıslah 

                                                
287 BOA, HR.SYS. D:2884 G: 52.  
288 Haydar Rifat, Farmasonluk, Tefeyyüz Kitaphanesi, İstanbul 1934, s. 205.  
289 Esther Benbassa, “20. Yüzyıl Başında Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyonizm”, Tarih ve Toplum, C. 14, 
Ekim 1990, S. 82, s. 35.  
290 ATASE, BDH/ 339. 1033. 1361. 009.  
291 BOA, HR. SYS. D: 2113 G: 9.  
292 BOA, HR. SYS. D: 2443 G: 8.  
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olunamayacaktır. Bu sermayedaran ise Hükümet-i Osmaniyye'nin zir-i idaresinde olarak Arz-

ı Filistin’in bir kısmında müstemlekat tesisi müsaadesinden başka bir şey istemiyorlar." 

derken, Yahudilerin asla politika ile uğraşmadıklarını vurgulamış, Osmanlı izin vermezse 

başka yollarla amaçlarına ulaşacaklarını ifade edecek kadar gizli bir tehdit göstermekten geri 

kalmamıştır293. Kısa bir zaman sonra bu yolun, İngiltere ile sırt sırta vermek olduğu 

anlaşılacaktır. Herzl’in de benzer tekliflerle Osmanlı’nın karşısına geldiği malumdur. Siyonist 

sermaye örgütlenmelerinin İngiltere’de olması, Siyonist faaliyetlerin ivmesini göstermesi 

bakımından önemlidir. Herzl, Filistin'de toprak verilmesi şartıyla Osmanlı'nın finansal 

problemlerinin halledilmesi konusunda yardımcı olacaklarını Hariciye Müsteşarı Artin 

Paşa'ya yüzlerce milyon Franktan bahsederek teklif ederken, bunu Londra'da kurdukları 

Musevi Bankası aracılığıyla yapacaklarını da belirtir294. Herzl, Bal’da yapılan Siyonist 

Kongresi’nde, Yahudilerin Filistin’de birleşmeleri için padişahın kendisine ümit verdiğini 

belirtecek kadar durumdan emindir295. Ancak bu konuda, Padişahın kendisine bir ümit verme 

ihtimalinden ziyade Herzl’in kendi kafasındaki fikirlere olan aşırı inancının etkili olduğu 

düşünülebilir.  

 İngiltere’nin Siyonizm paralelinde güttüğü politikaların etkileri kısa bir zamanda 

kendini göstermiş, diğer devletleri ve hatta Papalığı dahi güdümüne almayı başarmıştır. Hatta 

Protestanlık nezdinde dahi Siyonist hareket, Birinci Dünya Savaşı ile içselleştirilmeye 

başlanmış, Filistin’e Yahudi göçü ve Kudüs’ün statüsü, Protestan Psikopos Dr. Pulsen’in 

Berlingske Tidende’de yayınlanan “Siyonist Harekâtı ve Harbi Umumi” başlıklı makalesine 

dahi konu olmuştur296. Papa'nın nazırı Monsenyör Kedeshini, bir İspanyol gazetesinin Roma 

muhabirine; "Katolik siyasetinin Filistin'i tekrar Muhammedilerin boyunduruğu altında 

bırakmaya müsaadesi yoktur."297 derken, bölgenin artık Müslümanlardan arındırılarak 

Hıristiyanlarla Yahudiler arasında taksim edileceği fikrini çok açıkça olmasa da ifade 

etmekten geri durmamıştır. Hıristiyanlar298 arasında Filistin topraklarında bir Yahudi devleti 

teşekkülü için fikir birliği yapılması konusunda Amerika Başkanı Wilson’un dahi Rusya’ya 

yanaştığı, yine bu konuda çektiği telgrafın İsviçre gazetelerine düşmesiyle ortaya çıkıyordu299. 

Osmanlı Devleti de durumun çok daha vahim hale geldiğinin ve adeta bütün dünya ile 

savaşmak zorunda kaldığının ve Müslüman Arapların tutumuyla da tamamen yalnız 
                                                
293 BOA, Y. PRK. TKM. D:38 G:51.  
294 BOA, Y. MTV. D:285 G:162.  
295 BOA, HR. SYS. D: 41 G: 45.  
296 BOA, HR. SYS. D: 2453 G: 66.  
297 BOA, HR. SYS. D: 2333 G: 1. 
298 Hristiyanlar için Kudüs’te en kutsal yer Kamame Kilisesi’dir. Öyle ki, Hristiyanların son ziyaret yeri olan adı 
geçen kilise, onların Hacı olabilmelerinin yegâne şartı kabul edilir (Güralp, Bir Askerin Günlüğünden, s. 63).  
299 BOA, HR. SYS. D: 2333 G: 3.  
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olduğunun farkındaydı. Kudüs'ün işgali konusunda bütün Hıristiyanlığın Musevilerle ittifak 

etmiş olmalarına binaen Osmanlı'nın müttefiklerinden yardım görmesinin beklenemeyeceği, 

düşmanı Kudüs’ten çıkarmanın zordan da öte imkânsız olacağı fikri artık devlet nezdinde 

yerleşik bir hal almıştır. Sina Cephesi'nin Kudüs'ü Müslümanlardan almak için yapılan dini 

bir muharebe olduğu konusunda Papa'nın telkinleri ve cepheye giden İtalyan askerleri 

arasında gönüllülerin bulunduğu gerçeğini anlamış olmak300, Osmanlı Devleti’nin manen 

çökmesinin de belirtisiydi. İtilafların savaş sırasında herhangi bir ayrım gözetmeden adeta 

savaş hırsıyla Kudüs’te farklı din ve mezheplere ait yerleri bombardımana tabi tutması halkın 

bütün kesiminde nefret uyandıracak olsa da301 atılan her bomba Osmanlı hâkimiyetine vurulan 

bir darbe olarak kendisini gösterecektir.  

 

B. Sina-Filistin Cephesi 
 Bu cephe, araştırma konumuz içinde ele alındığında iki yönden önem arz etmektedir. 

İlki, sonuçları itibariyle Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin adeta göz bebeği 

durumunda olan toprakların elden çıkmasıyken; diğeri ise ileride, Atilhan’ın fikir hayatının 

oluşum ve gelişiminde bıraktığı izlerdir. Keza savaşın sonu, Sina ve Filistin Cephesi’nde 

alınacak sonuca bağlı kalmıştır302. Öte yandan Atilhan’ın eserlerinin konusu, ilk etapta bu 

cephedeki hatıralarını içermiş, onun Antisemitizm perspektifinde incelediği konular, burada 

yaşadıklarıyla desteklenmiştir. Ancak kendisindeki mevcut Yahudi düşmanlığının, bu 

cephede başladığını söylemek, Balkan Savaşları konusunda belirttiği fikirlerle 

örtüşmemektedir. Bunun yanında Atilhan’ın Yahudiler hakkında beslediği düşmanca fikirlerin 

daha çocukluk yıllarında şekillendiği belirtilmiştir303. Bu konu, daha sonraki bölümlerde 

ayrıntısıyla irdelenecektir.   

 Cevat Rifat Atilhan, özellikle bu cephedeki faaliyetleriyle beraber, üzerinde çok 

tartışılan Türk Ordusunun ricatıyla ilgili olan anılarını, casusların faaliyetlerini derli toplu bir 

şekilde, Büyük Doğu’da304 “Görünmeyen İnkılap” adını taşıyan bir yazı dizisinde anlatmıştır. 

Mükerrer bilgiler ihtiva etse de bu yazı dizisi okuyucuya çok da ayrıntıya girmeden önemli 

                                                
300 BOA, HR. SYS. D: 2113 G: 6  
301 BOA, DH. EUM. 4. Şube. D: 11 G: 32.  
302 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, 4. Cilt, 2. Kısım, Gen. Kurm. ATASE Yay., 
Ankara 1986, s. 22.  
303 İDA, 258/9, 2 Şubat 1951 “Cevat Rifat Atilhan” başlıklı belge. (Fransızca olan bu belgelerin birer kopyasını 
Sayın Rifat N. Bali, tarafımıza göndermiştir).  
304 Büyük Doğu, Yahudi aleyhtarı yazıları dolayısıyla sık sık kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, 3 
Mayıs 1956’da üç gün kapatma cezasına çarptırılmıştır (BCA, 030. 01. 58. 352. 8).  
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bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla bu cephe anlatılırken, Atilhan’ın adı geçen yazı dizisi 

çerçevesinde kalınması uygun görülmüştür.  

 Atilhan, cephe hakkında bilgi verirken özellikle ordunun komuta kademesi üzerinde 

durmuş, cephe gerisinde subayların tutum ve davranışlarını bir hayli tenkit etmiştir. Bazı 

yerlerde çarpıcı itiraflarına bile rastlanmıştır. Bunlar tabii yıllar sonra aktarılan olaylardır. 

 

1. Atilhan’ın 8. Kolordu’da Göreve Başlaması ve İlk İzlenimleri 
Atilhan’ın, vazifede bulunduğu 8. Kolordu, Şam ve Medine arasında Katrane denilen 

gayet hassas bir mevkide yer almaktaydı305. Burada göreve başladığında Atilhan'ın izlenimleri 

bir hayli olumsuzdur ve ilk bakışta bunun sebebini kendisi de tam olarak anlayamamıştır. 

Ancak çok kısa bir zaman sonra karşılaştığı olaylarla bu sebebin, doğrudan Ahmed Cemal 

Paşa’nın tutumunun ve Farmason dediği subayların faaliyetlerinin birer sonucu olduğunu fark 

edecektir: "Karargâhta çokluğu Arap subayları teşkil ediyordu. Bunlarla bizim aramızda 

sebepsiz gibi görünen garip bir ayrılık havası estiği ve bir sevgi noksanlığı olduğu gözden 

kaçmıyordu."306 Bunun elbette ani olan bir gelişme olması mümkün değildi ve süreç 

içerisinde bu hal belirmişti. Çanakkale'ye hücum edildiği ve 4. Ordu'da hiç kuvvet kalmadığı 

zamanlarda Arap subayların batması muhakkak bir gemiye benzettikleri Osmanlılıkla beraber 

yok olmamak için, Araplığı ayırmak amacıyla orduda kışkırtma yaptıkları tespit edilmişti307. 

Bu hava, ileride somut bir şekilde kendisini gösterecek, Arap erlerinin bu etki altında kalarak 

olumsuz davranışlar sergilemesi, moral gücünün düşmesine sebep olacaktır. Ordudan kaçma 

olaylarının yani firarların sıklaşması, bu moral eksikliğinden kaynaklanacaktır308. Firarîler, 

cephe gerisinde eşkıyalık yapınca da ordu düzeni bozulacaktır. Bu bağlamda cephe aleyhinde 

olacak bir şekilde 2. Kafkas Süvari Tugayı, gerideki bölgenin emniyetiyle görevlendirilmek 

zorunda kalınmıştır309. Bu sebeple firarların önüne geçmek için sert tedbirler alınması 

lüzumlu olmuştur310. 

                                                
305 Atilhan, Musa Dağı, s. 11.  
306 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, Üstün Eserler Neşriyatı, İstanbul 1967, s. 21.  
307 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, 4. Cilt, 2. Kısım, Gen. Kurm. ATASE Yay., 
Ankara 1986, s. 76.  
308 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 23. Bu firarlar, casus belgelerine de 
yansımıştır. Meşhur casuslardan Josef Tobin’in evinde ele geçirilen belgelerin birinde; “Cebelülübnan’da 
bulunan şimdiye kadar harbe girmemiş olan 137. Piyade Alayı Sayda-Taberiye üzerinden Nasra’ya gelmiş. 
Burada bir müddet kaldıktan sonra Remle’ye hareket etmiştir. Gazze Cephesine gideceği söyleniyor… Askerin 
yüzde 65’i Araplardan müteşekkildir. Bu alayın kıymeti harbiyesi az olduğu kanaati hâkimdir. Firar çoktur, 
Lübnan’dan Nasra’ya kadar 200’den fazla askerin kaçtığı, develerle taşınan silahlardan anlamak gayet basittir” 
denmekteydi ( Atilhan, Musa Dağı, s. 146).  
309 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 24.  
310 ATASE, BDH/ K:3208. D:16. B:052-02.  
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 Lübnan’ın Amyon kazasında bir müfreze ile bulunan Cevat Rifat, kendisiyle aynı 

rütbede olduğu halde yüzüne bile bakmaya tenezzül etmeyen Müfreze Kumandanı Arif 

Bey’in koyu bir Farmason olduğunu tespit eder. Bir gün müfreze doktoru Kayser Bey 

kendisini uyarır ve Arif Bey’in ilk fırsatta Cevat Rifat’ı vuracağını sarhoşken ağzından 

kaçırdığını söyler311. Bu duyumlarla Cevat Rifat iyiden iyiye bir kin beslemeye başlamış ama 

bu arada da tedbiri elden bırakmamaya gayret göstermiştir. Arif Bey’in kendisini büyük 

görmesinin altında yatan sebebi, O’nun Dâhiliye Nazırından bahsederken “Bizim Talat” 

demesine bağlar ve bunun da Loca arkadaşlığından kaynaklandığını düşünür. Arif Bey 

karargâhta rahat tavırlarıyla dikkat çekmekte, Lübnanlı kızları zorla alıkoymakta ve halktan 

da aynı zamanda haraç toplamaktadır. Neticede bir gün Cevat Rifat Bey, bütün kin ve 

nefretiyle Arif Bey’in üzerine yürüyerek haykırır: “Arif Bey; bütün bunlar, biliyor musunuz 

hep Türk'ün hesabına, masum, mahcup ve bihaber Türk'ün hesabına yazılıyor! Günahtır! 

Yapmayınız! Bu cinayetler hep Türklerin hesabına kaydediliyor, anladınız mı Arif Bey?”312 

Tartışma ve karşılıklı hakaretler iyiden iyiye şiddetlenir ve Cevat Rifat Bey, Ştayer marka 

tabancasının bütün mermilerini bu din ve mukaddesat, şeref ve haysiyet düşmanının üzerine 

boşaltır. Bu olay, aslında Atilhan’ın ölümüne kadar üzerinde taşıyacağı bir etiketin yazılışıdır 

aynı zamanda… “Ştayer tabancasının bütün mermilerini bu İslav tohumunun üzerine 

boşalttım. Böylece bol bir kanla künyeme, Mason düşmanlığının silinmez sicili yazılmış 

oldu.”313 

 Bu olay üzerine Cevat Rifat Bey, ertesi sabah kadın erkek binlerce Lübnanlının 

gözyaşları arasında dediği bir manzarada Şam’a gönderilir. Ömrünün sonuna kadar hürmet ve 

sitayişle anacağı Mersinli Cemal Paşa’nın karşısındadır artık. Bütün Farmason ve Yahudilerin 

kendisinin idamını beklediği dediği bu süreçte, Mersinli Cemal Paşa hiç kimsenin 

beklemediği bir kararla Cevat Rifat Bey’in akıbeti ile ilgili son noktayı koyacaktır: 

“Kolordunun Harekât Şubesi’ne Tayin Edilmesi…”  Atilhan’ın üzerinde uzunca duracağı 

casusları bu görevdeyken yakaladığı bilinmektedir314. 

 

2. Atilhan’ın 8.Kolordu’nun Harekât Şubesindeki Faaliyetleri 
 Kendisinden görevi devraldığı şubenin müdür vekili, mütareke yıllarında Damat Ferit 

Paşa’nın yaverliğini yapacak olan sınıf arkadaşı Asaf Safa Bey’dir. Atilhan, Bu zatın 

Farmason olduğu için kayırıldığını ve cephede hiç harp etmediği halde diğer subaylara göre 
                                                
311 Atilhan, Farmasonlar, s. 200.  
312 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 29 Eylül 1950, S. 28, s. 12. 
313 Atilhan, Farmasonlar, s. 200. 
314 Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, Yelken Matb., İstanbul 1973, s. 142.  
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yüksek mevkide olduğunu kaydeder. Atilhan, bu durumlardan öylesine nefret edecektir ki, 

fırsatını bulduğunda adeta intikam almayı planlayacaktır. Kısa zamanda bu amacına da ulaşır 

ve dediğine göre, Ordu Erkan-ı Harbiye 2. Şube Müdürü iken Farmason subayları bilhassa 

cephe önlerine gönderir. Ancak bu hareket, kendi ifadesiyle "Farmasonların Cevat Rifat Beyi 

kara listeye almalarına sebep olmuştur."315 

 Kolordunun Erkan-ı Harp Reisi olan kişi ise Miralay Sadullah Beydir. Sadullah Bey’in 

başında ise gizli ve korkunç bir bela vardır: Metresi, Simi Simon… Meşhur Yahudi casusu… 

Cevat Rifat’ın deyişiyle Matahari’ye taş çıkaracak bir afet… “Yahudi casuslarının en büyük 

afeti… Fevkalade güzel bir kız. Kolordunun bütün sırlarına agâh…”316. Ancak Cevat Rifat 

Bey bu noktayı faaliyete başladığı ilk günden tespit ettiğini belirtecektir. Cephede kızgın 

güneş ve kumlar arasında kalmış, yarı aç, sağlam bir kıyafetten dahi yoksun Türk askerinin 

bütün çabasına rağmen, arka planda “Yüzbinlerce Siyonist, yüzbinlerce Yahudi, hıyanet ve 

cinayetlerinin her türlü gizli silahlarıyla bu ordunun sırtını yere getirmeye çalışıyorlardı.” 

Her gün bir düşman zırhlısı sahillerde dolaşıyor ve günlük casus raporlarını topluyorlardı. Bu 

kumpas, resmi görevlileri bile içine almıştır. Atilhan, daha önce adı geçen Üsteğmen Asaf 

Safa Bey’in, Harbiye Nezaretine her zaman aynı klişede telgraf çektiğini, ancak olayı 

gizlediğini belirtmiştir. Klişeleşmiş bu telgraflarda, “Harbiye Nezareti Celilesi’ne. Bir İngiliz 

kruvazörü saat beş raddelerinde Yafa istikametinden gelerek Hayfa önlerinde gözden 

kaybolmuştur…” denmekten başka bir izahat verilmiyordu. Atilhan bu durum karşısında, 

“Allah’ın izniyle ben, bu işe lüzumlu ehemmiyeti verip, bazı kıymetli arkadaşları, sivil elbise 

ile oralara gönderip elense edilen casusları kafile kafile Şam’a getirince etrafta göze çarpan 

bir telaş belirdi.”317 demektedir.  

                                                
315 Atilhan, Farmasonlar, s. 201. Ayrıca Bknz. Atilhan, Masonluğun İçyüzü,  s. 87.  
316 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 29 Eylül 1950, S. 28, s. 12. 
317 Atilhan, Farmasonluk, s. 148. Atilhan aynı yerde bu durumla ilgili daha çarpıcı bir izahat vermektedir:  
“Mesela Suriye Defterdarı amcam Ali Rıza Bey’in damadı, meşhur Farmason üstadı ve o zaman İttihat ve 
Terakki Kâtip-i Mesulü Kimyager Mustafa Hakkı (Nalçacı), beni evine davet ederek aramızda şu konuşma oldu: 
-“Hayfa’dan gelen Yahudilere çok tazyik ediyormuşsun. 
-Biz sadece tahkikat yapıyoruz. Hem sadece ben değilim ki, Adli Müşavir Halil Rıfat Bey, Binbaşı Durmuş Bey 
ve Dr. Abdi Muhtar Bey de var. 
-Sen müsamahalı davran, ötekilere bakma. 
-Bu ne demek Mustafa Bey? Bunlar casusturlar. Orduyu arkadan vuruyorlar. Geçenlerde Vali Tahsin Bey de 
bunlara şefaat etmek istedi, beni ordu kumandanına şikâyet etti, ağzının payını aldı.  
-Gel sen merhametli davran, dünyanın ucu uzun. İstikbal senin. 
-Mustafa Bey, garibime gidiyor, ayan azası mebus ve muteber insanlar asılıyor, birçok insanlar sudan sebeplerle 
kurşuna diziliyor da kimse gık bile demiyor. Bu casus, hain Çıfıtların müdafaası neden? Buna aklım ermiyor. 
-… 
Bu istifham cevapsız kaldı. Seneler sonra hakikatin ta kendisiyle, acı çehresiyle yüz yüze geldim. İşte bu 
eniştemizin hazırladığı planla bütün maddi varlığım yıkıldı. Bunun sebebini yine onlardan öğreniyorum: 
Farmasonluk, Farmason kardeşliği!”  
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 Zaman, Birinci Dünya Savaşı’nın ortalarını göstermektedir. İki seneyi aşkın bir sürede 

Süveyş Kanalı kıyılarında ve Tih sahrasında çarpışan Türk Ordusu, şimdi Gazze- Birüssebi 

hattındadır. Birinci ve İkinci Gazze Muharebelerinden zaferle çıkılsa da ordu, artık eski 

gücünü koruyamamaktadır318. Bütün cephelerin önünde kuvvetli bir düşman var iken, cephe 

gerisi Yahudi casusların faaliyetleriyle doludur. Atilhan, sadece kuvvetli bir düşmanla 

çarpışılmış olsa yeni bir Çanakkale Zaferi yaşanabileceği düşüncesindedir ve savaşın aynı 

zamanda gizli düşmanlarla yürütülmesinin büyük zorluklar getirdiğini iddia etmektedir. 

Farmasonlar ve Siyonistler hırslı bir şekilde imha için uğraşmakta, faaliyetleriyle Türk 

Ordusunun belini kırmaktadırlar. Bir de bunların yanına Türk-Arap düşmanlığı eklenmiştir: 

"Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın Beyrut ve Şam'da astırdığı ayandan Abdülhamid Zehravi 

Efendi ve mebus Şefik el Müeyyed Bey gibi Arap milliyetçilerinin reislerinin feci akıbeti, bir 

de yoktan yere Türk-Arap düşmanlığını körüklemiş ve ordunun ileride ve geride her 

kademesinde mevcut olan Arap zabitlerini tahrik ederek zavallı Mehmetçiği müthiş bir yangın 

ve dört taraflı bir felaketin göbeğinde bırakmıştı."319 
 Atilhan, daha önce bu yukarıda adı geçen iki Arap ileri geleninin idamları için Şam’a 

gönderilmeleri emrini dinlememiş, Alay Kumandanı Kamil Bey de onu herhangi bir şekilde 

emre itaatsizlikten suçlamamış ve buna sessiz kalmıştır320. Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra 

bir de Lawrens’in faaliyetleri mevcuttur. Atilhan, Lawrens’in dünyayı saran şöhreti hakkında, 

“Dörtte üçünü mübalağalı propagandalar teşkil eder.”321 diyordu. Lawrens’in isminin baş 

harfi bile nerdeyse Atilhan’ı çileden çıkartacak bir hassasiyete sahiptir. “Her taraftan 

desteklenmiş ve takviye edilmiş bu adamı, müteaddit defalar yere vurduğumu ve şerrine set 

çektiğimi söylersem belki bazıları buna hayret edeceklerdir. Ne yapalım ki, birimizin 

arkasında koskoca Entelijans Servis ve İngiliz Hükümeti vardı; öbürümüzün arkası da 

bomboş bulunuyordu… Çok kimse Lavrens'i casus olarak tanır. Değildir! Bu adam mebzul 

miktarda İngiliz ve Yahudi altınıyla çöllerin açgözlü Bedevilerini aleyhimize isyan ettirmek ve 

asi kuvvetleri sevk ve idare ile mükellefti. Tam bir ihtilalci... Yüzbinlerce Yahudi casusunu 

                                                
318 Gazze Muharebeleri gerçekten çok üstün bir kuvvete sahip düşmana karşı başarılan önemli olaylar silsilesine 
girmektedir. Düşman kuvvetleri, hem teçhizat hem de levazım bakımından bir hayli organize durumdadır. 4. 
Ordu Kumandanı Ahmed Cemal Paşa’nın 2. Gazze Muharebesi’nde alınan esirlerin ifadelerinden yola çıkarak 
verdiği bilgilere göre, Türk ordusunun önemli bir noksanı durumundaki sıhhiye hizmetleri konusunda, Kuvve-i 
Sefire’de 2 İngiliz, 1 İskoç seyyar hastanesi ve her fırka için de 1 seyyar hastane vardır (ATASE, BDH/ 176. 
143. 758. 016. 11). Bu konuda Atilhan, ileride de görüleceği üzere bir hayli yakınacaktır.  
319 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 6 Ekim 1950, S. 29, s. 15. 
320 Aynı şekilde Atilhan, 1919'da da Erkan-ı Harbiye İkinci Şube Müdürü iken de Rıza bin Sulh ve oğlu Reyyaz 
bin Sulh'un idam cezasını oyaladığını ve sonuçta bunları beraat ettirdiğini kaydetmektedir. Ancak konu 
Yahudiler olduğunda idam kararlarını son sürat uyguladığı görülmektedir (Atilhan, “Şehitler Diyarı ve Meydan-ı 
Şüheda”, Yeni İstiklal,  26 Eylül 1962, Nu: 93, s. 2).  
321 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 6 Ekim 1950, S. 29, s. 15. 
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idare eden ve onları, ekmeğini yediği, iyiliğini gördüğü, evine sığındığı asil bir milletin sırtına 

ölüm hançerini saplamak için idare eden teşkilatın reisi, ilk Kudüs Umumi Valisi olan Yahudi 

Aaronsohn'dur ve Loyd George hükümetinin en sevgili şahsiyetlerindendir."322 

 Karşı tarafın bu etkileri yanında Türk Ordusunun idarî acziyet içinde bulunması, iaşe, 

levazım ve teçhizat, askeri eğitim gibi konularda eksiklikler, cephede büyük sıkıntılar 

yaşanmasında önemli rol oynamaktaydı. En azından bir misal olarak küçük bir yerleşim yeri 

olan ve İngilizler tarafından tel örgülerle çevrili bulunan Zaviye Köyü bile, elde tel kesen bir 

makasın olmamasından ve böylece düşman siperlerine girilememesinden dolayı zapt 

edilemeyecektir323. Neticede Atilhan’a göre, daha 1903’de bir Dünya Savaşı meydana 

geleceğini ve Osmanlı’yı parçalayarak bir Yahudi devleti kuracaklarını tüm dünyaya ilan eden 

Siyonistler, hesaplarında sadece 10 sene gibi bir hata yapmış oluyorlardı.  

 

3. Atilhan’ın Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanlığının 

İkinci Şube Müdürlüğü’ne Tayin Edilmesi 
 1917 sonbaharında bir gün Harbiye Nazırı Enver Paşa, arkadaşlarından İzmitli Binbaşı 

Mümtaz Bey’i gizlice Şam’a 8. Kolordu Kumandanı Mersinli Cemal Paşa’nın yanına 

gönderir. Yirmi saat süren bu görüşmenin neticesini Atilhan, Cemal Paşa’dan son derece gizli 

bir şekilde öğrendiğini belirtmiştir. Ordudaki farmason zabitlerin faaliyetlerinin önüne 

geçilmesi gereği vurgulanan konuşmalarda ayrıca, Ahmed Cemal Paşa’nın İstanbul’a 

alınacağı, yerine de Mersinli Cemal Paşa’nın geçeceği ifade edilmiştir. Bu görüşmede alınan 

kararlardan birisi de Ordu Zat İşleri Müdürlüğüne Mersinli Cemal Paşa’nın güvendiği bir 

kişinin getirilmesidir ki bu kişi Cevat Rifat Bey olacaktır. Kendisi için bir dönüm noktası olan 

bu görev hakkında Cevat Rifat Bey şu yorumu yapmıştır: “Böylece Harbin üçüncü senesinde, 

Kolordu Kumandanımla Harbiye Nazırının müşterek kararları üzerine, Suriye ve Garbi 

Arabistan Umum Kumandanlığının İkinci Şube Müdürlüğü (Zat İşleri) benim aciz omuzlarıma 

yükletildi. İşte bütün zatlar ve meselelerin iç yüzünü görmeye başladığım ve vatan çapındaki 

hadiselerin gizli düğümlerini önüme serilmiş bulduğum müşahede makamı, bana verilen bu 

Zat İşleri Müdürlüğü olmuştur.”324 

 Böyle bir görevin Cevat Rifat Bey gibi küçük rütbeli ve genç bir subaya verilmesi zor 

hazmedilecektir. “İstanbul'un birinci sınıf otellerinden hususi surette getirilmiş aşçılar, seçme 

                                                
322 Aynı Yer.  
323 İbrahim Sorguç, Bu Defa Niçin Harp Edeceğimi Biliyorum, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2009, 
s. 11.  
324 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 6 Ekim 1950, S. 29, s. 15. 
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garsonlar ve göze batan bir alayiş içinde saray hayatı yaşayan bu salon zabitleri, cepheden 

gelmiş, mütevazı ve iddiasız bir harp zabitinin ordunun ve halkın hayati meseleleri ile 

yakından alâkalı bir vazife başına getirilmesini hoş karşılamadıklarını”325 gizleyemezler. 

Ordu karargâhının harekât şubesine kadar en mühim vazifelerde dönme zabitler vardır. Cevat 

Rifat Bey, bütün bunları göz önünde bulundurduğu halde kendisine verilen vazifede, en çok 

cephelerde dövüşen silah arkadaşlarının haklarını korumaya ve bunların gerilerinde ve 

karargâhlarda gizli düşmanlarla mücadeleye gayret eder. Ordunun ve halkın iaşe sorununu 

düzeltmek için elinden geleni yapmaya çalışır. Menzil ambarlarının ağzına kadar dolu 

olmasına rağmen bunların düzgün bir şekilde dağıtılamaması/dağıtılmaması büyük önem arz 

etmektedir. Kudüs’ün boşaltılması esnasında, depolardaki erzak o kadar çoktur ki bunların 

boşaltılmasına bile fırsat kalmadan imhasına gidilmiş, bu da bir hayli zor olmuştur. Abartılı 

mıdır bilinmez ama “Cephede asker tatlıya rüyada bile hasret çekerken, Kudüs menzil 

ambarından sokaklara dökülen binlerce teneke bal, günlerce yolları geçilmez hale 

sokmuştu.”326 

 Bunun karşılığında Beyrut ve Lübnan'da açlık tarif edilmez bir hadde gelmiştir. 

Günde yüzlerce insan açlıktan ölmekte ve bir şey yapılamamaktadır. Bunun sebeplerini 

araştıran Cevat Rifat Bey ilginç bir sonuçla karşılaşacaktır. Lübnan'ın iaşe işleri, Beyrut'un 

meşhur misyonerlerinden Mişel Sürsuk ismindeki zata verilmiştir ve o da servetini 

arttırmaktan başka bir şey düşünmemektedir327.Harbin son senesinde dahi bu, Atilhan’ın 

ifadesiyle aslında çok dehşet verici iaşe sorunu değildir ve görülen o ki, yukarıda da 

değinildiği gibi adeta varlık içinde yokluk yaşanmaktadır328. İstense iyi bir organize ile asker 

                                                
325 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 13 Ekim 1950, S. 30, s. 10. 
326 Aynı yer.  
327 Atilhan bu konu hakkındaki tafsilatı da şu şekilde verecektir:  
“Mişel Sürsuk ve güzel karısının Cemal Paşa ile arasının çok iyi olduğu görülüyor ve kimse de buna itiraz etmek 
cesaretini gösteremiyor. Yalnız Aliye Kaymakamı Emir Adil Arslan Bey (şimdi Ankara'da Suriye Sefiri) bu işe 
şiddetle itiraz etmiş ve Cemal Paşa'ya halin fecaat ve vahametini bildirmişti. Bir gün beraberinde Mersinli 
Cemal Paşa ve ordu müftüsü Esad Şukayr Efendi olduğu halde ordu kumandanı ile Aliye Kaymakamı arasında 
müthiş bir mükâleme cereyan etmişti:  
Cemal Paşa: -“Açlıktan birçok insanların ölmekte olduğundan bahsediyorsunuz. Biz böyle bir şey görmüyoruz! 
Emir: -Nasıl görmüyorsunuz? Her gün gözlerimizin önünde yüzlerce insan ölüyor, isterseniz nüfusu sayalım ve 
zayiatı tespit edelim! 
Cemal Paşa: - Eğer ahval aksi zuhur ederse size yapacağım muameleyi düşününüz! 
diyince Emir Adil Arslan, şayanı hayret bir cesaretle: 
- Niçin talik buyuruyorsunuz Paşa Hazretleri? Şimdiden tatbik bulunsanıza!” 
gibi asil ve cesur bir mukabelede bulunmuş ve Mersinli Cemal Paşa araya girerek münakaşayı yatıştırmıştı" 
(Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 13 Ekim 1950, S. 30, s. 10.).  
328 Atilhan, iaşe sorununda gördüğü Siyonist parmağını şu şekilde özetleyecektir: “…Harbin son senesinde ben, 
Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanlığı Erkan-ı Harbiye İkinci Şube Müdürü bulunuyordum. Suriye, 
Lübnan ve Filistin'de iaşe buhranı mevcuttu. Cephede dövüşen ordumuzun hali yürekler acısı idi. Alman menzil 
kumandanıyla vaziyeti mütalaa ettik, bana şunları söyledi: "İaşe Nazırımız Ratenau (Valker Ratenau) koyu bir 
Siyonist’tir. O, iktidarda kaldıkça, değil size ta Almanya'dan yiyecek yardımı yapmak, elinden gelse bizi açlıktan 
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de halk da rahatça ihtiyaçlarını giderebileceklerdi. Ancak Atilhan’ın takıldığı bir başka önemli 

konu daha vardır. Subaylardan bazılarının nedense tüm zorluklara rağmen rahat hareket 

etmeleri… Bu konuyla ilgili anlattığı bir olayda, İkinci Şube Müdürlüğüne tayin edildiği 

zaman ilk akşam yemeğinde kendisi hakkındaki soru işaretlerinin de biranda dağıldığını 

belirtir. Sofrada her şeyin olduğunu görünce, her gün böyle mi yemek yendiğini sorar evet 

cevabını alınca da “Cephelerde dövüşen kardeşlerimiz bir dilim pastırmaya, bir taze ekmeğe 

hasret çektikleri bir sırada beni bunları yememekte mazur görünüz” der ve sofradan kalkar329. 

Gerçekten de bilhassa askerin iaşe sorunu temel bir sorun olarak algılanmaktadır. Bir eserde, 

Filistin hezimetinde başlıca etkenin Türk askerinde fazlasıyla mevcut olan cesaret ve 

kahramanlık özelliklerinin kullanılamamasına vurgu yapılarak şöyle denecektir: “Neden 

kullanamadık? Çünkü üstü başı perişan, karnı aç askere hâkim olunamamıştır.”  

Hatta bunlar söylenirken daha da uç örnekler verilmiştir. Şam’da cephe gerisinde bazı 

subayların Arap kızlarıyla eğlence tertip etmeleri yanında cephedekileri enayilikle itham 

etmeleri, bu örnekler içinde dikkat çekici olanlarıdır330. Bu tarz örnekler, Atilhan’ın 

verdikleriyle de örtüşmektedir. Benzer tespitleri başkalarının da yaptıklarını iddia eden 

Atilhan şunları diyecektir: “Ordunun en mühim ihtiyacatından, son mağlubiyetin en büyük 

sebeplerinden başlıcası iaşedir. Ati (İleri) sütunlarından muhterem Suphi Nuri Bey diyor ki: 

Vatanın bağrından kopan Suriye’mizi kurtarırken biz zavallı Mehmetçiklerimizi aç ve çıplak 

bıraktık. Menziller zahire ve teçhizat dolu iken manasız bir kırtasiyecilik yüzünden 

Mehmetçiklerimiz aç ve çıplak idi. Cephedeki zabitlerimiz de Mehmetçiklerimiz gibi perişan 

idi. Ricatte yağmaya mecbur olduğumuz depolar dolusu erzak ve teçhizatımızı eğer 

askerlerimize tevzi edebilsek ne Suriye elden gider ve ne de Türklük bu kadar hakir ve zelil 

olurdu.”331  

                                                                                                                                                   
öldürecektir bu herif….” Benim böyle teşebbüsüm oldukça itirazlara sebep oldu. İstanbul'un müthiş bir yiyecek 
buhranı geçirdiği ve bir sürü iaşe nazır, umum müdür ve müdürlerin gayretlerine rağmen halkın sefalete 
düştüğü o sıralarda Almanlardan motorlu vasıtalar teminine muvaffak oldum. Gerek bunlar ve gerekse elde 
mevcut bütün imkânlara başvurarak cephelerde vatanları için can veren silah arkadaşlarımla Şam ve Beyrut ve 
Lübnan gibi büyük şehirler halkının imdadına koşmaya çalıştım ki, bunları düşündükçe melun Yahudi 
Ratenau'nun iğrenç silueti gözlerimin önünde canlanır. Bu ismi unutmamış olmaklığım bundandır.” (Atilhan, 
Medeniyetin Batışı, s. 43).  
329 Atilhan, “ Milletin Perişan Haline…”, Yeni İstiklal, 20 Şubat 1963, Nu:114, s.2.  
330 Sorguç, Bu Defa Niçin Harp Edeceğimi Biliyorum, s. 15.  
331 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 5 Kânunuevvel 1334 (5 Aralık 1918), 
Nu: 2581, s.2. 
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Harbiye Nazırı Cemal Paşa menzilleri oldukça hayata geçirmiş ve imar hususuna 

dikkatle eğilmişti. Fakat asıl mesele olan askerin iaşesi konusunda hiç de somut adımlar 

atmamıştı/atamamıştı332.  

4. Dördüncü Orduda Yeni Bir Dönem ve Mersinli Cemal Paşa’nın 

Komutayı Devralması 
 Zorluklar, yeni zorlukları arkasından getiriyor, gidişat gün geçtikçe mağlubiyeti haber 

veriyordu. Tüm uğraşlara rağmen sonuçta Kudüs elden çıkar. 1917’de Kudüs’ü ele geçiren 

General Allenby, harekâtın bir bakıma formasyonunu da özetliyordu: “Ancak bugün Haçlı 

Seferleri sona ermiştir.”333 

Bununla birlikte Türk Ordusu daha da gerilere çekilmek zorunda kalacaktır. 

Gelişmeler, İstanbul’da türlü kesimler tarafından endişeyle takip ediliyor, değişik çıkar yolları 

aranmaya çalışılıyordu. İstanbul'da Şehzade Abdülmecid Efendi'nin Bağlarbaşı'ndaki 

köşkünde Şehzade Selim ve Selahaddin Efendilerle Mevlanzade Rifat Bey ve Atilhan’ın bazı 

vatanperverler dediği zatların toplantısında; ordu kumandanının değiştirilerek yerine herkese 

kendisini sevdirmiş olan Mersinli Cemal Paşa'nın tayinini teklife dahi karar veriliyordu. 

"Gariptir ki bu karar, Heyet-i Vükela'da müzakere edilmiş, sadece Hariciye Nazırı Halil Bey 

(Menteşe) bu fikre taraftar olmuş fakat diğerleri böyle bir karar ittihazına cesaret 

edememişlerdir. Bununla beraber, hadiselerin zoru ile ordunun başına adaleti ve iyi idaresi 

ile mümtaz Mersinli Cemal Paşa'nın geçmesi bir emri vaki olmuştu. Bu haber, şehirlerde ve 

                                                
332 Atilhan, menzil müfettişliklerine değinirken, bunların tamamıyla gösterişten ibaret olduklarını 
vurgulayacaktır: “Ordunun iaşe, elbas vesair ihtiyacatını temin için ihdas edilen menzil müfettişlikleri harbin 
son senesinde Yıldırım Kumandanı namıyla Suriye’ye gelen Von Falkenhayn ve Liman Von Sanders Paşaların 
deruhlarına kadar Harbiye Nazırı Sabık Cemal Paşa’nın emri altında idi. Mumaileyh bidayette Kanal Seferi 
hülyalarıyla bu menzilleri oldukça faaliyete getirdi. Şam’da müteaddit imalathaneler, destgahlar vücuda 
getirdiği gibi Birüsseba’da tesis ettiği çöl menzil müfettişliği de çölün imar ve umranı hususunda çok çalıştı. 
Suriye’nin zenginliği fakir milletin dişinden tırnağından arttırdığı altınlar hep bu yolda sarf ve israf edildi. Bir 
tek gaye vardı. O da kanalı geçmek. Şan ve şeref kazanmak. Birüsseba kadar temdidi edilen Mısır yolu bilhassa 
Şam’da çalışan fabrikalar bize zaferler, ümitler, şerefler getireceğine Cemal Paşa’nın ilan-ı şan ve şeref 
eylemesinden başka bir şeye vesile olamadı. İstanbul’dan suret-i mahsusada davet edilen muharrirler 
kılmalarının bütün kuvvetleriyle Suriye’de gördükleri umranı yazarken mesela Birüsseba parkını tasvir ederken 
o noktada neferlerimizin üryan ve yarım aç olduğunu bilmem gördüler mi? Kezalik Şam’daki konserve 
fabrikasını hayretlerle gezdirirken bilmem ki cephedeki neferlerin o konservelerin hatta şeklini görmediklerini 
biliyorlar mı idi? Esasen ordunun efkâr-ı umumiyesi bu icraatın hüsn-ü niyetinden hiçbir vakit emin 
olamamıştı” (Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 6 Kânunuevvel 1334 (6 
Aralık 1918), Nu: 2582, s.2). Birüsseba, bol suyu, fabrika, imalathane ve hastaneleriyle çölde en kıymetli askeri 
bir mevkidi. Düşman eline geçmesi durumunda İngilizler demiryolunu buraya kadar uzattıktan sonra mükemmel 
bir hareket üssüne sahip olacaklardı (Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 60). 
333 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti, s. 180. Türk ordusu Kudüs’ü terk edince İngilizler, önlerine Türk 
bayrağını sererek çiğneyecekler, ancak bunun yanında ilginç gelişmeler yaşanacaktı. “O matemli günde Arap 
Müslümanları ve hatta Arap Hıristiyanları evlerinin, dükkânlarının önüne Osmanlı bayrağı çekmişler ve 
fotoğraflarını aldırmışlardır” (Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri, s. 164).  
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çöllerde büyük bir sevinç havası doğurmuş, asıp kesme devrinin geçtiği kanaati etrafında, 

ortalığı hissedilir bir sükûnet ve huzur kaplamıştı."334 

 Atilhan, Mersinli Cemal Paşa’nın yerli halkı hükümet lehine çeviren tutumu 

olmasaydı, “Bu felaketler kim bilir daha ne kadar acı olacaktı?” diyerek şunları 

vurgulamıştır: “Tasavvur buyurulsun, oğlu, babası, ayanı, eşrafı idam edilen ve birçokları 

açlıktan öldürülen bir mıntıka ahalisi mahza ve fakat pek geç tatbik edilen müddirane 

siyasetler neticesi sukut ediyor ve hatta bazıları orduya muavenet ediyordu.”335 

 Mersinli Cemal Paşa, ordu kumandanı sıfatıyla ilk iş olarak, karargâhı düzenleme ve 

takviye etme işine girişmiştir. Ordunun Erkan-ı Harp Reisi Miralay Fuat Bey (Ali Fuat 

Erden), o güne gelinceye kadar hiçbir siyasî cereyanın içinde yer almamış, kendisini sadece 

görevine vermişti. Atilhan’ın arkadaşlarından duyduğuna göre; herhangi bir idam hükmü 

kendisine götürülse “Böyle kanlı işlere beni karıştırmayınız, bunu Paşa’ya götürünüz.” 

diyecek kadar elini kana bulamaktan çekinmişti. Fuat Bey, Mersinli Cemal Paşa tarafından 

Katrane mevkiine gönderilince, Cevat Rifat Bey’i de güvendiği ve sevdiği bir insan olarak 

Fuat Bey’in emrine vermişti. Özellikle bölgedeki Arapların Osmanlı’ya teveccühünü 

kazanmak adına onlara iyi davranılması gereğine inanan Mersinli Cemal Paşa, Cevat Rifat 

Bey’e, Şeyh Türki’ye ve Şeyhülmeşayih Miskal Paşa’ya verilmek üzere ikiyüz ellişer altın 

emanet etmiştir336.   

 Katrane’ye337 ulaşan Cevat Rifat Bey, kendisine verilen emanetleri de sahiplerine 

verir. Miskal Paşa, kendisine yapılan bu jeste mukabil Paşa’ya, daha ileriki yıllarda İstiklal 

Harbi sonunda Celal Bayar’a satılan gayet kıymetli bir Arap kısrağı hediye eder ve şunları 

söyler: “Allah devletimize, Padişahımıza ve Paşamıza zeval vermesin. Bütün sadakat ve 

ruhumla din ve devletimizin emrindeyim ve en sadık bendesiyim. Benden ve kabilemden ne 

vazife istenirse memnunlukla ve bütün fedakârlıkla yapmaya amadeyim. Tafile mıntıkasında 

bir isyan ve hareket vukuu muhtemel görülüyor. Böyle bir şey olursa ben de kanımın son 

damlasına kadar yanı başınızda hizmete hazırım.”338 

 Cemal Paşa da 7 Temmuz 1917'de Başkomutanlığa sunduğu bir raporda; Suriye 

                                                
334 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 13 Ekim 1950, S. 30, s. 10.   
335 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 28 Teşrinisani 1334 (28 Kasım 1918), 
Nu: 2574, s.2 
336 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 20 Ekim 1950, S. 31, s. 10. 
337 Kendisine Mir-i Miran rütbesi verilmiş olan Miskal Paşa, Kerek Mutasarrıflığına atanmıştır. 4. Ordu 
Komutanlığı’nın Maan bölgesindeki kuvvetleri karargâhıyla Doğu Cephesi'nden gelen 2. Kolordu Komutanlığı 
emrine verince, bu bölgedeki kuvvetlerin azalmasını fırsat bilen Faysal kuvvetleri, Maan dolaylarında harekete 
geçti. Bu Arap kuvvetleri daha sonra Katrane ve Maan'a taarruz edeceklerdir (Birinci Dünya Harbi'nde Türk 
Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 577).  
338 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 20 Ekim 1950, S. 31, s. 10. 
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kabilelerinin ordunun Sina'ya yığılmasından yararlanarak isyana meyyal oldukları, ayaklanma 

olursa Sina'da dayanmanın imkânsızlaşacağına dikkat çekmektedir339.  Kısa sürede Miskal 

Paşa’nın dediği gibi Tafile’de bir isyan patlak verir. Bölgede Ermeniler dahi Türk ordusuna 

karşı silah kullanmaya cüret etmişler, ancak bunlar Kolordu Kumandanı Ali Fuat Bey 

tarafından affedildikleri gibi Şam’a gitmelerine de izin verilmiştir340. Kemaleddin Sami Bey 

büyük bir maharetle ilerde çok büyük sorunlar çıkaracak bu ayaklanmanın üstesinden gelir. 

Ancak bu isyan, yapılması planlanan büyük bir taarruzun artçı şokları gibidir. Nitekim öyle de 

olur. Şeria Vadisinde ilerleyen kuvvetli İngiliz kıtalarının baskısı karşısında Asım Bey 

(Orgeneral Asım Gündüz) kumandasındaki 48. Fırka, Amman'a kadar çekilmek 

mecburiyetinde kalmış, gelişmeler üzerine Ordu Kumandanı Mersinli Cemal Paşa, acilen 

Amman'a gelmiştir341. Cevat Rifat Bey’e göre Asım Bey, yeni bir Çanakkale harbi yapıyordu.  

Amman’dan bir istasyon geride bulunan Kasr mevkiinde, demiryolu tahrip edilmiş ve dört 

tarafı düşmanla çevrilmiş, Lawrens asi Araplarla, İngilizler ise piyade ve süvarilerle tertibat 

almışlardı.  

 Ancak daha önceden Amman’a giderlerken bahşiş koparmak için Kasr İstasyonuna 

gelmiş olan kabile şeyhlerinden bazılarının atlarıyla trene refakat etmelerindeki gariplikten 

bahseden Atilhan,  bunlardan kuşku duyduğunu belirtiyor. Çok geçmeden bunun bir tuzak 

olduğu anlaşılacak ve Lawrens’in tarifiyle yol, elektrikli bomba ile tahrip edilecektir342. 

Böylece, Kolordu treninin önünden bir emniyet katarının götürülmesi gerektiğini bildiren 

ancak komutanlar tarafından bu teklifi kabul görmeyen Cevat Rifat Bey haklı çıkıyordu. 

Yapılan elektrikli bomba suikastı ile Başyaver Hasan Bey ile bir er şehit olmuş. İstihkâm 

Komutanı Muhlis Bey ile beş er yaralanmıştır343. 

 Tren durunca, korkunç bir saldırı yapan düşmana karşı Cevat Rifat Bey ve 

beraberindekiler, “ölümü esarete tercih eden” bir tarzda karşılık verirler. Cevat Rifat Bey, 

treni parçalanmış raylar üstünde hareket ettirebilmek için odun parçaları koyar ve ateş altında 

trenin hareketini sağlar. Yağan mermiler altında bir telgraf direğine çıkmayı başarır ve telefon 

bağlantısını gerçekleştirir. Zor şartlar altındaki görüşmede Paşa’ya ulaşır ve Amman’a 

gelmekte olduğunu bildirir. “Mülazim Suphi Bey, İstihkâm Kumandanı Muhlis Bey ve 

mülazım Niyazi Beyleri düşman eline esir ve feda ederek düşman hatlarının şaşkınlığı 

                                                
339 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 75. 
340 Atilhan, Musa Dağı, s. 21.  
341 Çerkez olan Amman halkının Türklere her türlü yardımı esirgememesi de kayıtlara geçmiştir (Birinci Dünya 
Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 574).  
342 Atilhan, Musa Dağı, s. 27.  
343 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 25.  



71 
 

arasında ve İngilizleri ortalama yararak Amman'a ulaştık. Ordu kumandanı omzundaki 

yıldızlardan birini çıkarıp apoletime taktı ve şöyle dedi: 

- Yüzbaşı Cevat, oğlum gazan mübarek olsun!"344 

Amman civarında, tarihin en şanlı muharebelerinden biri cereyan etmektedir. Eğer 

burada bir kayıp yaşanırsa –ki düşman sayıca ve malzemece Türk Ordusundan çok daha 

üstündür- Almanların, Avusturyalıların dolayısıyla tüm müttefiklerin tepetaklak olacağı ve 

savaşın bir sene önce biteceği düşünülmektedir345. Bunun sebebi, düşman bu hattı yararsa çok 

kolay bir şekilde Toroslara, tabiatıyla da Anadolu’ya kadar dayanacaktır. “Ümitsiz vaziyeti 

gören ordu karargâhındaki bazı erkân, ehven şartlarla teslim olma fikrini Cemal Paşa'ya 

teklife kadar ileri gitmişlerdi. Mersinli Cemal Paşa'nın son ve kati emri şu olmuştur: 

Cephaneleri biten asker, düşmanı süngüsüyle karşılasın, siperlerde ölmek var, dönmek 

yok!”346 

Cevat Rifat Bey, Kolordu Kumandanı Ali Fuat Bey ile beraber cephe hattına giderler. 

Kütahyalı Asım Bey ve topçuları da hattadır. Ağır ateş altında kahramanca bir mücadele 

verilir. Düşman bile bir avuç kadar Türk’ün bu cesaretinden hayretler içinde kalmıştır. 

“Cengin son saatlerinde Şeria garbından Esat Bey (İstanbul Eski Polis Müdürü Esat Paşa) 

kumandasındaki Üçüncü Süvari Fırkamızın Salt kasabasını geri alarak düşmanın ricat 

hatlarını tehdit etmesi, vaziyeti bir anda lehimize çevirdi. İngilizler hemen geldikleri 

istikamette geri çekildiler. Türkler de yıldırım hızıyla takibe başladılar. Hepimiz nefes 

almadan düşmanın arkasına takıldık ve Şeria nehrine kadar dayandık. Bu umulmadık 

mağlubiyeti İngilizler hazmetmediler. Biraz sonra daha büyük kuvvetlerle Sekizinci 

Kolorduya saldırdılar. Bir kollarıyla Vadi-i Sir, bir kollarıyla da Salt'a hücum ederek 

kolorduyu dört taraftan muhasara ettiler."347 

Salt Muharebelerinde Atilhan’ın anlatmadığı bir konu vardır ki o da yerli halkın 

tutumudur. Yine kendi ifadeleriyle ters düşen bir nokta da, Genelkurmay kayıtlarına göre 

Salt’a olan saldırılar esnasında Almanların canlarını hiçe sayarak mevzii savunmalarıdır. Bu 

bilgiler Genelkurmay Arşivi’nde bulunmaktadır. Oysa Atilhan, daha önce de değinildiği üzere 

Almanlar için, “Çünkü hepimiz biliyorduk ki Alman kendi vatanı için kendi menfaati için 

bütün dünya ile harp eder. Fakat onların Türkler için dökülecek yarım damla bile kanı 

                                                
344 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 20 Ekim 1950, S. 31, s. 10. 
345 Atilhan, “Amman’da Miralay Asım Bey kumandasındaki 28. Piyade Fırkası başarılı olmasaydı Cihan Harbi 
daha o zaman biter ve felaket daha müthiş olurdu” demektedir ( Atilhan, Musa Dağı, s. 22-23).  
346 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 27 Ekim 1950, S. 32, s. 10. 
347 Aynı Yer.  
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yoktur.” demekteydi348. Genelkurmay Arşivi’nde kısaca bu konu hakkında şunlar 

belirtilmektedir: “Türk piyadelerinin gerilerine Salt'daki binalardan da ateş açılıyordu. Salt 

halkının bu haince hareketi, Türk birliklerini düşmandan daha çok etkilemiştir. Yine bu 

durum karşısında tümen karargâhında ihtiyatta bulunan Alman makineli tüfek takımını, 

arkadan vuran bu hainler üzerine ateş açtırıldı. Bu ateşin etkisiyle hainler, evlerine 

saklanmak zorunda kaldılar. Bir düşman süvari alayının kasabaya girmesinden cesaret alan 

Arap halkı, tümen sıhhiye bölüğüne hücum ederek hasta ve yaralı Türk erlerini görülmemiş 

bir vahşetle soymaya başladılar.”349 

Ancak Türk Ordusu, bu ikinci düşman taarruzunu bertaraf etmeyi başarır ve düşman 

kuvvetleri eski mevzilerine geri çekilmek zorunda kalır. "Bu muharebelerde iki mühim 

noktaya işaret edecek, iki malumu ilan edeceğim: Anayurttan binlerce kilometre uzakta, 

kızgın çöllerde, tasavvuru bile muhal yiğitliklerin bütün şan ve şeref hissesi münhasıran Türk 

çocuklarına aittir… Burada bir zihniyeti daha belirtmek için şu noktaya da işaret edeceğim: 

Günlerce uykusuz kalan Kolordu kumandanımız, biraz daldığı vakit muharebeyi onun namına 

biz idare ediyorduk. Kendisine, namlarına şu emirleri verdiğimizi ve şu hareketleri 

yaptığımızı söylediğimiz zaman: ‘Efendim, size olan itimadımı nasıl izah edeyim?’ gibi 

asilane bir jestle karşılardı."350 

Cevat Rifat Bey’in, burada bir Kolordu Komutanı yerine idareyi ele aldığını söylemesi 

gerçekten de tartışmaya açık bir konu gibi durmaktadır. Yine Atilhan, anlatımında o günlerde 

Ordu Kumandanının kendisini karargâhına getirttiğini, Ordu Erkan-ı Harp Reisi Alman Her 

Molçiyo ve Suriye ve Garbi Arabistan’daki Arap işleriyle meşgul Umur-u Arabiye Şubesi 

Müdürü Aziz Bey’e denk bir faaliyetin hissesine düştüğünü söylerken acaba kendisini, olmak 

istediği konumda mı görüyordu? 

Bu kritik günlerde, Ordu karargâhında bulunan Hint Müslümanları Reisi Abdurrahman 

Rayyad Bey, Hint Müslümanlarına hitaben bir beyanname yazarak bütün Müslümanları 

dindaşlarına silah atmaktan vazgeçerek Türk saflarına katılmaları gereğini bildirir. Bu 

beyanname, uçaklarla düşman hatlarına atılmıştır. Türk hâkimiyetindeki havalide Urban’ın 

reisi olan Şeyh Sultan ile ordu kumandanı arasında dostluk bağları takviye edilerek kaybolan 

Türk-Arap iyi ilişkileri tekrar canlandırılmaya çalışılır. Adı geçen reise ziyafetler, rütbeler ve 

nişanlar verilirken diğer Dürzi beylerine de paşalık unvanları ve bol bol altın verilmiştir. 

Bununla beraber İngilizler de boş durmuyor, uçaklarını sadece taarruz için değil propaganda 
                                                
348 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 16 Kânunuevvel 1334(16 Aralık 1918), 
Nu: 2592, s.2 
349 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 571.  
350 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 27 Ekim 1950, S. 32, s. 10. 
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amacıyla da kullanıyorlardı. Hatta bu propagandalar, Türk Ordusunu dahi içine alacak kadar 

cüret göstermekteydi. İngiliz uçaklarından atılan beyannameler; bu beyannamelerde önüne 

konmuş etli pilavı kaşıklayan esir Türk askerlerinin resimleri ve altında cephedeki askerlere 

ne için harp ettiklerini soran maneviyat bozucu bir sürü yazılar vardır351. 

Artık gelinen noktada, Şeria’nın her iki sahilinde 4., 7. ve 8. Ordularla, Nasıra’da bu 

orduların bağlı olduğu Liman Paşa’nın kumandasındaki Yıldırım Orduları Kumandanlığı 

vardır. Ferik Cevat Paşa kumandasındaki 8. Ordu 15.000 mevcutlu iken, Mustafa Kemal 

Paşa’nın kumandasındaki 7. Ordu da takriben 13.000 mevcutlu idi352. Bütün felaket düğümü 

de bu ordular arasında birbirine bağlıdır. Cephelerde şimdi adeta bir ölüm sessizliği hâkimdir 

ancak bu, kopacak büyük fırtınaların habercisi gibi durmaktadır. Bunun karşısında siyasî 

mesuliyet ve salahiyetleri üzerine almış olan 4. Ordu karargâhında yoğun bir çalışma söz 

konusudur.  

Almanlarla Türk Ordusu arasında pek de gizli kalmayan anlaşmazlıklar vardır. 

Almanların olayları analizleri Türk subaylarına uymuyor, sert davranışları hoş 

karşılanmıyordu. Bilhassa Araplara karşı sert tutumlarından dolayı Salt ile Amman arasındaki 

güzergâhta Bedeviler, Alman askerlerini teker teker ve merhametsizce imha eder olmuştu353. 

Bunun yanında tüm propagandalara rağmen Türk askerine karşı olumlu tavrı olan köy ahalisi 

de yok değildir. Atilhan, Filistin’in kahraman anaları dediği kadınların, bir yolculuk esnasında 

ellerinde bakır bakraçlarla Türk askerine süt, su, yoğurt ve yaprakları üzerinde taze koparılmış 

bir sürü portakal ikram ettiklerini kaydetmektedir354. Hatta 1917 Gazze Muharebesi sırasında 

yerli halkın gösterdiği manzarayı, Tebük Seferi’nde İslam Ordusuna yapılan tezahüratlara 

benzetmektedir. “Bire on nispetinde adetçe faik, silahça üstün İngiliz ordularına karşı sadece 

göğsündeki iman kuvveti; Peygamber aşkı, din kudretiyle ilerleyen Türk ordusunu Südût 

                                                
351 Sorguç, Bu Defa Niçin Harp Edeceğimi Biliyorum, s. 13.  
352 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 23 Teşrinisani 1334(23 Kasım 1918), 
Nu: 2569, s.2. 
353 Burada Atilhan, daha önceleri Ahmed Cemal Paşa’nın sertlik politikasının verdiği zararları izale etmek adına 
nasıl bir yol takip edilmesi gereğinin son derece farkındadır. Zira Umur-u Arabi’ye Şubesi Müdürü Kaymakam 
Aziz Bey'le bir türlü anlaşamadığını belirtirken,  bu zatın işin merhamet ve müsamaha tarafına hiç gitmediğinden 
yakınmıştır. “Gerçi memleket ve millet davalarında zaaf daima felaketler doğurur. Fakat altı yüz yıllık bir 
devletin hayat ve mematı bahis mevzu olduğu zaman, insanlar nefislerinden feragat etmeye mecburdur” derken 
aslında şiddetten ve sertlikten uzak birisi olduğunu vurgulamıştır. “Allah korkusundan mahrum birkaç Bedeviye 
karşı, daima takip ettiğimiz cebir ve şiddetten doğan bütün faciaların tamirini daima Mehmetçiklere havale 
etmiş ve bütün zararları onların zimmet hanelerine kaydetmiş bulunuyorduk. Bunun için, hakkımızda ne 
düşündüklerini çok iyi bildiğimiz halde biz Dördüncü Ordu muhiti, Urban'la dost geçinmeyi bir vatan borcu 
biliyorduk. Her gün karargâha gelen şeyhleri, ordu kumandanı karşılar, onların yedi mahalleyi istila eden pis 
kokularına rağmen kendileriyle kucaklaşır, şapur şupur öpüşürdü. Sonra binlerle Türk altınını bunların 
keselerine boşaltır, göğüslerine büyük rütbeden nişanlar takardı. Türk altınları azalınca, Ordular Grubu 
Komutanı Liman Von Sanders Paşa'dan bir miktar Alman altını istedik ve tazyikle yirmi otuz bin altın 
koparabildik" (Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 3 Kasım 1950, S. 33, s. 10). 
354 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, İkinci Bin Yay., İzmir Meşher Matbaası 1933, s. 12.  
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Köyü’nün Arap kadınları teşvik ve teşci etmişler ve çoğumuzu ağlatmışlardı. O ateşle hızla 

ateş hattına giren Mehmetçikler, azim bir zafer kazanmış ve İngiliz ordusunu büyük bir 

hezimete uğratmıştı.”355 Atilhan, yazılarında yerli halkın ihanetinden bahsetmediği gibi, 

onları öven bir üslup kullanmıştır. Zira o, ihaneti sadece Siyonizm ve Yahudilikle 

çerçevelemiştir. “Yerli halk kadınlı erkekli, Filistin muharebelerinde maddi ve manevi her 

yardımı yapmışlar, cesurane vatanlarını savunmuşlardır.”356 

Harbin artık sonuna geliniyordu ve durumun içinden çıkılmaz olduğu kesinlik 

kazanıyordu. Türk Ordusu her yönüyle sıkıntıdaydı. Askerler bir tarafa, subayların dahi 

kıyafet sıkıntısı çektiği açık bir hal almıştı. Moral motivasyon da geçen günlerle birlikte 

tükenmekteydi.  Azalan maneviyatı biraz olsun arttırmak için "…İstanbul'dan bir miktar Türk 

ve Alman taze kıtalar gelmeye başladı. Alman mareşali Falkenhayn, cepheyi bizzat görmek ve 

bir parça canlandırmak için karargâha geldi ve cepheyi dolaştı."357 

Cephe gerisinde Safed'te Yahudilerin geniş mikyasta casusluk faaliyetlerinde 

bulunduğu anlaşılacaktır. Bundan önce Cevat Rifat Bey, Siyonist casusluğunun merkezi 

olarak Zimmarin kasabasını keşfetmiş ve kendi deyişiyle canilerin kellelerini uçurmuştu. 

“Hâlbuki Safed'de daha müthiş bir habaset yuvası mevcutmuş. Bunu bizim istihbarat 

sayesinde öğrendik ve bu nankörlerin Bedevi Araplarla müştereken ve düşman taarruzuna 

muvazi olarak bir isyan hazırladıklarını da meydana çıkardık. Safed'e gönderilen Mülazım 

Seyfi Bey bu casusların reisi olan Yahudi karısı Raşel Rabinoviç'i elde etti ve aldığı talimat 

mucibince, vaktin de dar olmasından ötürü, bu canileri hemen oracıkta yok ederek bir terör 

havası meydana getirdi ve böylece cephe, tam ricat yolları üzerinde kurulan tuzaklardan 

kurtulmuş oldu."358 

Cemal Paşa, önceki yanlışları izale etmek amacıyla, bütün nahiye müdürlüklerine ve 

mühim noktalara hep Trablusgarplı zabitleri yerleştirdi. Bunlar Arap lisanını ana dili olduğu 

için mükemmel bilmekle beraber, kendilerine çok güvenilirdi. Cemal Paşa'nın düşüncesi, bu 

zevat vasıtasıyla asilerle temas ve onlarla bir uzlaşma çaresi bulmaktı. 

Ancak Atilhan, özellikle maddi yetersizlikten dolayı ordunun yenilgiye mahkûm 

olduğunu beyan etmektedir. Bu yeise rağmen, Dürzi beyleri ve paşaları, Şam Valisi Tahsin 

Bey (Özer) ve Şam uleması, sözleri geçen Arap şeyhleri hepsi Salt kasabasına davet edilerek, 

Müslüman Türkleri bekleyen akıbetin önüne geçmek için tertibat alınmaya, çareler 

düşünülmeye başlanır. Sonradan anlaşılır ki Mersinli Cemal Paşa, böyle bir tedbir almamış ve 
                                                
355 Atilhan, Tarih Boyunca İslam Hâkimiyeti, s. 103.  
356 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 50.  
357 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 3 Kasım 1950, S. 33, s. 10 
358 Aynı Yer.  
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adaletiyle kalpleri fethetmemiş olsaydı, hiçbir Türk çocuğunu kurtarıp anavatana getirmek 

mümkün olmayacaktır. Zira Türk Ordusunun ricatında bunun faydaları ziyadesiyle 

görülecektir: “…Çekilirken ordunun önünden gidiyor, yolda rastladığımız şeyhlere ve köy 

beylerine Mersinli Cemal Paşa'nın selamını götürüyorum. Hemen bizi istikbal ediyorlar ve 

ziyafetler veriyorlar. Bizimle birlikte gelen Alman kadın gazetecisi Put Kamer diyor ki ‘Garip 

şey! Araplarla Türklerin arası çok bozuk diyorlardı. Bu ne hal?’ Bu adaletin doğurduğu 

haldir!”359 

 Ne yapılırsa yapılsın gelinen nokta Filistin için sonbahardır. Oysa Filistin, Osmanlı 

Devleti için fevkalade önem taşımış, devlet, bölgenin müdafaası için bütün gücünü seferber 

etmeye çalışmıştı360. O günlerin durumunu Atilhan, 7. Ordu Komutanı Kemal Paşa’nın da 

oldukça ümitsiz bir halde bulunduğunu iddia etmiştir. Kemal Paşa’ya göre her şey bitmiştir. 

Cephedeki üç ordu sadece birer isimden ibarettir, her biri zayıf ve dağınık haldedir. Kemal 

Paşa, bunların tek bir ordu halinde olmasından ve komutasının da kendisine verilmesinden 

yana olduğunu ifade etmiş, ancak bu teklifinin de istihazaya uğradığını vurgulamıştır361. 

Atilhan, bu gerçekleri doğruluyor ancak her şeyin bitmediğini de savunmaktan geri durmuyor, 

özellikle Alman Mareşalinin dahi takdirlerini almış olan Mersinli Cemal Paşa’nın bu konuda 

gece gündüz felaketi önlemek için çareler aradığını ifade ediyordu.  

Mersinli Cemal Paşa’nın başvurduğu çare, meşhur Cezayirli Emir Abdülkadir’in oğlu 

Emir Said’i karargâha davet etmek olmuştur. Emir Said, bütün Arap âleminde olduğu gibi 

Müslüman dünyasında da ismi duyulmuş, şöhreti yayılmış birisiydi. Ordu kumandanıyla uzun 

bir görüşmeden sonra asilerin başkumandanı Emir Faysal’ın yanına gönderilmiştir. 

Anlaşıldığına göre Emir Said, asilere barış teklifinde bulunmaya memur edilmişti. Emir Said, 

karargâha döndüğünde Emir Faysal’ın el yazısıyla yazılmış, Türkçe bir mektubunu Mersinli 

Cemal Paşa’ya verir362. 

                                                
359 Atilhan, “Şehitler Diyarı ve Meydan-ı Şüheda”, Yeni İstiklal,  26 Eylül 1962, Nu: 93, s.2. 
360 ATASE, BDH/, K:3208. D:16. B:036.  
361 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 10 Kasım 1950, S. 34, s. 10. Kemal Paşa’nın işin sonucunu 
doğrudan kabullendiği görülmektedir. Fakat her ne olursa olsun, elinde kalan kuvveti heba etmemek 
düşüncesinde ısrarcıdır. Özellikle ricat esnasında kendisi,  yürüyüş düzen ve disiplinine uymada zerre kadar 
kusur eden, yol kolu uzunluğunun artmasına sebep olan,  geriye kalanların (subay, er kim olursa) hiç acımadan 
idam edileceğini bildirdi. Gece bile düşman uçaklarının faaliyete geçebilmeleri ihtimali göz önünde tutularak 
sigara içmek ve gürültü çıkarmak bizzat verdiği talimatla yasaklanmıştı (Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi 
-Sina-Filistin Cephesi, s. 658).  
362 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 10 Kasım 1950, S. 34, s. 10. Gayet ılımlı bir üslupla yazılan 
mektup şöyledir: 
 “Muhterem Paşa Hazretleri; 
Mektub-u devletlerini ehemmiyetle mütalaa eyledik. Asırlarca birlikte ve kardeş gibi yaşadığımız ve Hanedan-ı 
Ehl-i Beyt'e hürmet ve merbutiyyetine ve din-i mübin-i İslam'a büyük hizmetlerine şahit olduğumuz asil bir 
milletin bütün bütün mahv ve nabud olmasını istemek, hiçbir Müslümanın elinden gelmez. Fakat bu derhal ve 
bilakayd ve şart mütavaat ve inkıyad manasına alınmamalıdır. Bu takdirde, kemafissabık yer yer idam sehpaları 
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Bunun üzerine ordu kumandanının ilk işi, Harbiye Nazırı Enver Paşa'yı makine başına 

çağırıp saatlerce konuşmak olmuştur. Atilhan, bu konuşmanın mahiyetini bilemediklerini 

belirtiyor. Mektubu Enver Paşa'ya vermesi için ise Süvari Mülazımı, Sebilürreşad dergisi 

sahibi Eşref Edib Bey'in akrabası olan Nazmi Bey görevlendirilmiştir. Kendisine, mektubu 

kimseye vermeyip bizzat Enver Paşa’nın kendisine verilmesi konusunda sıkı sıkı tembihte 

bulunulmuştur. Nazmi Bey acilen İstanbul’a gönderilirken, Emir Said de aynı hızla Faysal’ın 

karargâhına yollanacaktır.  

Nazmi Bey, İstanbul’da Emir Faysal’ın mektubuyla buna ait ordu kumandanının gizli 

raporunu kendi elleriyle Enver Paşa’ya verir. Durum, Vekiller Heyetinde ve Mebusan 

Meclisinde müzakere edilir. Cephede ise durum gün geçtikçe kötüleşmekte ve sinirler 

bozulmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken bir gün Mersinli Cemal Paşa, Cevat Rifat Beye çok 

önemli bir yazı verir363. Atilhan’ın dediğine göre Mersinli Cemal Paşa’nın bu şifresinde, 

İngilizlerle anlaşmak ve harbi terk etmek istediğinden bahsedilen kumandan, Kemal 

Paşadır364.  

Aynı günün akşamına doğru Mersinli Cemal Paşa, eşraf ile görüşmek ve ricat hatları 

gerisinde bazı emniyet tertibatı almak amacıyla Salt-Amman üzerinden Şam’a hareket 

etmiştir. Şam’a ulaşıldıktan yaklaşık bir saat kadar sonra Salt’daki karargâhın birinci şube 

müdürü olan Said Bey’den önemli bir şifre gelir. Şifrede, “Emir Said’in acilen döndüğü ve 

büyük bir İngiliz taarruzunun an meselesi olduğu, Emir Faysal’a zamanında cevap 

verilememiş olmasından dolayı asilerin de Dera istikametinde bir taarruza hazırlandıkları ve 

ordu kumandanının bir an önce Salt’a ve karargâha dönmesi gerektiği” bildiriliyordu. Bu 

                                                                                                                                                   
kurularak onların altında can vermeyi bir daha kimse arzu etmez. Bunun için eğer İngilizlerin yaklaşmakta olan 
büyük ve kati taarruzunun fena akıbetler tevlit edeceğini benim gibi zatı devletiniz de takdir buyuruyorsanız 
teklifimiz şöyle olabilir: Bavyera'nın Prusya'ya karşı vaziyeti neyse Arabistan için buna benzer bir muhtariyet 
kabul edildiği takdirde, muhasamata son verip yaklaşan felaketin günah ve netayicinden kendimizi kurtarmaya 
var kuvvetimi sarf edeceğim. Bu maruzatıma en yakın bir zamanda sarih ve kati cevabınızı beklerim. 
Muhaberatta Maan telsizini vasıta etmek, bunu İngilizlere kasten ifşa etmek demektir. Bu sebeple münhasıran 
müşterek dostumuz Emir Said Hazretlerini tavsit buyurmanızı niyaz eylerim". 
363 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 17 Kasım 1950, S. 35, s. 10. Mersinli Cemal Paşa’nın Cevat 
Rifat Bey’e "Bunu bizzat şifre et. Elinle ve makine başında Enver Paşa'ya çek ve cevabını hemen beklediğimizi 
yaverlerine söyle. Bütün diğer telgraflar beklesin, yalnız bununla meşgul ol!" dediği telgrafta şunlar yazılıdır: 
"İstanbul'da Harbiye Nazırı Enver Paşa Hazretlerinin şahsına mahsus gayet mühim ve çok aceledir.  
Şimdi cepheden aldığım malumata nazaran bir kumandanımızla General Allenbi arasında bazı muhaberat 
cereyan etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı Erkan-ı Harbiye Reisi Kazım 
Paşa ile mezkûr kumandanlık Levazım Reisi Miralay Merzifonlu Ömer Lütfi Bey'e de bu kumandan tarafından, 
İngilizlerle anlaşılarak bir terk-i muhasama teklifinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu teklifi şiddetle reddetmiş 
olmasına rağmen Kazım Paşa hakkında şahsi bir fikrim yoktur. Ömer Lütfi Bey ise son derece temiz bir asker ve 
fedakâr bir vatan evladıdır. O da bu fikri işitmek bile istemediğini beyan etmiştir. Emir Faysal'ın tekliflerine kati 
bir cevap veremediğimiz şu dakikada Suriye ve Garbi Arabistan'da bir Hidiviyet tesisi ile Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa'ya imtisal etmenin vatana getireceği azim felaketleri düşünerek işe acilen vaz'iyed buyurmalarını ve bu 
hususta taraf-ı acizeye icab eden emirlerin hemen verilmesini ehemmiyetle arz ve istirham ederim." 
364 Tafsilat için Bknz: Büyük Doğu, 8 Eylül 1950, S. 25. 
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şifre, Mersinli Cemal Paşa üzerinde müthiş tesir yapmış ve kendisi sadece “Bilmem ki…” 

diyebilmişti365.  

Mersinli Cemal Paşa’nın Şam’a gelmesinin en önemli nedeni; yaklaşan büyük taarruz 

karşısında Türk Ordusunun çekilmesi gerekirse, çölde büsbütün yok olmasını önlemek için 

tedbir almak ve halk üzerinde etkili olan bazı şahsiyetlerle görüşerek onlarla beraber hareket 

etmeyi sağlamaktı. Atilhan bu kararın ne kadar isabetli olduğunu “Sonradan gözümüzle 

gördük ve iyice anladık ki tarihimizde bir eşi daha olmayan Filistin bozgunu ve ricatı 

esnasında bir de çöl Bedevilerinin hücumuna uğrasaydık, tasavvuru bile insana dehşet 

verecek fena hadiseler meydana gelebilirdi.”366 şeklinde özetleyecektir.  

Şam şehrinin halkı, İngilizlerin propagandasıyla dört sene zarfında bayağı etkilenmişti. 

Bir de Türk Ordusunun komuta kademesinin yerli halka ve özellikle de eşrafa yaptığı kötü ve 

sert müdahale Türk-Arap ayrılığını körüklemişti. Olası bir isyanın çok daha vahim sonuçlar 

doğuracağını tahmin eden Mersinli Cemal Paşa, cephedeki vazifesini bırakıp derhal Şam’a 

gelmiş bulunuyordu. Bu sırada Salt’tan Umur-ı Arabiye Şubesi Müdürü Kaymakam Aziz 

Bey’den acil bir şifre gelir: “Cezayirli Emir Said fena haberler getirdi. Şeyh Sultan, bunu 

teyit etti. Miskal Paşa’nın yanından gelen Trablusgarplı Binbaşı Ömer Bey de aynı şeyleri 

söyledi. Bize iltica eden bir İngiliz askerinden de öğrendik ki İngiliz Ordusunun son ve kati 

taarruzu çok yakındır. Emir Faysal’ın tekliflerine müspet veya menfi henüz bir cevap 

verilememiş olması da Urban’ın müşterek hareketini bir emri vaki yapmıştır.”367 

Bu telgrafı alındıktan hemen sonra biri Dera Mutasarrıfı Hacim Muhittin (Çarıklı), 

diğeri Dera’daki milis kumandanından iki acil telgraf gelir. Bu telgraflarda, Şerif Faysal 

idaresinde üç-dört bin kişilik bir asi kuvvetin Merzak’tan Dera’ya doğru hareket halinde 

olduğu bildirilmekteydi. Beklenilen büyük taarruz nihayet başlamış bulunuyordu. Bu asi Arap 

kuvvetleri, cephe ile Şam arasını ayırmak yani Türk Ordusunun ricat hattını kesmek ve Türk 

Ordusunu olduğu yerde imha etmek için ileri sürülmüştü. Böylece cepheye hareket etmek 

mecbur olmuştur. Dera’ya geldikten sonra hızlıca Nablus’a gidilir. Burada ilkin Mersinli 

Cemal Paşa, 7. Ordu komutanı Kemal Paşa ile görüşmek ve dedikoduların mahiyetini 

öğrenmek ister368. 

                                                
365 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 17 Kasım 1950, S. 35, s. 10 
366 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 1 Aralık 1950, S. 37, s. 10. 
367 Aynı Yer.  
368 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 1 Aralık 1950, S. 37, s. 10. Atilhan, bu süreci şöyle 
anlatmaktadır:  
“Karargâha gittik. Yaverleri vürudumuzu bildirdiler, beklesinler diye haber getirdi. Yarım saat, bir saat 
bekledik. Garip bir vaziyet karşısında kalmıştık. Cemal Paşa'nın ziyadesiyle canının sıkıldığı bariz bir şekilde 
görülüyordu. 
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 Salt’taki 4. Ordu karargâhının maneviyatı oldukça bozuktur. Ancak Mersinli Cemal 

Paşa’nın tutumu vaziyeti kolayca değiştirir, herkesin neşesi yerine gelir ve moralleri düzelir. 

Öyle ki kimse çizmelerini ve elbiselerini dahi çıkarmadan yaklaşan fırtınayı beklerler.  

 

5. Türk Ordusunun Geri Çekilişi 
 19 Eylül 1918’de zengin ve hazırlıklı İngiliz ordusu son ve kesin taarruzunu 

yapıyordu. Bu, sadece iki ordunun savaşması değil, aynı zamanda Haçlıların İslam Ordusuna 

yaptığı son hücum olarak değerlendirilecektir. Grup Komutanlığı Karargâhı ile 48. Tümen 

Karargâhı’nın yaptığı birleşik karargâh toplantısında genel durum görüşülüp tartışılarak, 

Ceraş veya Amman istikametlerinden hangisine çekilmenin gerektiği saptanmaya çalışıldı. 

Sonunda hiç vakit kaybetmeden, Amman'a hareket kararı verilmiştir369. 

 “Allahu Ekber! Allahu Ekber!”, gür sesiyle Hafız İsmail Hakkı Bey, Yuşa 

Tepelerinden Şeria Vadilerine uzanacak şekilde sabah ezanını okumakta. İkinci kez tekbir 

getirdiğinde bir kıyamet kopar. İki tarafın ağır topçuları atışa başlamışlardır.  Cevat Rifat Bey, 

hemen telefona sarılarak 8. Kolordu Kumandanı Yasin Hilmi Bey’i arar ancak o, çadırında 

yoktur. Görüştüğü yaveri Kemal Bey ise Kolordunun müthiş bir baskı altında olduğunu 

belirtir. 8. Kolordu için beslediği fikirlerden bahsederken Atilhan’ın, özellikle Kemal Paşa’yı 

suçlayıcı ifadeler kullandığı dikkat çekmektedir. Suçlamalar en çok ricat üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Cevat Rifat Bey’e göre Kolorduda iki önemli kumandan vardır. Birisi,  48. 

Fırka Kumandanı Miralay Kütahyalı Asım Bey (Orgeneral Asım Gündüz), diğeri Mürettep 

Fırka Kumandanı Ömer Lütfi Bey370.  

 Acilen fırkalara telefon eden Cevat Rifat Bey, üzücü haberler almıştır. Bu haberlere 

göre düşman, Mustafa Kemal Paşa Kumandasındaki 7. Ordu cephesinden açtığı bir gedik 

içinden sola kıvrılarak 8. Ordunun (Cevat Paşa) gerisine düşmüştür. Bu ani çevirme hareketi, 

                                                                                                                                                   
-Paşam, Selanik'ten beri Mustafa Kemal Paşa ile aranızda bazı anlaşmazlıklar olduğu söyleniyor, acaba doğru 
mudur? 
 diye sordum.  
-Doğru… Fakat oğlum, vatan meselesi mevzu bahis olduğu yerde şahsi düşüncelerin yeri yoktur. İcap ederse 
gururumuzdan dahi fedakârlık ederiz 
 dedi.  
 Bunda bu Türkoğlu Türk asker çok samimi idi. İki saate yakın bir intizardan sonra Yedinci Ordu Kumandanı 
misafirini gecelikle karşıladı. Bu ince teferruat, tarih için lüzumlu malzeme olduğundan buraya kaydettim. Bana 
öyle geliyor ki büyük vatan çocuğu Mersinli Cemal Paşa, vazifesini bitirmiş bir insanın kalp huzuruyla, hiçbir 
şey konuşmadan ve hiçbir şey sormadan Şeria nehrini geçerek Bordan ovalarından, Ferin vadilerinden, Yuşa ve 
Hud tepelerinden geçerek karargâhının, arkadaşlarının muhitine kendini dar attı" 
369 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 572.  
370 Mürettep Fırka Kumandanı Ömer Lütfi Bey, piyade saflarında çarpışacak kadar gözü kara bir vatanperverdir. 
Hatta Atilhan, Beyrut’ta hastanede karşılaştığı Jack Dempsey isimli bir İngiliz Binbaşısının dahi Ömer Lütfi 
Bey’den övgüyle söz ettiğinden bahsetmektedir (Atilhan, Musa Dağı, s. 69).   
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aşağı yukarı bütün 8. Ordunun elden çıkmasını sebep olmuştur. O kadar ki, ordu kumandanı 

dahi güç bela ve başındaki kalpağını bile giyemeyecek kadar zorlukla canını kurtarabilmiştir. 

Olayları aktarırken oldukça abartılı bir üslup kullanan Cevat Rifat Bey, fırka kumandanlarına 

Ordu Kumandanı adına, 7. Ordu’nun durumunu, nasıl olup da düşmanın bu orduyu 

çiğneyerek 8. Ordunun gerisine düşebildiğini sorar. Cevaben 7. Ordunun, aldığı emir üzerine 

muharebeyi kabul etmeden Bisan istikametinde geri çekildiği belirtilir. Cevat Rifat Bey, 

zamana karşı olan yarışında, telefon başından ayrılıp yanı başındaki odada Ordu 

Kumandanını uyandırmaya bile vakit bulamadan Ordu Erkan-ı Harbiyesinin ve Alman Erkan-

ı Harp Reisinin ne yaptıklarını bile düşünmeden, bütün mesuliyeti yüklenip ordu 

kumandanlarına tebliğde bulunur: "Ordu Kumandanı, bütün kıtaların mümkün olduğu kadar 

düşmanı oyalayarak Amman istikametinde geri çekilmelerini emrediyor. Tafsilatlı harp emri 

yolda kendilerine bildirilecektir.”371 

 Fakat Nablus Meydan Muharebesinin 4. Ordu’nun çekilmeye başlamasıyla son 

bulduğu kayıtlara düşmüştür. Bu başarısızlık, Atilhan’ın da sıkça itiraz edeceği gibi 4. Ordu 

üzerine yüklenilmesine sebep olmuştu. Buna göre sonuç olarak, 8. Ordu elden çıkmış, 7. Ordu 

çok tehlikeli bir duruma düşmüş ve Şeria doğusuna geçip geçemeyeceği şüpheli bir hale 

gelmişti372. Ancak Atilhan, tam tersi ifadeler kullanmakta ve 4. Ordu’nun büyük faydalar 

sağladığını iddia etmektedir. Buna göre; 8. Ordu’nun mağlup edilmesiyle İngilizler, 

süvarileriyle 7. Ordu’nun ve cephenin ricat hattını kesmişlerdir. 4. Ordu, 7. Ordu’nun geri 

tarafını tehdit eden düşmana karşı çok çalıştı ve 7. Ordu, bütün ümidini 4. Ordu’nun elinde 

bulunan süvari fırkasına bağladı. 4. Ordu Kumandanı Mersinli Cemal Paşa, olağanüstü bir 

vatanperverlikle elindeki 3. Süvari Fırkasını her türlü tehlikeyi göze alarak 7. Ordu’nun 

emrine gönderdi. Tüm zorluklara rağmen, tarihe geçecek bu güçsüz süvari sayesinde 7. 

Ordu’nun ricati bir dereceye kadar temin edilebilmiştir373.  

                                                
371 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 8 Aralık 1950, S. 38, s. 10-11. Ricatın gelişimiyle ilgili olarak 
Mersinli Cemal Paşa da oldukça tedirgindir. Paşa ile Cevat Rifat Bey arasındaki konuşma şöyledir:  
-“8. Kolordu Kumandanı nerede? 
-Bilmiyoruz Paşa hazretleri. Fakat Asım Beyle Ömer Lütfi Bey kıtalarının başında ve ricat birliklerinin en 
gerisinde…  
-7. Ordu nerede? Kumandanıyla temas edemediniz mi?”   
-7. Ordu şafakla beraber Nablus-Bisan istikametinde sessizce çekilmiş… Hiçbir temas ve haber yok. 48. Fırka 
da Hud Tepesinden her tarafı gördüğü halde buna dair malumat elde edememiş. Ortalık ağardığı vakit 
Musallaba sırtlarında ve daha gerilerde bu orduya dair bir şey görememiş… Sadece 7. Ordudan açılan büyük 
gedikten düşmanın coşmuş seller gibi Cevat Paşa ordusunun arkasına düştüğü görülmüş. Bildiğimiz bu kadar!”. 
Cevat Rifat Bey görünüşe bakılırsa tüm sorumluluğu 7. Ordu Kumandanı Kemal Paşa’ya yüklemektedir: 
“…Mukadderata boyun eğmiş, sellere kapılmış, iradesiz, bu hercümerce kendimizi kaptırmış, çekiliyor, 
çekiliyor, çekiliyoruz. Bir ordumuzun birden bire bizden değilmiş gibi hareketi yüzünden altüst olmuş 
bulunuyoruz” (Aynı Yer).  
372 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 660. 
373 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 27 Teşrinisani 1334, Nu: 2573, s.2 
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 Ricat, son hızla ve o kadar düzensiz devam etmektedir ki Türk Ordusu, hakikaten 

büyük bir tehlikenin içinde bulunmaktadır. Adeta başında duyulan ordunun çölde kaybolup 

gitmesine yönelik endişeler, iyiden iyiye gerçekleşecekmiş gibi görünmektedir. Atilhan, 

oldukça abartılı olarak düşman kuvvetlerinin dahi ordunun hızla çekilişine ayak 

uyduramamakta, neredeyse onlara yetişememekte olduğunu belirtmektedir374. Bazı Arap 

kabilelerin de desteğiyle ordu Şam’a yaklaşmıştır. Atilhan’ın Ricat konusunda Mersinli 

Cemal Paşa ile Kemal Paşa arasında geçtiğini söylediği tarihî tartışma işte bu yol üzerinde 

meydana gelecektir375. Tartışmanın sonunda her iki komutan da birbirine selam dahi 

vermeden ayrılırlar. Ancak bu durum, zaten maneviyatı bozulmuş olan askerler üzerinde 

büyük bir olumsuz tesir yapacaktır. Atilhan, burada harekâtın kritiğini yapmadığından dolayı 

fazla ayrıntıya girmediğini belirtir. Ancak ileride, bu cephede yaşananların belgeleriyle ortaya 

konacağını ve sırların da çözüme kavuşacağını iddia etmektedir. Kendisinin verdiği 

hükümlerde, hissî davranmadığını, namuslu ve askere yakışır bir şekilde olaylara baktığını 

belirterek sorunun temelinde, her üç ordunun müşterek şekilde hareket etmemesinin 

olduğunun, özellikle de 7. Ordu’nun yanlış ricatının üzerinde duracaktır. “Yedinci Ordunun 

muntazam ricat endişesi ile mukavemetsiz; mukavemetsiz olunca da tabiat ile oldukça 

muntazam çekilmesi ve Sekizinci Ordunun da sol cenahından apansızın çevrilmek sureti ile 

bir anda eriyip gitmesi, bu bozgunun başlıca sebebini teşkil eder. Bir defa daha söylediğimiz 

gibi, az evvel büyük kahramanlıklarla çarpışan ve zaferler kazanan Dördüncü Ordunun ve 

diğer orduların böyle birdenbire çöküşünde daha derin sebepler aramak lazımdır.”  

                                                
374 Bunda muhtemelen, Atilhan’ın ifadesiyle düşman süvarilerini taşıyan fil gibi kadanaların karşısında Türk 
atlılarının daima çevik ve cüretkâr oluşları rol oynamıştır ( Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 11). 
İngilizler, atlı birlikler bakımından da gözle görülür bir üstünlüğe sahip idiler (Birinci Dünya Harbi'nde Türk 
Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 36). 
375 Cevat Rifat Bey bu tartışmayı şu şekilde nakletmiştir:  
"Dera'dayız. Artık Şam şehrine yüz yirmi kilometre kadar bir mesafe var. Dördüncü Ordu Kumandanı Mersinli 
Cemal Paşa ile Yedinci Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa burada karşılaştılar. Hadiselerin bu feci 
inkişafından son derece müteessir ve asabi olan Mersinli Cemal Paşa, Yedinci Ordu Kumandanını görünce, zapt 
edilemeyen bir infial ve şiddetle şöyle haykırdı:  
-“Bu hali görüyorsunuz Paşa Hazretleri! Allah bunu zatı devletinizden soracaktır! Üç ordu müşterek bir 
müdafaa yapmış, müşterek bir mukavemet göstermiş olsa idi bu perişanlık husule gelmeyecekti.  
-Paşam, Beysan- Taberiye istikametinde geri çekilmemiş olsa idik ordunun ricat hatları kesilmiş olacaktı. Zatı 
devletiniz emrinizdeki Üçüncü Süvari Fırkası ve öteki süvari alayları ile bu işe müdahale buyursa idiniz olmaz 
mıydı? İki gün geç kaldınız.”  
Bu tartışma, oldukça şiddetli bir şekilde yaklaşık yirmi dakika sürecektir. Konuşmanın sonunda Kemal Paşa sert 
bir eda ile: 
-"Münakaşayı bırakalım Paşam! Siz ordunun en kıdemli kumandanı sıfatı ile Zat-ı Şahane’ ye sulh teklifinde 
bulununuz, vaziyeti müşahede buyuruyorsunuz!"  
deyince, Mersinli Cemal Paşa da daha sert bir üslup kullanır: 
-"Siz Zat-ı Şahane’nin yaveri ve mutemedisiniz. Kendileri ile dostluğunuz vardır. Lüzum görüyorsanız bu teklifi 
siz yapınız. Umarım ki Kisve hattında da bizi yalnız bırakmazsınız!” 
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Bunun yanında, 4. Ordunun haksız yere suçlanmasının önüne geçmek için – ki ileriki 

yıllarda da Mersinli Cemal Paşa’nın önüne bu sıkça getirilmiş bir konudur- Atilhan’ın zaten 

kendisinin de içinde görev yaptığı bu orduyu iddialı bir şekilde savunduğu görülür376.Atilhan, 

bu cephede 4. Ordu ve Mersinli Cemal Paşa’yı iddialı bir şekilde savunurken, sadece Kemal 

Paşa hakkında yorum yapmakla kalmayacak, bu salvolardan eserlerinde ve makalelerinde 

sıkça uğraştığı bir isim de nasibini alacaktır: İsmet Bey!  Şam’a geldiklerinde gerçekleşen 

ani çöküntüden dolayı halkta ve askerde küçümsenmeyecek derecede bir şaşkınlık ve endişe 

gözlemlenecek, dolayısıyla askeri bir kumanda altında toplamaktan başka bir çare olmadığı 

anlaşılacaktır. Fakat bu işi Kolordu kumandanlarının en sonuncusu olan İsmet Bey'e vermek 

isteyen Cemal Paşa kendisini arasa da bulamaz.  "Aranan nefer değil, bir kolordu 

kumandanıdır. Bulunamıyor bir türlü. En iptidai bir çare olarak kendisini tellallarla 

aratıyoruz ve Dimeşkuş Şam şehrinin dar sokakları Arap tellalların avazeleriyle çınlıyor. 

Hale bakınız: "İsmet Bey! İsmet Bey!... Gören varsa Viktorya Otelinde ordu karargâhına 

göndersin!.” Cevap yok. O, Şam'ın Nebik yolundan çoktan Homs'a kapağı atmıştı. Tarih bir 

gün İsmet Paşa'dan bunun da hesabını soracaktır."377 

Ancak, Atilhan tarafından bu yazılanlar 1950 yılına aittir. Tasvir-i Efkâr’da 1918’de 

yayınlanan ve bu çalışmada da zaman zaman atıfta bulunulan “Suriye Hezimet-i Faciası ve 

Sebepleri” başlıklı yazı dizisinin bir yerinde, İsmet Bey’den olumlu söz ettiğine şahit 

olunuyor. Temelde bu tip bir yaklaşımın sebebini anlamak, Atilhan üzerinde düşünüldüğünde 

hiç de zor değildir. Bu bilgiye göre; Taberiye Grubu Kumandanı Ali Rıza Rikap Paşa’nın 

aniden ortadan kaybolmasıyla yerine –tabire dikkat edilmelidir- “en güzide kumandanlardan” 

İsmet Bey atanıyordu378.  Ayrıca, daha sonraki yıllarda Yahudiler hakkında uyarılarda 

bulunurken İnönü'ye karşı eskisiyle alâkası olmayan bir üslup kullanmıştır: "…Şimdi onlar 

Sayın İnönü, sizin ve benim beraber kan döktüğümüz topraklar üzerinde vatan kurdular. 

Merhum Ali Fuat Paşa'ya yazdığınız mektup, bir hatıra olarak önümde duruyor: ‘İnşallah 

Kudüs'e de sen girersin’ diyorsunuz. Kudüs'e Ali Fuat Paşa değil, Yahudi girdi Paşam… 

                                                
376 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 15 Aralık 1950, S. 39, s. 10. "…Bu kadar ani bir felaketin 
bütün yükü sade Dördüncü Ordunun sırtına çökünce, Ordu Kumandanının mümkün olduğu kadar süratle 
düşmanı menzillerinden ve hareket üslerinden uzakta tutarak, geride ve daha dar bir hatta müdafaayı kabul 
etmesi kadar tabii ne olabilir? Çok iyi bir kumandan ve samimi bir vatanperver olan Mersinli Cemal Paşa bütün 
askerî dehasını, ilmini ve ahlâkını, hepsini bu felaketi önlemek için harcamıştır. Eğer talih kendisine yar olmuş 
ve Ordular Grubu Kumandanı Liman Von Sanders Paşa sözünü öteki ordu kumandanına da dinletmiş olsaydı, 
bizden daha yorgun ve daha bitkin olarak ilerleyen düşman ordusunu bir tarafta yakalayarak kulağından tutup 
geldiği yere fırlatmak işten bile değildi. O zaman ne Mondros Mütarekesi ve ne de daha ağır hadiseler meydana 
gelmez ve hükümet de daha müsait şartlarla bir çıkar yol arar bulurdu." 
377 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 22 Aralık 1950, S. 40, s. 10. 
378 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 28 Teşrinisani 1334 (28 Kasım 1918), 
Nu: 2574, s.2. 
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Onları Solomonlarla baş başa bırakınız. Siz o mübarek topraklarda bir kolorduya kumanda 

etmiş bir Türk’sünüz; gaddar Yahudi’ye muhatap olamazsınız. Hele onların sahte hürriyet ve 

sahte insan hakları mevzuundaki tuzaklarına düşemezsiniz”379. Atilhan, yenilginin bir tesadüf 

değil, bir kastin ürünü olduğunu söylemektedir380.  

Atilhan, bu ricatın hemen akabinde, kendisinin dediği üzere ruhunda oluşturduğu 

fırtına ve heyecanların daha tazeliğini koruduğu süreçte, Tasvir-i Efkâr’da yayınlanacak olan 

"Suriye Hezimeti Feciası ve Sebepleri" başlıklı bir yazı dizisinde yaşadığı olayları 

anlatacaktır381.  Bu yazılara, Zaman gazetesinde cevap veren Kemal Paşa ise, Şam’ın 

savunmasına değinerek Dördüncü Ordu Kumandanını haksız gösteren ifadeler kullanır382. 

Atilhan konuyla ilgili olarak şöyle diyecektir: “İleri gazetesinin iki büyük sahifesini işgal 

eden bir yazı ile kendisine cevap vererek, verilen emirleri, orduların vaziyetini krokilerle 

tespit etmiş ve davayı kazanarak bu faslı kapatmıştım."383 

20 Eylül 1918 günü Şam, son günlerini yaşamaktadır. Mersinli Cemal Paşa, sabah 

erkenden Cevat Rifat Bey’i Şam-Sasa yolu üzerinde bir mevkiye gönderir: “Git vaziyeti kendi 

gözünle gör ve bana çabuk haber getir!”. Cevat Rifat Bey, yanına aldığı iki atlı ile hızla yola 

koyulur. On beş, yirmi kilometre kadar gittikten sonra bütün kıtaların hiçbir mukavemet 

göstermeden süratle Şam’a doğru çekilmekte olduklarını görür. Birlik kumandanlarına 

bulundukları yerlerde müdafaaya geçerek bir oyalama muharebesi yapmalarını, hiç değilse 

Şam’ın tahliyesine vakit kazandırmalarını ordu kumandanının emrettiğini söyler. Ancak buna 

aldırış eden olmaz. Bu açıkça gözüken moral bozukluğuna o mıntıkanın kumandanı olan 
                                                
379 Atilhan, "Veyl! Tarihten Ders Almayan Milletlere", Hüradam, 26 Mayıs 1959, Nu: 370, s. 4.  
380 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 22 Aralık 1950, S. 40, s. 10. "…Bu harekâtın içinde bulunmuş 
on binlerce insanın şehadetine dayanarak diyorum ki, Yedinci Ordudan açılan gedik, Sekizinci Ordunun 
dağılması ve Dördüncü Ordunun yalnız ve yardımsız bırakılması, bir tesadüfün değil, bir kastın mahsulüdür. 
Bunun için bazı Erkan-ı Harp zabitlerinin iddia ettikleri gibi ‘Şam'ın müdafaasına fiilen imkân olmadığı ve bu 
muhale başvurmanın fena akıbetler tevlit ettiği’ yolundaki mütalaalar, sırf propaganda için yapılmış, birbirini 
destekleyen insanların saçma tevillerinden başka bir şey değildir.” 
381 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 23 Teşrinisani 1334 (23 Kasım 1918), 
Nu: 2569, s. 2.  
382 Tasvir-i Efkâr’da konuyla ilgili uzunca bir yazı yazılmış, 8. Ordu Kumandanı Cevat Paşa, 7. Ordu Kumandanı 
Kemal Paşa ve 4. Ordu Kumandanı Mersinli Cemal Paşa’nın resimleriyle birlikte vazifeli oldukları cephe 
hatlarını gösterir bir de harita yayınlanmıştı. Gazetede, yazılarda kimseyi suçlamak gibi bir niyetlerinin olmadığı 
vurgulanarak şunlar denmekteydi: “Öyle olduğu halde mezkûr cephedeki Yıldırım Ordusu Kumandanı Mustafa 
Kemal Paşa’nın daha neşriyatımız hitama girmeden bu mesele hakkında bazı beyanatta bulunduğunu hayretle 
gördük. Biz Kemal Paşa’yı takdir edenlerdeniz. Hatta Çanakkale muhaberatında evvela Arıburnu’nda saniyen 
Anafartalar’da gösterdiği yararlılıklara herkesten evvel biz tercüman olmuş ve kendisini memlekete biz 
tanıttırmış idik. Kemal Paşa gazetecilerle fazla mülakat ediyor. Suriye’den geldi geleli üç dört kez bunu 
tekrarladı. Öyle zannediyoruz ki şahsi propaganda yapılacak, siyasî maksatlar takip edilecek zamanda hiç 
değiliz” (“Filistin Sahne-i Hezimeti”, Tasvir-i Efkâr, 4 Kânunuevvel 1334 (4 Aralık 1918), Nu: 2580, s.1).  
383 Atilhan, gerek Kemal Paşa’nın gerekse kendisinin konuyla ilgili açıklamalarını içeren ve isimlerini zikrettiği 
Zaman ve İleri gazetelerinin tarihlerini, bizim inceleme imkânına ulaştığımız hiçbir makale ve eserinde 
vermediği için, bu yazıların muhteviyatına maalesef ulaşamadık. Bu çalışmadan önce ortaya konan ve ismi daha 
önce belirtilen doktora tezinde de bu konuya değinilmediği görülmüştür (Bknz. Celil Bozkurt, Eserleri ve 
Fikirleriyle…, İstanbul 2011).  
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Şamlı Rıza Rikabi Paşa’nın da düşmana iltihak etmiş olması sebep olmuştur. Yapacak bir şey 

olmadığını görünce tekrar geri döner. Bu arada istasyondan geçerken vagonlarda Türk’ün 

torbalarla altınlarının yağma edilmekte olduğuna şahit olacaktır. Şam meydanlarından 

geçerken, gruplar halinde bekleyen askerlere “Ordu kumandanının emri! Bütün asker Rabo 

boğazına doğru hemen geri çekilsin! Düşman şehre yaklaşıyor!” diye bağıracaktır. 

Atilhan’ın, bunları anlatırken yine kendisini ön plana çıkaran sözleri dikkat çekmektedir: 

“Şam’dan güç bela çıkabilen ve kurtulan asker, işte bu mesuliyetini sırtıma alarak harekete 

geçirdiğim insanlardan ibaret kalmıştı.”384 

Cevat Rifat Bey, karargâhın bulunduğu Viktorya Oteli’ne gelince, karargâh 

kumandanına hemen atları getirmesini ve ağırlığın Rabo Boğazı’ndan dışarı çıkarılmasını 

söyler. Ancak ordunun Alman olan kurmay başkanı, bu hareketi fazla telaşlı ve cüretkâr 

bularak, kumandana Cevat Rifat Beyi şikâyet edecektir. Elinde tuttuğu haritada bir şeyler 

gösterdiğini gören Cevat Rifat Bey dayanamaz ve “Paşa Hazretleri, düşman şehrin içine 

girdi, haritanın artık rolü kalmadı. Atları hazırlattım, hemen teşrif buyurunuz!”385 der. Ayrıca 

karargâhtaki subaylara da seslenen Cevat Rifat Bey, onlardan ata binmeye vakit bulanların 

canlarını kurtarabildiklerini, diğerlerinin ise fena akıbetlerin göbeğine düştüklerini 

belirtmiştir386. Bu arada düşman uçakları da gayet alçaktan uçuyor ve askerler üzerine mermi 

yağdırıyorlardı. Ancak Temmuz 1917’de dahi hava üstünlüğü Türklerin elindedir ve yapılan 

muharebelerde hiç de küçümsenmeyecek sayıda düşman uçağı düşürülmektedir387. Bir tarafı 

dağ, diğer tarafı Merce Nehri olan dar bir yol tamamen kalabalıktır ve hareket etmek 

gerçekten bir hayli zordur. Atilhan, bu yolun kendilerini tarihin en büyük maceralarına 

sürüklediklerini kaydedecektir. Rabo Boğazı’ndaki kalabalığın çıkardığı toz adeta onlara bir 

kamuflaj avantajı kazandırmış olacak ki Atilhan, bu toz bulutlarının kendilerini örtmemiş 

olması halinde düşmanın tek askeri sağ bırakmayacak vaziyette olduğunu da vurgulamaktan 

                                                
384 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 22 Aralık 1950, S. 40, s. 10. 
385 Aynı yer.  
386 Atilhan’ın burada dediklerini arşiv belgeleri de doğrulamaktadır. 30 Eylül 1918 günü elden çıkan Şam’dan 
öğleden önce hareket edenler dışında kimsenin esaretten kurtulamadığı belirtilir. (Bknz : Birinci Dünya 
Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 698). Ancak burada, Atilhan’ın ne kadar etkili olduğu 
konusunda tarihî bir kayıt bulamıyor, sözüne itimat etmek durumunda kalıyoruz. 
387 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 74. Bu çatışmalarda Almanların ise 
herhangi bir hava faaliyetinde bulunmadığını belirten Atilhan, şunları kaydetmiştir: “Bütün ricat devam ettiği 
müddetçe bir Alman tayyaresini hal-i faaliyette göremedik. Mesela 4. Ordu Humus’ta bulunduğu vakit o mevkide 
yirmiden fazla tayyare ile ona yakın Alman tayyare topu vardı. Bir daha diyorduk İngiliz tayyareleri buraya 
sokulamazlar. İki gün sonra geldiler hem de iki tane. Ne top mukabelesi var ne tayyare… Maazah bizim 
tayyarelerden biri İngilizlerin üzerine gitse son bütün topların namluları çevrilir, orası cehenneme 
döndürülürdü. Bu felaketten sonra İngiliz gazeteleri de İngiliz tebliğleri de bizim bu sükûtumuza hayret 
ettiklerini kayd ve ilan ediyorlardı” (Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 7 
Kânunuevvel 1334 (7 Aralık 1918), Nu: 2583, s.2).  
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geçememiştir388. Şehrin kenarında bulunan cephanelikler imha edildiği için, kıpkızıl bir renk 

gökyüzünü kaplıyor ve Türk Ordusu Rayak istikametine doğru çekiliyordu. Fakat 4. Ordu 

Komutanı Cemal Paşa'nın Doma istikametine değil de Rayak istikametine çekilmesi, 

kuvvetlerin esaretine sebep olmuştur şeklinde de değerlendirilmiştir. Bu görüşe göre Rayak'da 

Mustafa Kemal Paşa vardır ve burada ikinci bir ordu komutanına gerek yoktur389. Atilhan’ın 

verdiği bilgilere göre ise, 4. Ordu’nun bu çekilişinde haklı sebepler vardır. Şam düşman eline 

geçince, bu gelişme Kisve hattında muharebe etmekte olan kıtaata da tesir etmiştir. Bunlar 

için Şam- Rayak yolu kapanmış olduğundan Doma-Binin Boğazından Humus’a çekilmelerine 

emir verildi. Bu yüzden Doma’ya kadar çekilebildiler ve o noktada Bedevilerin taarruzlarına 

maruz kaldılar. Neticede bunların pek azı Humus’a gelebilmeyi başarmışlardır390. Burada, 

Ordular Grubu Kumandanı Liman Von Sanders Paşa, Dördüncü Ordu Kumandanıyla görüşür. 

Alman generali son derece hiddetlidir391.Atilhan, bu görüşmeden sonra bir daha Liman 

Paşa’yı göremediklerini söyler.  

Rayak Kumandanı Binbaşı Davud Beye güçlükle bir tren hazırlatılır ve Homs’a doğru 

yola çıkılır. Tren, Homs’a ulaşınca Mersinli Cemal Paşa burada karargâh kurar, kıtalarını 

düzenleyerek yeni bir savaşa hazırlanmaya başlar. Ordu düşmanı tek başına karşılamaya ve 

Asi Nehri’nin iki tarafında kesin bir muharebeye karar vermiş, bunun için dört gün hazırlıklar 

sürdürülmüştür. Ancak tüm bunlar yapılırken İstanbul’dan gelecek olan bir telgraf, bütün 

ümitleri bir anda yok edecektir. Harbiye Nazırı Enver Paşa imzalı telgrafta, ricatın bozgun 

haline dönüşdüğü, Ordular Grubu Kumandanının bu durumdan Yedinci Ordu Kumandanını, 

diğer orduların da Grup Kumandanını sorumlu gördükleri belirtilmektedir. Ayrıca Kemal 

Paşa’nın ordunun bütün emir ve kumandasının bizzat kendisine verildiği takdirde bu akını 

önleyeceğini ve ordunun şeref ve mevcudiyetini kurtaracağını dile getirdiği bildirmektedir. 

Enver Paşa,  Kemal Paşa’nın bu isteğini değerlendireceğini ve Mersinli Cemal Paşa’nın da 

derhal İstanbul’a dönmesi gereğini belirtmiştir392.8 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları 

Grubu'nun verdiği emre göre, bütün kuvveti elinden alınarak küçük bir müfreze biçiminde 
                                                
388 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 29 Aralık 1950, S. 41, s. 10. 
389 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 701.  
390 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 28 Teşrinisani 1334(28 Kasım 1918), 
Nu: 2574, s.2 
391 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 29 Aralık 1950, S. 41, s. 10. Mersinli Cemal Paşa ile 
aralarında şu konuşma olur: 
-“Bu hali görüyorsunuz Paşa! Askerlik tarihinde bunun eşi azdır. Yedinci Ordu Kumandanına söz dinletmeye 
imkân yok. Kendi bildiğini ve düşündüğünü yapıyor. Bütün bu felaketler hep bu itaatsizlikten doğdu. Vatan, sizin 
vatanınız! Asker Türk askeri! İnsan memleketinin bu kadar kötü bir gününde nasıl olur da böyle hareket eder? 
Anlayamıyorum bunu, anlayamıyorum!  
-Ekselans, ordulara sahip olmanız lazımdı!.”  
- Nasıl hangi vasıta ile? Vatan sizin, şeref sizin… Yazık, yazık!” 
392 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 29 Aralık 1950, S. 41, s. 10. 
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bırakılan 4. Ordu Komutanı, 9 Ekim'de Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığına şu telgrafı 

çekmiştir: “Emirlerinizi aldım. Ordu karargâhının bir taburla Humus'ta kalması emir 

buyruluyor. Bundan yüksek düşüncelerinizi anlayamadım. Aşiretler Hama yöresinde işe 

başladılar. Humus'ta kalacak tabur değil bir ay, iki gün sonra perişan olacaktır. Ordu 

karargâhının bu durumda kalması şeref ve haysiyetimizin ayaklar altına alınmasına sebep 

olacağını zat-ı devletlerine arz ederim. Bundaki amaç ve nedeni anlamadıkça bu şekilde 

görev yapamam. Emirlerinizi ve cevabınızı bekliyorum.”393 

Oysa 4.Ordu Karargâhı’nın artçı müfrezesiyle Humus'ta bırakılmasının nedeni, bir 

taraftan dost görünen o bölge halkının daha güneyde olduğu gibi İmparatorluktan 

kopmalarının geciktirilmesi, beklenen bir ateşkes antlaşmasında kabil olduğu kadar çok 

arazinin elde kalması ve nihayet moral üzerinde olumlu bir etki sağlamaktı. Yıldırım Ordular 

Grubu Komutanı, Cemal Paşa'nın bu isteğine “Emir ve komutanın en kıdemli subaya 

vekâleten devredilerek kendisinin Halep'e dönmesi” karşılığını verecektir394. Alman hava 

keşif raporundan düşmanın öncüleriyle Humus'un 30 km güneyine geldiği anlaşılıyordu. 

Telefonla yapılan görüşmeden sonra çekilmeye karar verildi. 12 Ekim 1918'de 4. Ordu 

Karargâhı artçıyla birlikte Hama'ya çekildi. Ordu kıtaları, diğer ordular emrine geçmiş ve 

Hama'daki artçı kıtasına başka bir komutan atanmış olduğundan Yıldırım Ordular Grubu 

Komutanlığı'nın 13 Ekim 1918 tarihli emriyle 4. Ordu lağvedilmiş ve ordu karargâhı Halep'e 

gitmiştir395. Atilhan, Mustafa Kemal Paşa’ya Halep’te tekrar rastladıklarını ve Mersinli Cemal 

Paşa’nın üstün seciyesinden kaynaklanan bir harekette bulunduğunu ifade eder ve şunlara 

dikkat çeker: “Siz, Mersinli Cemal Paşa’nın asil seciyesine bakın ki belki ordunun işine yarar 

diye mestur masraflardan yanımızda bulunan ve Allah’tan gayrı kimsenin haberi olmayan 

dört bin altın ve yedi bin kâğıt lirayı götürüp elimle Yedinci Ordu Kumandanına teslim 

ettim.”396 

Düşman, Humus’a yaklaşıp yönünü Halep’e çevirmiş olduğu sıralarda, Osmanlı 

Hükümeti de mütareke çarelerini aramaya başlamıştır. Halep’in de kaybedilmesiyle Osmanlı 

yetkilileri mütarekeye imzalarını koymuşlar ve bu facianın son perdesini de indirmişlerdi397. 

Şimdi artık hatıralarda kalacak olan yerleri terk eden ve İstanbul’a ulaşmayı başaran Cevat 

Rifat Bey, Mersinli Cemal Paşa ile birlikte buradaki ilk işlerinin henüz şehri terk etmemiş 

olan harbiye Nazırı Enver Paşa’yı ziyaret etmek olduğunu belirtir. Bunun için Enver Paşa’nın 
                                                
393 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 703.  
394 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s.704.  
395 Aynı Yer.  
396 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 29 Aralık 1950, S. 41, s. 10. 
397 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 29 Teşrinisani 1334 (29 Kasım 1918), 
Nu: 2575, s.2 
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Ortaköy’deki yalısına giderler398.Atilhan, İstanbul’da gördüğü manzara karşısında hem 

bunalmış hem de aşırı derecede ümitsizliğe düşmüştür. “Bunca fedakârlık ve Türk ırkının 

medeniyet âleminin nasırlı vicdanı önüne serdiği sayısız efsanelerden sonra, İstanbul’da 

devletimizin, medeniyetimizin ve kültürümüzün merkezinde düşman harp gemilerini görmek, 

bize güç tahammül olunur zorluklar ve yolsuzluklarla dolu maziyi arattırdı. İstanbul’da 

tefessüh, kayıtsızlık, iradesizlik, hareketsizlik ve her türlü tahammül azami dereceyi bulmuştu. 

Sodom ve Gomerre’deydik sanki…”399  

Mersinli Cemal Paşa, Haydarpaşa’da bir eve yerleşecektir. Atilhan, onun oldukça 

sakin ve soğukkanlı oluşunu, ileriye yönelik planlarının olduğuna bağlamaktadır. Mersinli 

Cemal Paşa’nın daima “Harp Seyyaldir” dediğini belirten Atilhan, Paşa’nın hiçbir zaman 

ümitsizliğe düşmediğini özellikle vurgulamıştır. Atilhan, bu süreç içinde Paşa’yı yalnız 

bırakmaz. Çünkü kendisini vazgeçemediği kumandanı, babası ve kendisini yetiştiren, seven 

nadir bir büyük adam olarak görmektedir.  “Onunla cehennemî top ve tayyare ateşleri altında 

neşe ile yemekler yemiştik. Bombaların etrafımıza düştüğü ve kimseye göz açtırmadığı gün, -

Paşam, şu pilavı bırakamam doğrusu! Ahirete sefer nasip ise bari karnım tok giderim! 

demiştim. Sık sık tekrarladığı bu cümle onun çok hoşuna gitmişti.  

                                                
398 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 5 Ocak 1951, S. 42, s. 10. Atilhan, buradaki görüşmeyi de şu 
şekilde nakledecektir: 
“Allahuekber Dağları’nda, yüz bin Türk çocuğunun canına mal olan cesaretin ve teşebbüsün sahibi, ordu 
kumandanını çok metin ve sakin bir eda ile karşıladı:  
-“ Mukadderat, Paşa Hazretleri!”  
Bu, Enver Paşa’nın ağzından çıkan ilk cümle oldu. Mersinli Cemal Paşa, bir türlü sırrını çözemediği büyük 
istifhamın ağır yükü altında eziliyor gibi, sabık başkumandan vekilinden soruyor:  
-“Paşa Hazretleri, bazı hadiseleri ve malumatı arz etmiştim, seri cevap beklemiştik. Çabuk karar verilmiş ve 
bize bildirilmiş olsaydı, belki bu felaketin önü alınabilirdi. Geç kaldınız!  
-Hayır Paşa! Bunlar inanılır şeyler değildi. Gerçi birçok şeyler beklenebilirdi ama bu kadarı değil… Sizden 
başka bizim Teşkilat-ı Mahsusa’dan daha mühim malumat da gelmişti. Kudüs’te Aaronsohn adında bir 
Siyonist’in Nablus’a gönderdiği Avusturyalı bir Yahudi murahhas, orduya münferit sulh teklifinde bulunmuş… 
Eğer Şeria kıyılarındaki bütün ordular, hep birden silahlarını terk eder, İstanbul hükümetinden alakalarını 
keserlerse, o zaman Türkiye ile hiçbir alakası olmamak üzere Suriye Hidiviyeti’nin kurulmasına İngiliz hükümeti 
elinden geldiği kadar gayret edecekmiş. Filistin’de bir Yahudi devleti ve Hicaz’da bir Haşimi hükümetini de 
tanımak şartıyla… Talat Paşa ile birlikte keyfiyeti Zatı Şahane’ye arz ettik. Padişah, “Bu inanılır bir şey 
değildir. Hususi vasıtalarla ve muhtelif cephelerden işin bir defa daha ciddiyet ve ehemmiyetle tahkiki lazımdır” 
dediler. Heyet-i Vükela bu fikri akla yakın buldu. Baha Beyi, (Bu Baha kimdir bilmiyorum) büyük salahiyetle bu 
işe memur ettik. Fakat zaman kalmadı. Hadiseler yıldırım süratiyle geçti ve mukadderat tedbirleri bozdu, 
paşam!.”  
Enver Paşa’nın bir saat kadar süren heyecanlı konuşmasından hafızamda perçinleşen şu cümle:  
“Amalimizin hesabını verip mesuliyetini yüklenmeye hazırım! Tarih önümüze muazzam bir fırsat çıkardı. Ondan 
istifade edebilseydik Turan tahakkuk edecekti. Turan olmadık, viran olduk!” durakladı, gözlerini Mersinli 
Cemal Paşa’nın gözlerinin içine dikti ve teker teker söyledi:  
-“Bizim asıl günahımız Sultan Hamid’i anlamamak ve Siyonizmaya alet olmaktır, Paşam!.” 
 Onun tarihe tevdi ettiği bu iki sır, yarının bütün muammalarını çözecek birer tılsımlı anahtardır.” 
399 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 12 Ocak 1951, S. 43, s. 10. 
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- Yarın Müşir İzzet Paşa’ya, öğle yemeğine davetliyiz. Çok vatanperver bir insandır. 

Herhalde sana göre pilavı da vardır Cevat!”400 

Müşir İzzet Paşa’nın evindeki yemekte, Paşa da kendilerinin cephedeki ordular ve 

hareketleri hakkındaki görüşlerine hak vermiş, bir de ilginç bir noktayı söylemeden 

geçememişti. Kemal Paşa, Müşir İzzet Paşa'dan salahiyetin kendisine verilmesini istemiş, 

kendisine aynen Enver Paşa'ya çektiği telgrafa benzer bir telgraf göndermişti. Görüşme yarım 

saat kadar uzadıktan sonra İzzet Paşa ile Mersinli Cemal Paşa bir başka odaya geçerler. 

Atilhan, burada ne konuştuklarını “Allah bilir” diyor. Her nasılsa Mersinli Cemal Paşa’nın 

mahrem konuları dahi kendisine söylediğini belirten Atilhan, bu konu için bir kayıt 

düşmemiştir. Kendisi acaba konuşulanlara muttali midir, değil midir, bazı gizli bilgilere sahip 

olduğu halde sır olarak saklıyor mudur tartışılabilir ama bir yerde, özellikle Filistin hezimetini 

feci bir mağlubiyet olarak nitelendirdikten sonra, bazı hadiseleri zülfüyâra dokunacağı 

endişesiyle anlatmadığını ifade ederek kuşkular uyandırmaktadır401. 

Cephede gördüklerini, Tasvir-i Efkâr’da vesikalı yazılarla ispat ettiğini belirttikten 

sonra Milli Mücadele’nin başlatılmasındaki rolünü anlatacağı bölümlere, yine Büyük Doğu 

sayfalarında “Görünmeyen İnkılap” ve Büyük Cihad’da “Bütün Çıplaklığıyla Milli 

Mücadele” başlıklı yazı dizilerinde devam edecektir402.  

 

6. Atilhan’a Göre Suriye Hezimetinin Sebepleri 
Cevat Rifat Atilhan, Tasvir-i Efkâr’da yazdığı “Suriye Hezimet-i Faciası ve 

Sebepleri” başlığı altında makalelerinde bu sebepleri ana hatlarıyla analiz etmiş, bunu 

yaparken de cepheyle ilgili önemli bilgiler de vermiştir. Bundan yukarıda yer yer 

bahsedilmişti.  

Bu cephede Atilhan’ın, öncelikle harekâtın şekline karşı olduğu görülmektedir. Ona 

göre en büyük hata başlangıçta yapılmıştı: Taarruz. Böylece Türk kanı boş yere akıtılmış ve 

bilhassa harp kaybedilmiş oluyordu. Bu taarruz fikrine katılmamakla Ahmed Cemal Paşa ile 

hemfikirdir. Zira en üst düzeyde taarruz fikrine karşı olarak Ahmed Cemal Paşa’nın Enver 

Paşa’ya muhalefet gösterdiği bilinmektedir. Enver Paşa’nın her şeye müdahaleci tutumu, 

Cemal Paşa ile anlaşmazlığa düşmesine sebep olmuştur. Cemal Paşa, haddizatında ordunun 

                                                
400 Aynı Yer.  
401 Atilhan, İstiklal Harbi’nde Sarıklı Kahramanlar, Uğur Yay., Yaylacık Matb., İstanbul 1967, s. 19.  
402 Atilhan, “Görünmeyen İnkılâp”, Büyük Doğu, 19 Ocak 1951, S. 44, s. 10; Ayrıca Büyük Cihad, 29 Haziran 
1951, Nu: 16. 
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savunmada daha iyi olduğu görüşündeydi403. Atilhan ise bu konuda şunları ifade edecektir: 

“Mecburen harbe girdiğimiz ileri sürüldüğü zaman verilecek cevap şudur: Harp münhasıran 

taarruz demek değildir ve taarruz bizim yaptığımız gibi elimizdeki kuvvetli vesait-i maddiyeyi, 

vesait-i fenniyeyi, iaşe-i hastalarımızı ve yaralılarımızı düşünmeden düşmana saldırmak 

demek değildir. İngilizlerin bize bu hususta pek büyük dersler verdiğini itiraf etmek lazım 

gelir. Bu sabık düşmanlarımız ellerindeki vesait-i harbiyenin fevkaladeliğine rağmen bir adım 

atmak için aylarca düşünüyorlardı. Taarruzlarında ufak bir muvaffakiyetsizlik gördüler mi 

dururlar hemen düzeltmesine ve ondan sonrası için daha kuvvetli olmaya çalışırlardı.”404  

Yine aynı yerde, üstü kapalı bir şekilde isim vermeden Enver Paşa’yı hedef alan 

sözlerine şöyle devam edecek ve bu tarz bir yaklaşımın Napolyonluktan öte olmadığını 

belirtecektir: “Bir gün Şeria ufuklarını kara bulut gibi kaplayan düşman süvarilerini 

gördüğümüz vakit yanımda bulunan büyük rütbeli bir kumandan: ‘Eğer bizim bu kadar 

kuvvetimiz olsa idi mutlaka Hind-i Çin’e sefer yapardık’ demiş idi. Biz filhakika her yerde 

böyle yaptık. Birkaç kişinin arzusu, birkaç kişinin maksad-ı şahsiyesi orduyu teşkil eden 

milleti zaferin hülyalarıyla hırpaladı”405.  

Bu üst kademenin heyecan ve hırslarının aynı şekilde alt kademedeki subaylarda 

olmadığını, olanın da çok kısa bir zamanda tükenip yok olduğunu bildiren Atilhan, subayların 

tam anlamıyla taltif görmediğinden de yakınmaktadır. Bu tip düşünce, Atilhan’ın çok daha 

sonraları kapsayan yayın hayatında da Cumhuriyet’in kuruluşunda hep arka planda kalanlar 

üzerinden yaptığı propagandayla sanki kendisinin makam ve mevki peşinde olduğu izlenimini 

verecektir ki burada bahsedilen yazılar, henüz 1918 yılına aittir ve Atilhan, yayın hayatına 

daha başlamamıştır bile. Bu tutum, Atilhan karşıtlarında onun kişisel bozukluklarına bağlanan 

bir delil olarak görülecektir. Subayların, bu şekilde taltif ve takdir görmemeleri sadece şekli 

bir mesele olarak kalmamıştır ve kendisine göre ordunun ricatı sırasında bunun birçok 

olumsuz etkisi olmuştur. Hatta ilginç olan, verilen taltiflerden bazılarının subayların ölülerine 

sunulmasıdır. “O zaman 23. Alay Kumandanının söylediği şu sözler ne kadar muindir: 

“Terfianın mezarlara tebliğ edildiği maruzdur.” Bu ne kadar acı bir ifade! Zavallı zabit… 

Akıttığı kana mukabil kazandığı bir zabit vekilliği apoletini takmadan ölüp gitti. Bu mevsuf 

                                                
403 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 22. Ayrıca Cemal Paşa, Kudüs’e gelen 
General Falkenhayn’a da aynı yönde şunları söylemiştir: “Sina Cephesi'nde İngilizlere taarruz, hiç bir esasa 
dayalı olamaz, sözü edilen yedi tümen bu amaç için kâfi değildir”( age, s. 58).  
404 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 29 Teşrinisani 1334 (29 Kasım 1918), 
Nu: 2575, s.2. 
405 Aynı Yer. 
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misaller o kadar çoktur ki madde madde tasrih etmekle bitmez. Onu her zabit kendi nefsinde 

takınmıştır.”406 

Hezimetin önemli sebeplerinden birisi de sıhhiye işlerindeki noksanlık ve 

yanlışlıklardı. Atilhan’a göre Türkler, öteden beri düşman kurşunlarından ziyade kendi 

tedbirsizlik ve lakaytlıklarına kurban olmuşlardı. Buna bir örnek olarak yaralı ve hastalar, en 

basit bir pansuman ve hasta çadırından mahrumdurlar. Kurtulması muhtemel yaralılar bile 

imkânsızlıktan ötürü hayatlarını kaybetmişlerdir407. Buna mukabil müttefik Alman ordusunda 

durum tam tersinedir ve bir bakıma Türk askerini daha da acınacak bir duruma getirmektedir. 

Alman yaralıları sargı yerlerine muntazaman taşınmış, kendilerine ilgi eksik edilmemiş, 

bakımları da son derece titizlikle yapılmıştır. Hatta yemekleri yanında sigaraları dahi 

unutulmamıştır. Türk neferi ise kendi yaralalılarına kendisi bakıyor, doktor veya hemşire 

bekleyerek zaman kaybetmekten kaçınıyordu408. 

Atilhan, sıhhiye konusundaki noksanlıkları göstermesi bakımından kendi başından 

geçen bir olayı da anlatacaktır. 2. Gazze Muharebesinin başarıyla409 atlatılmasından sonra 

kendisi, Gazze’de hastalanır. Lekeli humma teşhisi ile hastaneye gitmesi gerekli olur. Sıhhiye 

bölüğünden bir araç ister, ancak arabaların tamirde olmasında dolayı hemen veremezler. Bu 

cevaba oldukça sinirlendiği bellidir410. Atilhan bunları anlatırken, Umum Kumandan olan 

Cemal Paşa’nın kim bilir hangi gazeteciye, yaptırdığı buz fabrikalarından bahsedip 

propaganda yaptığını da sitemle kaydedecektir411. Atilhan, en rahat bakımın yine Hilal-i 

Ahmer Hastanesinde yapıldığını da övgüyle belirtmekten geçemeyecektir412. Kendisi pek de 

                                                
406 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 2 Kânunuevvel 1334 (2 Aralık 1918), 
Nu: 2578, s.2. 
407 Aynı Yer.  
408 Aynı Yer.  
409 Gazze başarısı dolayısıyla 12. Kolordu da 4. Ordu’yu tebrik eden bir telgraf gönderecektir ( ATASE, BDH/ 
K:4220. D:73. B:009-01.  
410 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 3 Kânunuevvel 1334 (3 Aralık 1918), 
Nu: 2579, s.2. “Dikkat buyurunuz bu cevap bir zabite veriliyor. O sırada ambarına erzak taşıyan arabalardan 
biri geçiyordu. “Bunu çağırınız” dedim. “Gidemem amirimden emir almadan” dedi. Arabacıya iyi bir dayak 
attım ve zorla bindik. Şimdi yürüyorduk 5-10 dakika sonra güzel bir hastane çadırı önüne gelmiştik. Ne kadar 
temiz idi kumluklar üzerinde güzel bir bahçecik yapılmış idi. Geniş bir oh çektim. “Haydi, inelim” dedim. 
Sıhhiye neferi cevap verdi: “Efendi burası bizim değil, Almanların! Bizim hastanemiz daha ileridedir.” Biraz 
daha yürüdük 36 numaralı seyyar hastane önünde idik. Arabadan indim ve arabacıya bir sarı altın verdim. 
Demin dayak yiyen zavallı nefer altına derin derin baktı ve canı gönülden, “Allah razı olsun, Allah sana şifalar 
versin efendim” dedi. Sertabibi aradık bu zat bana bir çadır gösterdi. Hastanede eski ve tarz-ı atik çadırlar 
hastalara, yeni ve mükemmel Alman çadırları mecruha tahsis edilmişti. Eski bir çadıra girdim. Yer üzerine 
serilmiş bir yatağa atıldım. O yorgunlukla iyi uyumuşum. Alelesval vizite zamanı gelinceye kadar hiçbir doktor 
yanıma uğramadı. Hekim geldi, ilaç yazdı ve “Soğuk su içmemen lazım” diye tavsiyede bulundu. Ben esasen 
hararetten yanıyordum. Su yetiştiremiyorlar. Günde verdikleri bir iki matara suyu da temizlemiyorlardı. 
Hastalığımın en şiddetli bir devrinde bir bardak temiz ve berrak su için inzibat zabitine ne kadar yalvarmıştım.” 
411 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 3 Kânunuevvel 1334 (3 Aralık 1918), 
Nu: 2579, s.2. 
412 Aynı Yer.  
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kısa sayılmayan bir süre sonunda iyileşmeye başlamıştır. Nekahet süresini geçirmek ve 

yüzünde meydana gelen şişliği tedavi ettirmek için Kudüs’te Cerrahi Hastanesine sevk edilir. 

Çok da mükemmel görmediği bu hastanede sağlık hizmetlerinin dahi gösterişe kurban 

gittiğine şahit olacaktır413. 

 Türk Ordusunun talim ve terbiyesinin oldukça noksan olması, hezimetin bir diğer 

sebebi olarak görülmüştür. Atilhan’a ait olan, ancak araştırma esnasında ilgili olabilecek tüm 

yerlerin incelenmesine rağmen elde edilemeyen Talim ve Terbiye Programı ismi altında 

yazdığı kitabının ancak önsözüyle ilgili birkaç cümle vermek mümkündür. Bu bilgiler de yine 

onun bu yazı dizisinde belirttikleriyle sınırlı kalmıştır414.  Türk askerinin en iyi şekilde 

savunmada bulunduğunu iddia eden Atilhan, askerin bir kez sipere girdi mi hiçbir kuvvet 

tarafından siperlerinden çıkarılamadığını, bunun yanında taarruz da edemediğini, bundaki ana 

sebebin de manevra kabiliyetinden yoksun olduğu gerçeğini vurgulamıştır. Konuyla ilgili 

olarak da bu gerçekler karşısında komuta kademesini suçlamıştır “Ardahan, Sarıkamış, İran 

                                                
413 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 4 Kânunuevvel 1334 (4 Aralık 1918), 
Nu: 2580, s.2. Burada kaldığı süre içerisinde bir gün, bir hastabakıcı yanına gelir, yatak ve yorgan çarşaflarını 
değiştirir. Yaralıların kokularını bertaraf etmek için kapılara kolonya sürer. Elinde şık bir entari ve hırka ile 
Atilhan’ın karşısına dikilir:  
-“Üzerinizdeki çamaşırları çıkarınız, bunlar küflüdür, bunları giyiniz. 
-Neden icap etti hemşire? 
-Bilmiyor musunuz Cemal Paşa teftişe gelecek! 
Zavallı Cemal Paşa acaba sen bunlara kanıyor mu idin? İşte bizlere hastalara böyle bakılıyor. Ne kadar biçare 
ve bedbaht arkadaşımız vardır ki en ehemmiyetsiz yara ile en ehemmiyetsiz bir hastalık ile bakımsızlık lakaytlık 
yüzünden yok olmuş gitmiştir. Bu ahval bütün ordu zabitanının meçhulü değildi. Nefer, zabit herkesin maneviyatı 
kırılmış idi. Hele Mehmetçikler...” 
414 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 4 Kânunuevvel 1334 (4 Aralık 1918), 
Nu: 2580, s.2. Bu bilgilere başka yerde ulaşma ihtimali zayıf olduğundan burada değinmekte fayda vardır:   

“Layıkıyla talim ve terbiye edilmemiş asker insan sürüsünden başka bir şey değildir. Şimdi bu lisanı 
değiştiriyor ve teşdid ediyorum: Talim ve terbiye edilmemiş askeri muharebeye sevk etmek cinayettir. Çünkü 
onlar bizim askerimiz gibi hilkaten ne kadar cesur ve cengâver olursa olsun düşman karşısında bir iş 
yapamazlar. Beyhude heba olup giderler. Falan tevellütlü efradı toplayıp zavallı genç Mehmetlerin eline 
herhangi bir silah vererek, elbise giydirerek asker olduklarını zannetmekten tehlikeli bir şey olamaz. Onları 
düşman karşısına göndermek mezbahaya göndermek demektir. Fimabaad kıtaat fevkalade talim ve terbiye 
edilmedikten, kıtaatta fevkalade disiplin tesis etmeden, asker fenni bir şekilde yetiştirilmedikten sonra muntazam 
ordularla karşı karşıya harp edilemez.  

Hakiki muharebelerde bir düşman bölüğü on kişi zayiat verir, biz mutlaka elli kişi zayiat veririz. Çünkü 
bizimkiler ne tesettür bilir, ne levazimeden istifade, ne de manevra. Kumandan ne kadar mahir olursa olsun 
istediğini yaptıramaz. Çünkü o suretle yetişmemişlerdir. Yapamazlar. Bu hal son zamanlarda o kadar azdı ki 
muvazzaf bir tabur kumandanı mümaresesizlikten taburiyatı manga koluna geçirmek için doğru bir kumanda 
veremez oldu.  
 Hepimiz itiraf ederiz ki mesela İstanbul’da güzel giydirilmiş, güzel beslenmiş, iyi talim edilmiş bir Türk 
kıtası gördük mü göğüslerimiz kabarıyor ve gayri ihtiyari diyoruz ki “Elimizde böyle asker olsa karşımıza 
dünyalar duramaz.” Doğrudur bizim Mehmetçiklerimizin karınları doyar, üstleri başları düzelir, talim ve 
terbiyelerine ehemmiyet verilirse reb-i meskunde ondan daha cengâver, ondan daha fedakâr ve ondan daha 
mükemmel asker olamaz. 
 Bir Nişancı bölüğümüzün Edirne Muhasarası esnasında Bulgarların en güzide efradından müteşekkil 
12. Numune Alayını süngüden geçirdiğini ve bu bölüğün karşısında 1.600 maktul bulunduğunu söylemek ne 
kadar dehşetli bir misaldir.” 
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ve Turan seferleri yapmak için yalnız bir ‘İleri’ kumandası vermeye alışmış olan yeni heyet-i 

kumandamız bu mühim noktayı acaba bir tek saniye düşünmeye lüzum gördü mü?”415  

 Eğitimsizliğin en çok zararı ricat esnasında kendisini gösterecektir. Hem eğitim hem 

disiplin yoksunu ordu, çok sayıda kayıp vermek durumunda kalacaktır. Bir uçak 

göründüğünde herkes başının çaresine bakmaya çalışıyordu. Düzensiz bir şekilde hareket 

eden orduyu bazı yerlerde hafif bir müdafaada kullanmak bile mümkün olamamıştır. Eksik bir 

kıta bir defa bozuldu mu onun önüne hiçbir kumandan geçemiyordu. “Asınız, kesiniz, tehdit 

ediniz nafiledir. İşte bu son defa böyle oldu. Talimsiz ve intizamları bozulmuş olduğu için 

ordunun hemen üç reb’i esir oldu. Ve kurtulanların da hayrı kalmadı. Bu en büyük sebeb-i 

felaketimizdir.”416 Daha önce de belirtildiği gibi, kumandanların sert tedbir almaları da bir işe 

yaramayacaktır. Kemal Paşa dahi çekilme esnasında sonu idam olabilecek sertlikte tedbir 

almak istemişti. Bunda, kıtaların mümkün olduğu kadar az zayiat vermesi düşünülmüştür417. 

Önemli eksikliklerden birisi olarak görülen iaşe ile ilgili olarak da Atilhan, “…Maan’ın çıplak 

ve kumlu sahralarına, Şeria’nın, Bahr-i Lut’un vadilerine zafer-i nihai teraneleriyle 

yolladığımız Mehmetlerin, akıttıkları kanlarına mukabil filhakika doğru dürüst bir lokma 

ekmek, hatta bazen birer yudum su, üstlerine başlarına birer kat elbise veremedik.”418 

demektedir. Birüssebi’de Cemal Paşa’nın gayretleriyle fevkalade imar faaliyetlerinin 

yapılması Atilhan'ın gözünde bir hiçten ibarettir. Çünkü ateşin içinde olan kendisi, bütün 

acılara da şahit olmaktaydı: “Bana ordu karargâhında güzel tertip edilmiş bir albüm 

gösterdikleri vakit suret-i mahsusada yapılmış havuzlardan birinin üzerine bir kari koydum ve 

sordum: Acaba bu noktanın on beş kilometre şarkındaki bir kıtamıza bu güzel havuzun bir 

faydası var mıdır? Biz fantezi ve nümayişten ziyade ihtiyaç-ı tabiyemizin teminini istiyorduk. 

Bir sıcak çorba, bir soğuk su işte her vakit muvaffak olamadığımız bir nokta. Birüssebi’de buz 

fabrikaları yapılmış, resimleri alınmış, albüme konmuş, yazılar yazılmış fakat biz o vakit 

Gazze hastanelerinde, ‘Bir bardak su!’ diye bağırıyorduk.”419 

Zahirenin vaktiyle ve layıkıyla sevk edilmemesinde en büyük sebep nakliye 

araçlarında yetersizlik ve bunları tam anlamıyla kullanamamaktı. Cephede, görülen bir takım 

usulsüz işler de Atilhan’ın moralini bir hayli bozacaktır. Çünkü müdahale söz konusu 

değildir. “Sonraları Almanların müthiş bakliyatını şampanyaya varıncaya kadar dağlar gibi 

                                                
415 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 5 Kânunuevvel 1334 (5 Aralık 1918), 
Nu: 2581, s.2. 
416 Aynı Yer. 
417 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 658 
418 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 6 Kânunuevvel 1334 (6 Aralık 1918), 
Nu: 2582, s.2. 
419 Aynı Yer. 
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erzak, eşya ve hatta levazım-ı bitiyye ve soba boruları taşıdıklarını görünce bunun da bizim 

idaresizliğimizden, iktidarsızlığımızdan başka bir şey olmadığını öğrendik. Cephe-i harpte 

kan döken efrada dört senede yüz gram tütün hediye etmekten sarf-ı nazar-ı kıtaat paralarıyla 

reji fiyatıyla bile satın almaya muvaffak olamıyordu. Karargâhlardan ve menzillerden 

cepheye sıra gelmiyordu ki… Birkaç defa Şam’a Levazımat-ı Umumiye Reisi İsmail Hakkı 

Paşa’nın hususi vagonlarla tütünleri geldi, satıldı. Bunu hepimiz gördük. Fakat ne yapılabilir 

ki? Bir ordu levazım reisi kendisi için, kendi vatanı için her türlü mahrumiyetlere katlanan 

Mehmetçiklerin aldığı tütünleri kendi namına satar? Bir ordu ki göz göre göre bu kadar 

hıyanete maruz kalır bilmem. Bu orduda hüsn-ü niyet ve ümid-i muvaffakiyet var mıdır?”420 

Yine Mubayaa Komisyonlarında yapılan yolsuzlukları da Atilhan kendi açısından 

tespit ediyordu. Ona göre esasen, ambarlarda ve depolarda herşey mevcuttu. Ancak bunların 

hakkıyla dağıtılmasını sağlayacak bir organizasyon yoktu veya yetersizdi. Teşkil edilenlerin 

başında bulunanlar, malzemeleri kendi çıkarlarına uygun şekilde kullanmaktaydılar. Menzil 

imalathanelerinde üretilen ayakkabı ve elbiseler de zabitlere ulaştırılmıyor belki de 

üretilmiyordu bile. Neferlerin yanında zabitlerin kıyafetleri dahi son derece perişandı. Baş 

Menzil Müfettişi olarak atanan Mirliva Avni Paşa’nın da suiistimaller karşısındaki dürüst 

tutumu meseleyi çözmekte yetersiz kalmıştı. Ricat eden askere Humus’a kadar bir kuru 

peksimet bile vermek mümkün olamamıştır. Oysa depolarda çikolatalara varıncaya kadar her 

şey vardı. Hama İstasyonunda mevcut yüzbinlerce kilo yağı yakmaya dahi vakit 

bulunamamıştı421. Askerlerin açlıktan yüzünün gözünün şiştiği görülüyordu. Atilhan’a göre, 

depolar dolusu erzak ve teçhizat, eğer düzgün dağıtılsaydı ne Suriye elden gider ne de Türkler 

bu kadar hakir ve zelil olurdu422. 

Suriye Hezimetinde yukarıda Türk Ordusundan kaynaklanan sebepleri sıralayan 

Atilhan, ayrıca bu hezimette önemli role sahip olan Almanların hatalarını da zikretmeden 

geçmeyecektir. Almanlar, Türkleri harbe sürüklemek için ne kadar çalışmışlarsa, son 

mağlubiyetin oluşmasında da o kadar rol oynamışlardı. Ordunun teknik imkânları çoğunlukla 

Almanların elindeydi. Ancak bunlardan tam manasıyla istifade etmedikleri gibi, Türk 

ordusuna da bunları kullandırma konusunda sınırlayıcı olmuşlardır. Örneğin mükemmel bir 

haberleşme sistemi olduğu halde, Türk kumandanları ne zaman bunlara müracaat etse oldukça 

zorlanırdı. Telsizin başında görevli Alman personel, Liman Paşa’dan başka kumandanı 

                                                
420 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 7 Kânunuevvel 1334 (7 Aralık 1918), 
Nu: 2583, s.2. 
421 Aynı Yer. 
422 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 13 Kânunuevvel 1334 (13 Aralık 
1918), Nu: 2589, s.2. 
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tanımadıklarını belirtir ve Türk Kumandanlarının muhaberelerini nerdeyse imkânsız 

kılardı423. 

Daha önce yer yer ifade edilen uçaklar meselesi de ayrı bir konu olarak göze 

çarpmaktadır. Filistin Cephesinde her türlü levazımı mükemmel birkaç Alman Tayyare 

Bölüğü vardı. Ancak Türk ordusu bunlardan tam olarak bir fayda görmemiştir. Cepheyi 

dolaşan İngiliz uçaklarına müdahale etmemiş, onların fotoğraf almalarına göz yummuşlardır. 

Hatta bombardımanları dahi engellememişler, bu suretle birçok Türk askerinin şehit olmasına 

da sebep olmuşlardır424. Atilhan’a göre bu kayıtsızlık, tamamen Alman milliyetçiliği 

taassubundan kaynaklanmaktadır “Çünkü hepimiz biliyorduk ki Alman kendi vatanı için, 

kendi menfaati için bütün dünya ile harp eder. Fakat onların Türkler için dökülecek yarım 

damla bile kanı yoktur.”425 

Nakliye araçlarından da yakınan Atilhan, Alman otomobillerinden yararlandıklarını 

inkâr etmez ancak bunların da sınırlı bir şekilde kullanıldığını ifade eder. En çok ihtiyaç 

halinde bunlardan yararlanmanın mümkün olmadığını vurgulamıştır. Otomobiller tamamen 

Alman ihtiyaçlarına hizmet etmiştir. “Alman askeri şayet bir muharebe için ileri gidecekse 

yaya gidemez! Otomobiller onları istedikleri yere kadar götürür onlar da lütfen bir iki kurşun 

attıktan sonra yine tenezzühen avdet eder gibi yerlerine dönerler. Fakat zavallı bizler benzin 

parasını biz verdiğimiz halde dünyanın her yerinde mukassad müşterek diye kanımızı 

döktüğümüz halde bir gün bizim neferlerin otomobillerle bir yere sevk edildiği görülmüş 

değildir.”426 

Atilhan’ın ifadelerinden yine Türk askerinin Almanlar tarafından sanki bir emniyet 

supabı olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Almanların sıkıştıkları anlarda Türk ordusundan 

aman diledikleri, işleri bitince de bir şey olmamış gibi davrandıkları görülmektedir. Şeria 

Nehri boyunda bir Alman bölüğünün İngilizler tarafından sıkıştırılması sonucu, Alman Erkan-

ı Harbiyesi oldukça telaşlanmış ve 11. Türk Süvari Alayı’nın bölgeye intikalini istemiştir. 

Türk süvarisinin açlıktan adeta iskelete dönmüş atları, karşılarında güçlü İngiliz süvarisi ile 

karşılaşınca şiddetli bir çatışma olmuş, ancak neticede bu zayıf Türk süvarisi Almanları 

kurtarmayı başarmıştı. Buna mukabil Türk süvarisi çapraz ateş altında kalmış, bir Alman 

bölüğü kurtulmuş, bir Türk Alayı esir olmuştu. “İşte o anda idi ki otomobillerle iki Alman 

                                                
423 Aynı Yer.  
424 Aynı Yer. 
425 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 16 Kânunuevvel 1334 (16 Aralık 
1918), Nu: 2592, s.2. 
426 Aynı Yer.  
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bölüğü arkadaşlarını kurtarmaya geliyordu. Yarı yolda otomobilleri tevzif ettiler ve ‘Alman 

istihkâm bölüğü kurtulmuştur, size lüzum kalmamıştır’ dediler. Türk Alayı gitti gider…”427 

 

7. Yahudi Casuslar Meselesi 
Cevat Rifat Atilhan’ı, bir bakıma yurt dışı basınında Ortadoğu’nun Hitleri yaftasına 

oturtacak olaylar zinciri, kendisinin bu cephede Yahudi casuslarla olan mücadelesini anlattığı 

yazılarla başlayacak ve onun burada yaptıkları, bu şekilde bir etiketlemenin önünü açacaktır. 

Kendi anlatımlarından yola çıkarak yapılan yorumlarda, onun acımasızlık, sertlik ve intikam 

duygularıyla yargısız olarak yaptığı birçok infaz eleştirilecek, yazarlık hayatında öne 

sürdüklerinin sadece lafta kalmadığı ve bir zamanlar bizzat kendisi tarafından hayata 

geçirildiği yönünde fikirler öne sürülecektir. Onun, özellikle Sina-Filistin cephesindeki bu 

konuda şiddet içeren tutumu –yapmış olsun veya olmasın-, Milli Mücadele yıllarına da 

yansımış ve kendisinde kişilik bozukluğu olduğu iddia edilmiştir.  

Atilhan’ın her iki süreç içinde görev yaptığı yerlerde ne kadar tek başına karar verip 

uygulayabildiği tartışılacak bir konudur ve bu bir bakıma “astım, kestim” ifadelerinin 

gerçekliğini sorgulamanın önünü açar. İlerideki sayfalarda da inceleneceği üzere, Atilhan’ın 

anlatımlarında yer yer çelişkiler doğacak ve bu doğrudan eserleri içinde de gözle görülür bir 

ayrışmaya sebep olacaktır. Bir yerde, aşırı derecede İslami referanslara bağlı kalarak İslamcı 

etiketiyle göz önüne gelirken, örneğin bir Musa Dağı428 eserinde hiç de İslami çizgiye 

uymayan -ama bu arada da başından geçen olaylar olarak- motifler ortaya çıkacaktır. O yıllara 

                                                
427 Cevat Rifat, “Suriye Hezimet-i Faciası ve Sebepleri”, Tasvir-i Efkâr, 16 Kânunuevvel 1334 (16 Aralık 
1918), Nu: 2592, s.2. 
428 Refik Özdek, bu esere atıfta bulunarak eserle ilgili olarak Atilhan ile aralarında şöyle bir konuşmanın 
geçtiğini nakletmiştir:  
-“Üstadım maşallah bir kütüphaneyi dolduracak kadar eser verdiniz fakat…  
Biraz durakladığım için 
- Fakatı ne? 
 dedi.  
-Fakat…  
diye devam ettim; bugünkü nesil sizin mücadele yıllarınızın romanlarını okuyamıyor, Yemen türkülerimizde 
kaldı, Filistin Harbi de tarih sayfalarında… Oysa siz bu cephelerde savaşan kahramanlardan birisiniz ve çok 
şükür hayattasınız, bir roman üslubu içinde hatıralarınızı yazsanız bugünkü nesil de zevkle okur, faydalanırdı. 
Babacan tavrı ile sandalyemi yanına çektirdi ve cevap verdi:  
-Evladım biz tarihin bir bölümünü yaptık ve yazdık. Ben roman değil, hakikatleri yazarım, çünkü bu hakikatleri 
gördüm ve yaşadım, siz gençlere doneler verdim. Ne güne duruyorsunuz? O günleri bilemezsiniz, size roman 
gibi gelir. Musa Dağı’nı okudun mu? Otuz yıl kadar evvel neşrettim…. 
 Okumamıştım. Mahcup oldum. O devam etti:  
-Musa Dağı’nda Türk’ün o mukaddes toprakları nasıl müdafaa ettiğini, onun alicenaplığını, kahramanlığını 
anlattım, dostunu düşmanını tanıttım. Bir roman gibi uydurmadım, hiçbir uyduruk katmadan, sadece hakikatleri 
anlattım. Fakat bugünkü nesil onu bir roman gibi okuyabilir….  
Musa Dağı işte bu kitaptır. Merhumun oğlu Atilla Atilhan, babasının yeniden basılacak bir eseri için benden 
önsöz yazmamı istediği zaman, basılacak kitabın bu olduğunu bilmiyordum. Öğrenince pek memnun oldum” 
(Refik Özdek’in esere önsözü, Atilhan, Musa Dağı, s. 8-9).  
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ait anılarını daha sonraki yıllarda kaleme almış olsa da bu tarz anlatımlar, İslamcı olarak 

bilinen Atilhan’da somut paradokslar olarak kabul edilebilir.  

Atilhan’da aslına bakılırsa bir yalnızlık psikolojisi vardır. Özellikle casuslarla 

mücadelesini anlattığında, ifadelerinden anlaşılacağı kadarıyla pek fazla sahiplenilmemiş 

hatta önemsenmemiştir bile. Ona göre, hiç kimse bu Yahudi kini, intikamı ve iftirası 

karşısında kendisini müdafaa etmemiş, yazılarına çoğu aydın inanmamıştır bile. İnananlar ise 

Yahudilerden aldıkları para karşılığında susmuşlardır. Atilhan, süreç içersinde Yahudilerin 

kendi yaptıklarını iftiharla dile getirdiklerini belirterek iddialarını Arjantin’de Buenos Aires’te 

çıkan Yahudi gazetesi Judishe Wohenchau’nun 21 Mart 1958 tarihli nüshasına 

dayandırmıştır. İlgili sayıda çıkan yazı, Sara Aaronsohn ile ilgili bir yazıydı ve Atilhan bu 

yazıyı aynen iktibas etmişti429. Kendisi, İslam ve Beni İsrail adlı eserinin dipnotunda şunları 

söyleyerek bu yalnızlık psikolojisini tekrar tekrar vurgulayacaktır: “Gerek bu Aaronsohn 

denilen Yahudi casus kardeşlerin melanetlerine darbe indiren, gerekse Lavrens denilen ve 

çöllerde, Araplarla Türkleri boğaz boğaza getiren ihtilâlciyi mağlup eden bu aciz 

kardeşinizdir. Galiba ben, halis Türk olduğum için, Yahudi iftirasına karşı kimse beni 

müdafaa etmemiştir. Milletimizin talihsizliğidir bu…”430 Ayrıca bu konuyla ilgili olabileceği 

üzere, Filistin’deki casusluk hareketine Sebilürreşad’dan başka hiçbir gazete veya derginin 

temas etmediğine dikkat çekmiştir431. 

Filistin'de Siyonizm cereyanına taraftar bazı Musevilerin, Osmanlı egemenliğini 

bozacak gizli örgütleri olduğu biliniyordu432. Özellikle yaptığı faaliyetlerle merkezde yer alan 

asıl teşkilat, gizli bir İngiliz casusluk örgütü olan ve 1915 ile 1917 arasında Aaron Aaronsohn 

liderliğinde faaliyet gösteren NYLY (Nili)’dir. Yahudi Jischuw grubunun parolasının baş 

harflerini taşımaktadır433. İbranice Nezah Yisrael Lo Yeshakker (The Strength of Israel Will 

Not Lie) kelimelerinin verdiği mana da “İsrail‘in geleceği hiçbir zaman engellenemeyecektir” 

şeklindedir434. Bununla birlikte İrgun ve Stern çetelerinin de isimlerini anmak gerekir435.  

Casusların faaliyetleri ve organize edilmeleri son derece profesyonellikle yapılmıştır. 

Öyle ki Atilhan’a göre, “Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir muharebede bu kadar küçük 

askeri malumatın düşmana bildirildiğine, bu kadar vüsatlı ve haince casusluk yapıldığına 

                                                
429 Atilhan, Farmasonluk, s. 141-142.  
430 Atilhan, Farmasonluk, s. 145.  
431 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 228.  
432 Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi -Sina-Filistin Cephesi, s. 6.  
433 Atilhan, İğneli Fıçı, s. 67.  
434 Encyclopaedia Judaica, Keter Publishing House Jerusalem Lmt., Kudüs 1974, s. 1161- 1165.  
435 Atilhan, İğneli Fıçı, s. 84.  
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dair askeri tarihlerde bir malumata tesadüf edilmemiştir.”436 Böylece büyük Türk ordularının 

Çanakkale, Galiçya, Sarıkamış ve Sina'da gösterdikleri kahramanlıklar bir bakıma, 

Yahudilerin toplu halde yaptıkları casusluklar ve ihanetler yüzünden boşa gitmiş oluyordu437. 

Yine Suriye ve Garbi Arabistan cephesinde Yahudilerin kitle halindeki casusluk ve sabotajları 

Türk Ordusunu, galip vaziyetten mağlup vaziyete düşürmüştür438. Ona göre, eğer Türk ordusu 

casusların ihanetine uğramasaydı, General Allenby ordusunun iki katına bile mağlup 

olmazdı439. 

Casusların özellikle İngiliz gemilerine bilgi aktarırken, sabit ama kendilerine göre 

gayet pratik teknikleri vardı. Sadece Yahudiler değil, İngiliz propagandasından etkilenen yerli 

ahaliden bazıları da birer İngiliz casusu olmuşlar ve ortak teknikleri kullanmışlardır. Suriye, 

Filistin ve Mısır’daki bu yoğun casusluk faaliyetlerine dair somut bilgiler yine yakalanan 

casusların ifadeleriyle öğreniliyordu. Bunlar hakkında elde edilen bilgiler aslında genel 

bilgilerdi ve bahsi geçen teknikler tüm casuslar tarafından kullanılmaktaydı. İngiliz 

gemileriyle, sahilden gece yarısı kibrit kullanmak suretiyle haberleşiyorlardı ve bilgileri de 

şişelerle gönderiyorlardı. Ayrıca casusların mesela Hayfa’da Katolik Papazlarla da bağlantıda 

oldukları anlaşılmıştır440. Atilhan’ın anlattıkları da yukarıdaki bilgileri doğrulamaktadır. 

Nasıra’da Mıntıka Kumandanı Yunus Haydar Bey’e çekilen bir şifrede; “Bir İngiliz harp 

gemisinin her gün mıntıkanızı gözaltında bulundurması ve bu vazifeyi muayyen bir program 

tahtında yeknesak ve muntazam yapması son derece şayanı dikkattir. İngiliz kruvazörünün her 

gün aynı saat ve aynı mevkiler önünden geçmesi bir keşif ve gözetleme ihtimalinden ziyade 

mıntıkanız içinde bulunan Yahudilerle alakadar bir münasebet görülmüştür. Ona göre 

lüzumlu tertibat alınmasını ve sahil gözetlemelerine fazlaca ehemmiyet verdirilerek işin 

meydana çıkarılmasını Kolordu, zati alinizin tecrübe ve iktidarınızdan beklemektedir.”441 

Düşman keşif hareketleri sadece deniz ve havadan olmuyor, süvari birlikleri de bu keşif 

hareketlerini düzenli bir şekilde yapıyorlardı442. 

 Nasıra’da Mıntıka Kumandanı Yunus Haydar Bey’in 8. Kolordu Komutanlığına 

gönderdiği cevapta ise “Takım merkezine gitmekte olan bir jandarma eri, Zimmarin Köyü 

sahili hizalarında dolaşan bir şahsın gece karanlığında, kibritle bazı işaretler vermekte 

olduğunu görerek onu yakalamış. Abraham Habon adındaki bu Yahudi, komutanlığımıza 

                                                
436 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 157.  
437 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 27.  
438 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 146.  
439 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 46.  
440 ATASE, BDH/ K:536. D:2094. B:003-021.  
441 Atilhan, Musa Dağı, s. 127.  
442 ATASE, BDH/ K:3208. D:16. B:052-01.  
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getirilmiştir. Alınan ifadesinde hiçbir şeyden haberdar olmadığını ısrarla gizleyen bu şahsın, 

burada teşkil edilecek hususi bir divanı harpte mahkemesinin yapılmasına ve bu suretle suç 

ortaklarını da elde etmemize yüksek emir ve müsaadelerinizi arz ederim.”443 denmekteydi. 

Gece yapılan bu hareketlerin yanında gündüz farklı teknikler uygulanmıştır. Mesela, 

Musa Dağı mevkiinde bedevi kıyafetli bazı kişilerin garip hareketleri tespit edilmiştir. “Bazen 

sağdaki tepede bir kişi ayağa kalkıyor, diğeri oturuyor. Bu sağdakilerin ikisi oturduğu vakit, 

boyun noktasından iki insanın ayağa kalktığı görülüyor, bunların bazen biri bazen de ikisi 

oturuyor veyahut ayağa kalkıyor. Soldaki tepedeki manzara ve remizler de diğerlerine 

benziyor.”444 Bu hareketlerin doğal olarak ayrı ayrı anlamları mevcuttu. Casus faaliyetlerinin 

deşifre edilmesinde 4. Ordu İstihbaratından Memun Bey, Erkan-ı Harp Binbaşısı Sait Bey, 

Alman Erkan-ı Harp Binbaşısı Von Malçio diğer Alman istihbarat subaylarının önemli rolü 

olacaktır445. Casuslar, merkezi Kudüs’te bulunan Aaronsohn Teşkilatına yani NİLİ’ye 

mensuptular ve başlarında Gerşman adında biri vardı. Gerşman, sorgusunda yukarıda 

zikredilen hareketlerin anlamlarını tek tek izah edecektir.  

Atilhan, olaylara muttali oldukça iyiden iyiye hırslanıyor ve artık bunu kişisel bir 

sorunmuş gibi algılamaya başlıyordu. “Allahım! Bu ihaneti irtikâp edenlerin cezalarını bana 

göstermeden canımı alma!”446 Zaten kendisi, çok daha önceki yıllarda Yahudilere karşı 

temkinli ve şüpheli yaklaşan hareketler sergilemişti. “Bu faciayı Harbiye Mektebi’nden beri 

takip ediyordum. Büyük harbin en alevli günlerinde heyecanlı genç arkadaşlarımla birlikte 

biri Mescid-i Aksa’da biri de Salomon harabelerinde iki dua ile Cenab-ı Hak’tan bu kavme 

fırsat vermemesini dua etmiştim. O zaman bu hareketimi aşırı telakki eden hayırhah dostlarım 

vakaların bu şekilde tecellisi karşısında umarım ki şimdi bana hak veriyorlar.”447 demişti. 

Ancak bu konuda sonuç olarak kendini mutlu hissettiğini belirtecek ifadeler kullandığı dikkat 

çeker. Allah’ın kendisine casusları yakalayıp iplerde boğmak fırsatını verdiğini, teklif edilen 

rüşvetleri geri çevirdiğini, Mehmetçiklerin öcünü aldığını söylemesi bunun bir göstergesi 

olarak kabul edilebilir448.  

                                                
443 Atilhan, Musa Dağı,  s. 128. Yunus Haydar Bey, başka bir raporunda ise şunları söyleyecektir: “Üsteğmen 
Şerif tarafından Samuel Anna adında bir casus daha yakalandı. Evvelce yakaladığımız Abraham Hoban’la 
yüzleştirdik; düşman gemilerine malumat vermekte olduklarını itiraf ettiler. Fakat bunun cephe vaziyetiyle 
alakası olmadığı noktasında ısrar ediyorlar. Hakikat şudur ki bu adamlar geniş ve muntazam bir teşkilata 
mensup olup her gün kıtalarımız hakkında aldıkları haberleri şişeler içinde denize atmakta ve bu şişeler düşman 
gemisinden sahilin boş bir noktasına indirilen bir sandalla alınmaktadır” (Atilhan, Musa Dağı, s. 135-136).  
444 Ayrıntılr için Bknz: Atilhan, Musa Dağı, s. 86-88.  
445 Atilhan, Musa Dağı, s. 89.  
446 Atilhan, Musa Dağı, s. 114.  
447 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 75.  
448 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 19.  
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Her ne kadar mücadeleyi sert yapmış olsa da casusların da aynı derecede 

profesyonellikle çalışmaları Atilhan’ın ve diğer subayların oldukça garibine gidecektir. Sanki 

krokilerin kendi elleriyle düşmana verildiği gerçeği, Türk mevzilerine yapılan gayet isabetli 

atışların nedenini de ortaya koyuyordu449. “Öyle zamanlar geldi ki cephe gerisindeki menzil 

noktalarımız, cephane kollarımız dahi bu esrarlı ve hıyanet dolu gözlerden gizlenememeye 

başladı. En ufak ve mevzi hareketlerimize varıncaya kadar düşmanın malumat elde etmiş 

olması, umumi vaziyetimizi cidden tehdit eder bir hale gelmiştir.”450 

Casuslar hakkında bilgilere sadece yakalanan casuslar vasıtasıyla değil, yakalanan 

esirler hatta esir subaylar aracılığıyla da sahip olunuyordu. Atilhan’ın sıkça ismine atıfta 

bulunduğu İngiliz yüzbaşısı James Puzi’nin söyledikleri bu bakımdan önem arz etmektedir. 

Esir yüzbaşının vakur tavrından etkilenen Cevat Rifat Bey, onun yaralı olmasına 

dayanamamış ve derhal sargı yerine göndertmiştir. Türklerden gördüğü insanlık karşısında 

konuşma gereği duyan Puzi, 10. Tümenin bir Alman komutan tarafından yönetildiğini bilecek 

kadar olaya hâkim olduğunu gösterince, büyük şaşkınlığa sebep olmuştur451. Yüzbaşının 

"…Fakat bu kabahat da sizindir. Siz koynunuzda zehirli yılanlar besliyorsunuz. Onların bile 

bile zehirli kalmasına siz müsaade ediyorsunuz. Şu halde bunların ilk fırsatta sizi 

zehirleyecekleri gayet tabiidir. Daha uyanık olunuz."452 gibi bir tavsiyede bulunması da bir 

hayli ilginçtir. “Yüzbaşı konuşurken hayretle onun yüzüne bakıyordum. O, iradesine sahip ve 

sarf ettiği sözlerden en ufak bir pişmanlık duymuyordu. Bilakis asil bir milletin kahraman ve 

temiz duygulu evlatlarının böyle kahpece arkadan vurularak öldürülmesine razı olmayan ve 

mertçe savaşarak kazanılmamış bir zaferin, kıymetsizliğini idrak eden bir haleti ruhiye içinde 

azap duyuyordu.”453 Bu bakımlardan Puzi’nin, hastanede Atilhan’a söyledikleri, açıkça 

casusluk faaliyetlerinin kapsamını ortaya koyması bakımından önemli görülebilir454. 

Atilhan’ın, casuslarla buluşması Birinci Şube’nin başına geçmesiyle olacaktır. Atilhan 

buradaki görevinin önemiyle ilgili olarak “Burada göstereceğimiz iktidarsızlık, burada 

mesaimizde kısacağımız bir saat, cehennem gibi yerlerde ateş altında kanlar ile ve vicdanlar 

ile memleketin yüksek şerefini müdafaa eden silah arkadaşlarımıza zarar verebilir ve bizim 

ufak ihmalimiz büyük fenalıklar doğurabilirdi.”455 demektedir. 

                                                
449 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 7.  
450 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar,  s. 11.  
451 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 15-16.  
452 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s.17.  
453 Atilhan, Musa Dağı, s. 116.  
454 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 17.  
455 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 29.  
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Uzun uğraşlar sonucunda Kolordu Zat İşleri Müdürü Süvari Binb. Vefik Bey'in 

telkiniyle, Cemal Paşa'nın istediği Birinci Şube'nin başına geçme görevine ikna ediliyor456. 

Atilhan, casusların yakalandıktan sonraki ifade verme süreçlerinde, oldukça adaletli ve 

insancıl olmak için her çareye başvurduklarını kaydetmiştir. "…Vicdani hareket ederek azami 

derecede cebir ve tazyikten uzak kaldık.” Kolordu Başhekimi Nedim Bey, sorgulama 

tekniklerinden olan Suggestion ve Hypnotisma yolunu tavsiye etmiştir. Bunun için Beyrut Tıp 

Fakültesi hocalarından Psikolog Dr. Abdi Muhtar Bey Şam'a getirtilmiştir. "Suggestion ve 

Hypnotisma yoluyla casus söyletmek usulü belki de ilk defa Şam'da 8. Kolordu Karargâhı’nda 

tecrübe edilecekti."457 Bu yöntemle casusların konuşturulmaya çalışıldığını ifade eden 

Atilhan, şunlara dikkat çekecektir:  

"…Eğer her günahkârı yakalamak icap etseydi, bütün Filistin köylerini baştanbaşa 

ateşe vermek lazım geliyordu. Bu sebeple ancak bunlardan en azılı elebaşların 

cezalandırılması yoluna gidildi. En şayanı takdir cihet, bunlar hakkında dahi tayin olunan 

cezaların büyük bir adalet üstünlüğü ile tespit edilip son derece titiz davranılması idi. 

Benliğimize hiçbir gün hakiki saygı göstermemiş ve en müşkül anlarımızda alçakça hıyanette 

bulunmuş bu iğrenç insanlar karşısında, içimiz yalnız adalet hissiyle dolup boşalırken, 

mensup olduğum milletin asaleti gözümden sıcak yaşlar akıttı."458 Bu suretle konuşturulan 

casuslardan önemli derecede bilgi elde edilmiştir. Bunlardan Josef Tobin, bu yöntemle 

konuşturulanlardan biridir ve ifadelerinde başlarının Aaran Aaransohn olduğunu itiraf 

etmiştir. Ayrıca, "…Her akşam sahilden geçen bir İngiliz Kruvazörü işaretimiz üzerine denize 

bir sandal indiriyor ve şişeler içinde vesikalar alıp veriyoruz..."459 diyerek nasıl çalıştıklarını 

da açıklamıştır. Tobin, sorgu esnasında Atilhan’a rüşvet teklif etmiştir. Atilhan, bu teklifi 

reddedince, Tobin’in kendisini üstü kapalı bir şekilde tehdit ettiğini belirtmektedir. Bu 

tehdidin, uzun zaman sonra gerçekleştiğini vurgulayan Atilhan, klasik komplo teorilerine bir 

örnek daha verecektir ki 1928 yılındaki ticari başarısızlığını, işte Filistin Cephesi yıllarındaki 

bu konuşmanın bir sonucu olarak görecektir460. Tobin’in bu hareketiyle ilgili olarak şunları 

                                                
456 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 86. Ayrıca Bknz: Atilhan, Farmasonluğun Yırtılan Maskesi, s. 103.  
457 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 37.  
458 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 61.  
459 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 39.  
460 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 52-54. Jozef Tobin’in Atilhan’a teklif 
ettiği 100.000 lirayı vereceği Abdurrahman Efendi, Atilhan’ın Irak Maliye Nazırı olan yeğeni Ali Mümtaz 
Defteri Bey’in akrabasıdır ve aslen Türkmen’dir. Atilhan, Tobin ile görüşmesinde meşhur Vefa Boza 
fabrikasının sahibi İsmail Hakkı Vefa Bey’in de olduğunu belirtmektedir (Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve 
Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 160).  
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söyleyecek ve son noktayı koyacaktır: “…İtiraflarından dolayı belki de canını kurtarabilirdi. 

Fakat bu tekliften dolayı o şefaatten de mahrum kaldı.”461 

Ancak yukarıda adalet ve insanlık ölçülerine bağlı kaldığını özellikle vurgulayan 

Atilhan’ın, yine kendi ifadelerinden birinde; yakalanan iki casusun askerler tarafından “parça 

parça edilip, leşlerinin aç köpeklere dağıtılması” neyin bir ifadesi olarak açıklanacaktır? 

Böyle bir mahkeme sonucu olur mu? Demek ki yargısız infazlar yapıldı mı? Yoksa bunlar 

Atilhan’ın kurgularından ibaret midir? Yukarıdaki ifadeler, Atilhan’ın nispeten daha erken 

yıllara ait olan eserinde geçmektedir462. “Kanunun emrine ve milletin muzdarip vicdanına 

ittiba edilmiş olsaydı Filistin’i baştan aşağı yakmak icap ederdi.” diyen Atilhan’a göre; 

büyük kumandanların fazla adaletperver olma arzuları hatta biraz da lüzumsuz merhamet 

göstermeleri yüzünden, ceza gören insanlar bu teşkilatın ileri gelenleridir. Ölüm cezasından 

kurtulanlar arasında denize şişeler içinde raporlar atanlar da vardır. “Buna rağmen bu 

adamların göğüslerine birer kurşun sıkmak veyahut boğazlarına birer ip geçirmek belki de 

günün siyasetine uygun gelmiyordu.”463Atilhan, adalet havası içinde geçen bir mahkemede 

her şeyin öğrenilemediğini savunur ve bir hadiseyi şu şekilde anlatır: Şam’a getirilen iki 

Yahudi, Kaymakam Fahri Bey’in başkanlığındaki Divanı Harpte sorgulanmışlar “…Ne yazık 

ki, tam bir adalet havası içinde cereyan eden mahkemede bir şey öğrenmek kabil olmuyor… 

Kolordu Komutanlığı benim nezaretim altında Binbaşı Durmuş ve Adli Müşavir Halil Rıfat 

Beylerin de iştirak edeceği bir komisyonda bunların, ayrıca hususi şekilde sorguya 

çekilmelerini emretti.”464 

Atilhan, bahsi geçen Birinci Şube’nin başına geçtikten kısa bir süre sonra sırf bu casus 

faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmıştır. "Aradan çok zaman geçmedi, parmağımı bir noktaya 

bastım. Burası Yahudi’nin Arz-ı Mevud'u. Her şeye gücü yeter. Allah yardımcım oldu ve 

bütün hain, nankör, namert casus sürüsünü katar katar Şam'a taşıttım. Beramke Kışlası, 

Osmaniye Kışlası ve Merkez Hapishanesi vatan haini casuslarla tıklım tıklım doldu465. Bu 

vatan hainleri Divan-ı Harb'e verildi. Tahkikatı ben idare ettim. Öylesine ki hiç kaçamak 

noktası kalmadı.”466 İdamların gerçekleştirilmesi hakkında da şunları dile getirecektir: "Bir 

sonbahar sabahı şafakla beraber caniler Dimeşkuş Şam şehrinin Merce meydanında iplerde 

can verirken, Trablus Şam kıyılarındaki Türk bataryaları Arvat Adası'ndaki düşman 

                                                
461 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 83.  
462 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar,  s. 15.  
463 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 104.  
464 Atilhan, Musa Dağı, s. 136.  
465 Şam hapishaneleri casuslarla dolunca, bazı küçük cami ve mescitler hapishane olarak kullanılmıştır (Atilhan, 
Musa Dağı, s. 153).  
466 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 86.  
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kıtalarına bir ateş baskını yapıyorlardı. Gürleyen Türk topları sanki canilerin uğradıkları 

akıbeti cihana ilan ediyordu."467 Ancak bu idamlar, şiddetli tepkileri de hemen arkasından 

getirecek ve karşı bir hücum havası oluşacaktı. "…Birkaç hain Çıfıt’ın layık oldukları cezaya 

çarptırılmaları üzerinden henüz bir gece geçmemişti ki, kızılca kıyamet koptu. Başta 

sadrazam ve üstad-ı azam çingene Talat Paşa olmak üzere tekmil Farmasonlar ve mahfilleri, 

hatta müttefikimiz Almanya'nın Mason kulüpleri ve Avusturya Masonları müthiş harekete 

geçtiler."468 Ancak ne Mersinli Cemal Paşa ne de Suriye ve Garbi Arabistan Umum 

Kumandanı ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa, bu siyasî fırtınaya metelik vermemişler ve tersine 

kendisini Zat İşleri Müdürlüğüne getirmişlerdir469. Atilhan, bu görevindeyken Mason 

subayları cephe içine gönderdiğini özellikle vurgulamaktadır470. 

Casusların elindeki en tehlikeli silah kadındı. Atilhan’ın üzerinde ısrarla durduğu bu 

tehlike, bütün istihbaratta merkez durumundaydı ve Türk subaylarından çoğu bu silaha karşı 

savunmasızdı. Casuslar Şam'da karargâhın etrafını adeta istila etmişlerdi. O derecede ki, güzel 

Yahudi kızı Simi Simon en mahrem noktalara kadar nüfuz etmiş, geceleri lüks otellerde 

subaylarla fink atıyordu. Cephe gerisindeki tekmil Yahudiler, çifte nöbetçilerin, ileri 

karakolların, topçu tarassut mevkilerinin, bölük ve hatta takım kumandanlarının bulundukları 

noktalara kadar en hurda malumatı ve askerî sırları günü gününe düşmana bildiriyordu471. En 

azılı vatan haini casusların toplandığı yer ise Zimmarin Kasabası idi472. 

Casusların sorgusunda en çok dikkat çeken taraf, onlarda hâkim olan ölüm korkusu 

idi.  Atilhan, sorgu esnasında canlarını tehlikede görünce, bunların bülbül gibi öttüklerini 

belirtmektedir473.  Bunun yanında Batron kazasından Lazkiye sahillerine kadar olan yerin 

casus lideri olan Abraham Blum gibi bir şahsiyetten, tam manasıyla bilgi alamamışlardır474. 

“Meşe yarması gibi herif meşe odunlarının kahhar darbeleri altında Beramke Kışlasının 

dehlizlerinde oldukça iltifat gördü fakat metanetini kaybetmedi ve ağzını açmadı.”475 Bazı 

zamanlarda yakalanan casusları kurtarmak için Lawrens dahi harekete geçecektir. Bu yüzden, 

                                                
467 Atilhan, Farmasonluğun Yırtılan Maskesi, s. 104. Atilla Atilhan, başka bir esere yazdığı biyografide 
Atilhan’ın “Gördüğü lüzum üzerine” Simi Simon, Sara Aaronsohn, Ara Aaronsohn, Suzi Liberman vb.lerini 
yakalayarak Merce Meydanı’nda kurşuna dizdirdiğini söylemektedir. (Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, 
s. 6).  
468 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 87.  
469 Atilhan’ın burada Bahriye Nazırı Cemal Paşa hakkında övücü ifadeler kullanması, daha önce kendisi ile ilgili 
olarak ortaya attığı farmason kumpasında kalması iddiasıyla çelişmektedir. 
470 Atilhan, Farmasonluğun Yırtılan Maskesi, s. 104.  
471 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 85.  
472 Atilhan, Musa Dağı, s. 150.  
473 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 118. 
474 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 105.  
475 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 110.  
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casuslar da tahkikatı uzatmak amacıyla oyalama taktiklerine başvurmuşlar ve Lawrens’i 

beklemişlerdir476.  

Casuslardan en tehlikelileri daha önce de belirtildiği gibi kadın casuslardır. Bu 

casuslar ile Atilhan’ın oldukça uzun süren maceraları da vardır. Adeta vatan, aşk, ihanet 

kavramlarının birbiriyle çatışması şeklinde olaylar cereyan edecektir ki bunlar şüphesiz 

Atilhan’da bir takım izler de bırakacaktır. Bunlardan en önemlisi meşhur Simi Simon’dur. 

Karargâhın hemen hemen genç zabitlerinin çoğu bu kadının tesirinde kalmıştı. Atilhan da 

Damaskus Palas Oteli’nde kendisiyle ilk tanıştığı gün, bir casusla tanışmış olduğuna dair 

içinde bir kanaat filizlenmeye başladığından bahseder. Ondan bilgi almak amacıyla evine 

gittiğinde Atilhan, kendisini önemli bir görevde hissedecek, bu yüzden oynadığı rol 

dolayısıyla içi dışı başka bir aktöre benzeyecekti. Konuşma esnasında, 8. Kolordu 

Kumandanının Maan’a bir teftiş ziyaretini henüz kendileri bilmedikleri halde, bunu Şam 

şehrinin Yahudi mahallesinde oturan bir Yahudi kızından işitmelerine bir hayli şaşıracaktır. 

Türk zabitleriyle Arap zabitlerin tutumunu karşılaştıran Atilhan ilginç bir tahlil yapacaktır. 

Buna göre, zabitler hiçbir zaman bu kadının oyununa kanmamışlardır. Ancak şeceresi esrarlı 

olan Yasin Bey, görevinin (Kolordu Emir Zabitliği) önemini dahi göz ardı etmiş, kendisini bu 

kadına bilerek veya bilmeyerek kaptırmıştır. Simon’un elde etiiği bilgilerin çoğu Yasin 

Bey’den gelmekteydi477.  

Ancak başka bir yerde Simon ile ilgili anlattıklarıyla Atilhan’ın çelişkiye düştüğü 

gözlerden kaçmamaktadır. Onunla ilk tanışmaları Atilhan’ı bir hayli etkilemiş görülmektedir: 

“…Vücudunun inhinaları, yüzünün keskin hatları, teni ve rengi ile en lakayt erkeği dahi ilk 

bakışta mıknatıslamaya kâfi gelen bu cazibeye ben de kendimi kaptırmış bulunuyordum… 

Beni takdim ettiler, elimi sıkarken bir elektrik cereyanının vücudumu sarstığını hisseder gibi 

titriyordum. Uzun ve kıvrık kirpiklerini yüzüme çevirdi, hafifçe güldü. Onu seyretmekten 

korkuyordum çünkü hislerimle şuurum birbirine dolaşarak beynim uyuşmaya başladı. 

Hayatımda hiçbir güzellik bana bu derece sıcak, bu kadar heyecan verici gelmemişti.”478 

Cevat Rifat Bey’in aşk ile ihanet, vatan kavramları arasında gelgitler yaşamaya 

başladığı anlardır bu anlar. Ama her şeye rağmen mantığı ağır basar ve İstihbarat Subayı Şerif 

ile Yedek Teğmen Seyfeddin Beylerden Simon’un evinin takip edilmesini ve bunun gizlice 

yapılmasını ister.  

                                                
476 Atilhan, Musa Dağı, s. 172.  
477 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s 50.  
478 Atilhan, Musa Dağı, s. 122.  
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8. Kolordu Karargâhı Maan’a nakledildikten sonra Simon fazla ortalıkta görülmemişti. 

Atilhan, yukarıda adı geçen emir subayı, Arap kökenli Yasin Beyden de şüphelenir. 

“…Mamafih bu ihanet Yasin Beye çok ağıra mal olmuştu. Çünkü son faciada (trene yapılan 

bombalı operasyon) şehit düşen Başyaver Hasan Bey, Yasin’in ağabeyi idi. Onun bu şekilde 

ölümü Yasin’i altüst etti”479. Ancak başka bir yerde Yasin Bey için “Gizli bir vazifesi ve 

aleyhimize bir maksadı olup olmadığını doğrusu katiyetle bilmiyoruz. Kardeşinin acısı 

körelmeye başlayınca onu eski sinsi neşeli halinde bulduk.” demektedir480. 

Bir gece Cevat Rifat Bey, Simon ile evinde görüşür. Bu anlar, Cevat Rifat Bey’in tüm 

benliğiyle çatışma yaşamaya başlamasına sebep olacak derecede stres içermekteydi. Ancak 

Simon’un kendisine âşık olduğu konusunda fikirleri olsa da şüpheleri de yok değildir. Çünkü 

ona göre Simon, iyi bir oyuncu da olabilirdi. Her şeye rağmen, Cevat Rifat Bey ile Simon 

arasında sıcak bir yakınlaşma olmuştur: “…Geç vakte kadar o, şehvetiyle, ben de vazife 

hissimle silahlanmış olarak karşılıklı nükteler, tarizler ve kelime oyunlarıyla birbirimizi 

iskandil ettikten sonra…”481 Ancak Cevat Rifat Bey’in tüm kuşkularına rağmen Simon, 

kendisine âşık olduğunu şiddetle vurgular. Cevat Rifat Bey kararlıdır ve taviz vermemeye 

gayret edecektir: “Üç gecedir bütün irade ve zekâmı kullanarak uğraştığım halde Madmazel 

Simon’un ağzından ufak bir sır almak mümkün olmadı. Bu şaheser kadının korkunç bir casus 

şebekesinin ileri gelenlerinden biri olduğunu bütün mevcudiyetimle hissetmekte idim. Fakat 

ne yazık ki bu kadar üstüne düşmeme rağmen hâlâ esaslı bir ipucu elde edemiyordum.”  

Cevat Rifat Bey, Simon’un evinde ilk kadehte sarhoş olunca durumdan şüphelenmiş 

ancak bir anlam veremediği için üzerine gitmemişti. Simon ise, bir bakıma ilan-ı aşk 

ediyordu: “…Benim için vatan millet kaygısından ziyade gönül, aşk kaygısı var. Dünyada 

aşktan gayri bir düşüncem olmadığına sizi inandırabilsem, bana o kadar acıyacak, beni o 

kadar seveceksiniz ki… Ne çare ki münasebetsiz bir şüphenin her an saadetimi kemirmekte 

olduğunu hissediyorum.”482 Cevat Rifat Bey de Simon’a inanma durumuna gelmiştir. 

Özellikle sorgusu esnasında onun gözyaşı dökmesini ciddi bir aşka bağlayacaktır: “…Çünkü 

bir insanın yapmacıktan bu şekilde tabii ve hüzünaver bir tarzda ağlaması biraz müşküldü. 

Merhamet, zaafın ve mağlubiyetin en bariz alametlerindendir. Vatan meselelerinde hatır yok, 

insaf yok.”483 

                                                
479 Atilhan, Musa Dağı, s. 129.  
480 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 51.  
481 Atilhan, Musa Dağı, s. 132.  
482 Atilhan, Musa Dağı, s. 159.  
483 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 57.  
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Simon, tutuklansa da elde onu idam edecek kesin kanıtlar bulunamamıştır. Cevat Rifat 

Bey, onu aralarında yaşanmış sıcak ilişkilerin hatırına olacak ki dostluk içinde sorguladığını 

belirtmektedir. Ancak üç gün boyunca herhangi bir bilgiye ulaşamayacaktır. Simon’un casus 

olduğu kesindi ancak belge bulunamaması ceza konusunda zorluk çıkarıyordu. Hem 

Kudüs’teyken büyük bir rütbeli subayın –daha önce ismi verilen Miralay Sadullah Bey- 

metresi olduğu ve birçok subayla düşüp kalktığı istihbarat subayları tarafından Bahriye Nazırı 

Cemal Paşa’ya şikâyet edilmiş ancak bir netice alınamamıştı. 

İdam için yeterli delilleri olmamasında dolayı Divan- ı Harp sürgün cezası vermiştir. 

Bu sürgünün gerçekleşmesiyle yola çıkan Simon’un ardından Cevat Rifat Bey, “İçimden 

kopan bir parça gibi ayrılıp gitti.”484 diyecektir. Çünkü kendisi ona karşı tam da farklı 

duygular beslemişken böyle bir ayrılık çok ağır gelecekti: “…Ve eğer bu kız bu kadar ağır bir 

itham altında olmasaydı onu sevmek, onunla bir cennet hayatı yaşamak hayallerimizin ve 

isteklerimizin fevkinde tatlı bir şey olurdu…”485 

Cevat Rifat Bey’de açık bir duygu çatışması dikkatlerden kaçmaz. O, haddizatında 

büyük bir ikilem içinde bulunuyor ve kendi çabalarıyla bunu bastırma yolları arıyor, 

yüreğindeki vatan sevgisini sığınılacak bir liman olarak görüyordu. “… Evet, bu bir vatan ve 

namus meselesi olmayıp da cezası ölüm dahi olsa başka bir günah olsa idi bu kadın için o 

cezayı çekmeye belki razı olabilirdik. Onun yakıcı gözleri her kıvrıntısı esrarlı bir âlemden 

haber veren inhinaları ve şeffaf hissini veren yumuşak vücudu böyle sıcak ve tahrik edici 

iklimlerde ne büyük roller oynayabilirdi? Fakat vatan kaygusu olmasa idi eğer…”486 Ancak 

ısrarla, Simon’un sorgusunda takındığı müşfik tavrı dostane bir ilişkiye bağlamış ve 

duygularını inkâr etme yoluna gitmiştir: “Bütün bu mücadele içinde alakası sübut 

mertebesine geldiği halde son güne kadar gayrı mevkuf ve serbest bulunan Matmazel Simon 

bir istisna teşkil ediyordu. Bu istisnaiyet, bu kadının güzelliği ve gençliğinden ziyade, işi 

başlangıcından beri dostane tutmaklığımızdan ileri gelmiştir. Buna inanmayanlar da vardır. 

Hatta karargâhta bazı arkadaşlarımız arasında bu kadar peygamberane bir perhizkârlığın ve 

namuskârlığın tabiat kanunlarına muhalif olduğunu iddia edenler de vardı. Fakat şurası 

unutulmamalıdır ki dünya kurulalıdan beri bütün bu gibi memleket işlerinde güzel kadınlar 

şayan-ı hayret roller iktifa etmekten ve ekseriya muvaffak olmaktan geri kalmamışlardır. 

Hayatını memlekete vakfetmiş ve ölümü göze almış olan genç bir zabitin ne olursa olsun bir 

                                                
484 Atilhan, Musa Dağı, s. 176.  
485 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 98. 
486 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 128. 
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zevke, bir namus ve bir vatan şerefini feda edemeyeceğini tabii görmeliyiz.”487 Atilhan’da 

Simon olgusu, bir aşkın belirtileri izlenimini vermektedir. Belki kendisinin çok eleştirdiği 

Türk subaylarının bu hain casusların aşk tuzağına düşmeleri onun da başına gelmiş, ilerde 

bunu gizlemek için değişik bir tavır sergilemeye çalışmış, neticede kendisiyle de çelişince de 

bunu inkâr yoluna gitmiştir. Keza, Simon’a beslediği duygular o kadar karmaşık ve yoğundur 

ki O’nun bir Yahudi olamayacağını dahi iddia etmiştir488. Belki de bu gizli sevginin bir 

tezahürü olarak Simon’un ipe gitmesini dahi engellemiş ve onun sadece sürgünle 

cezalandırılmasını sağlamıştır. Simon’un dizlerine kapanıp ağlaması karşısında daha fazla 

dayanamamış, içinin parçalanmasına engel olamamıştır. Bu yüzden sürgün edileceği yer olan 

Konya’nın onun için isabetli olacağını ima ederek, Konya Valisi Samih Rıfat Bey'in 

kendisinin ağabeyi olduğunu ve rahat ettirileceğini söyler. Simon'un aşk dolu sözleri 

karşısında Atilhan "Garip değil mi? Hâlâ hislerim ona inanıyor, onu seviyor fakat aklım ve 

mantığım şüpheden bir türlü uzaklaşamıyor… Ellerimi gözyaşlarıyla ıslatarak içimden kopan 

bir parça gibi ayrılıp gitti."489 diyecektir. 

Simon’un, girmiş olduğu temaslar ve takip etmiş olduğu faaliyetlerden dolayı kanunen 

ve vicdanen günahkâr sayılacağını belirten Atilhan, onu bir bakıma masum gösterme çabasına 

da gitmiştir: “Fakat onunla temas etmiş bazı arkadaşlar bu kızın sadece aşk ve sefaya meclup 

histerik ve mariz bir insan olduğunu iddia ederler. Zaten kendisi de bunu kiraren 

söylemektedir.”490 

Netice itibariyle güzel casus Simi Simon, Konya’ya sürgün edilecek ve orada frengi ve 

daha bazı hastalıklardan hayatını kaybedecektir491. Ne suretle olursa olsun Simi Simon 

gerçeği hakkında, “İhanetleri beşeriyet için ne büyük bir ders, Asil Türk Milleti için ne acı bir 

gurur vesilesi…”492 şeklinde son sözü söyleyen Atilhan, başından geçen maceraları açıkça 

anlatmasını da geçmişten ders çıkarmak ve dikkatli olmak amacına bağlayacak ve şunları 

söyleyecektir: “Yeni nesle çok müthiş bir milliyet taassubu, ciddi bir milliyet kıskançlığı 

aşılamalıyız…”493 

Casusluğun merkezinde yer alan bir diğer isim de Aaron Aaronsohn’ın kardeşi Madam 

Sara Aaronsohn’dur. Madam Sara, yaptıklarıyla olduğu kadar cesaretiyle de dikkat 

çekmektedir. O da ne kadar gizlenirse gizlensin, Türk istihbaratının elinden kurutulamaz ve 

                                                
487 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 137.  
488 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 141.  
489 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 63.  
490 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 144.  
491 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 52.  
492 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 64. 
493 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 78. 



106 
 

karanlık bir gecede Zimmarin Kasabasındaki evinde uykudayken ele geçirilir. Tobin’in 

sorguda verdiği ifadelere göre her şey Sara’dadır ancak evinde hiçbir belge 

bulunamayacaktır494. Bu belki de onun masum olabilme ihtimali kadar gayet gizli çalıştığını 

da düşündürebilir. Biraz önce de belirtildiği gibi çok cesurane hareketlerde bulunmuştur. 

Atilhan, Sara’nın geceleri boynuna meşin bir torba içinde Türk planlarını koyarak ve Atlit 

nehrinin buz gibi karanlık sularına kendisini bırakıp muayyen noktalarda sahile yaklaşan 

İngiliz torpidolarına kadar yüzdüğünü ve planları vererek, yine aynı şekilde yüzerek geri 

döndüğünü söylemektedir. “Bazen geceleri ışıldaklarla, sabahları bazen smafor, bazen 

duman ve bazen güvercinlerle İngiliz torpidolarına haber verirlerdi. Bir keresinde bu 

güvercinlerden birinin Türklerin eline düşmesi vaziyeti epey karıştırmıştı…”495 Ancak 

Sara’nın akıbeti, diğer çoğu casuslar gibi olmayacak, Atilhan’ın dahi bir yerde takdirini 

kazanacak bir son olacaktı. “Filistin’de Türk devletine ihanet eden büyük teşkilatın elebaşısı 

hakikaten ser verdi sır vermedi ve arkadaşlarına nispetle cezasını daha merdane ve daha 

idealistçe görmüş”496 olarak Halep yolunda Şahap Vadisi’nde trenden atlayacaktı. 

Atilhan’ın Suzi Liberman’ın Hatıra Defteri olarak yayınladığı ancak Dâhiliye 

Vekâletinin 15.09.1936 tarih ve 1457 sayılı tezkeresiyle “Zararlı yazılar taşıdığı” 

gerekçesiyle Matbuat Kanunu’nun 51. Maddesine göre toplattırılmasına karar verilen 

kitabın497 adına konu olmuş Suzi Liberman da cephede faaliyet göstermiş önemli casuslardan 

birisiydi. Ancak yasaklanan bu kitap hakkında, daha önceden Erkan-ı Harbiye-i Umumî 

Riyaseti tarafından 26 Mayıs 1935 tarih ve 43782 sayılı tamim ile ordu subaylarının 

okumasının faydalı olacağı bildirilmişti498. Fakat kitabın başından bir hayli macera geçecektir. 

Kitap, bizzat Mareşal Fevzi Paşa’nın499 emriyle, orduya yayınlanmış ve 32.000 adet 

basılmıştı. Ancak daha sonra CHP Genel Sekreteri ve Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya tarafından 

toplattırılmıştır500.  

                                                
494 Atilhan, Musa Dağı, s. 151. 
495 Atilhan, Farmasonluk, s. 145.  
496 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 88.  
497 BCA, 030.18.01.02.68.77.19. 
498 Atilhan, Suzi Liberman’ın Hatıra Defteri, (Baskı yeri ve yılı yok). 
499 Atilhan’a göre Mareşal Fevzi Çakmak Paşa, Yahudilerin ve dönmelerin Silahlı Kuvvetler’e nüfuz etmemeleri 
için büyük hizmetler vermiştir (Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 99).  
500 Sebilürreşad, C. 1, Ekim 1948, S. 18, s. 285. Atilhan bir makalesinde Şükrü Kaya’nın hürriyet düşmanı 
olduğundan bahisle şunları yazmıştır: “…Bütün cüssesiyle istibdat ve zulmü temsil eden ve on binlerce şehitle on 
binlerce gazinin kanları üzerinde kurulan bir saltanatın Erkan-ı harpliğini ve gardiyanlığını yapan adam odur… 
En ufak bahanelerle gazete kapatan, matbaadan çıktığı gün binlerce kitabı toplatıp yaktıran bu adamdır… 
Yalnız benim iki gazetemle, dört kitabımı, çocuklarımın ekmeğinden keserek ve onları mahrumiyetler içinde 
bırakarak bin zorlukla bastırabildiğim ilmi, milli ve vatani eserlerime hiçbir kanlı elin kolay kolay kıyamayacağı 
bir merhametsizlikle el koyan adam odur” (Atilhan, "Bir Numaralı Hürriyet Düşmanı Şükrü Kaya", Hüradam, 
26 Aralık 1950, Nu: 33, s. 1).  



107 
 

Liberman’ın ismi Atilhan’ın eserinde, 8. Ordu Talim Alayı Yaveri Adnan Bey ile 

birlikte anılacaktır. Adnan Bey, kendisini 19 yaşındaki Suzi’ye kaptırmış bir Türk zabitiydi501.  

Kitapta Suzi’nin 1911 yıllarına ait Polonya hatıralarına yer verilmiştir. Daha çocukluk 

yıllarında babasının tacizine uğrayan Suzi, daha sonra tanıştığı bir Hahamdan devamlı surette 

telkin alacaktır502. Filistin Cephesinde önemli yerlerde istihdam edilen Suzi, son olarak, 8. 

Ordu Talim Alayı Yaveri Adnan Bey ile bir maceraya girişmiştir. Adnan Beyi kendisine 

bağlayan Suzi, bu sayede çok kritik bilgi ve belgelere ulaşmıştır. Daha sonra, diğer örgüt 

arkadaşlarıyla beraber bir tuzak kurar ve Adnan Bey’in katledilmesinde rol oynar. Türk 

istihbaratının çabasıyla diğer örgüt mensuplarıyla birlikte yakalanır ve derhal sorguya alınır. 

Sorgu sırasında Sarah Aaransohn gibi önemli bir casusun yakalanmasından ötürü, Türklere 

karşı beslediği hayranlığı gizleyemiştir. Casusluğu pek tabi isteyerek yapmadığını vurgular ve 

anne-babasını suçlayıcı ifadeler kullanır. Neticede güzel Suzi, idam cezasına çarptırılır. 

Vücuduna dokuz kurşun isabet eden Suzi, ölürken ağzından Adnan isminin düşmesine engel 

olamayacaktır503. 

 “Orta boylu, bıyıklı denecek kadar tüylü, kırışık yüzlü, küçücük gözleriyle münasip 

koca bir burun ve çirkin denemeyecek kadar çirkin bir kadın. Gözlerinde hilekârlığın, 

şeytanetin bütün manaları okunuyor. Son derece ürkek ve muhteriz. İşlediği büyük cinayetin 

yükü altında ezilmiş gibi bitkin ve solgun. Ölümle karşılaşmış gibi perişan. Fakat Türk’ün en 

büyük günahı olan müsamaha ve alicenaplıktan da bütün bütün ümidini kesmiş değil.”504 

şeklinde tanıttığı Raşel Rabonoviç, önemli casuslardan birisiydi. Türk ve Alman zabitlerini 

avlamak için çalışmıştı. Ancak Madam Sara kadar tehlikeli değildi. 4. Ordu İstihbaratında 

bulunan Yüzbaşı Abdülhamid Bey tarafından tahkikat ve takibat yapılmış ve kendisi üzerinde 

toplanan şüphelere binaen Konya’ya sürülmüştür. Atilhan, “Benim bu kadın hakkında fazla 

malumatım yoktur ve bunu Simon’dan öğrenmek de mümkün olmamıştır.” demekte ve başka 

bir ayrıntı vermemektedir505. Safed'e gönderilen Mülazım Seyfi Bey, casusların reisi olan 

Raşel Rabinoviç'i tutuklamıştır. Aldığı talimat mucibince, vaktin de dar olmasından ötürü, ele 

geçirdiği tüm casusları Raşel de olmak üzere hemen orada infaz ederek bir terör havası 

meydana getirir ve böylece cephe, tam ricat yolları üzerinde kurulan tuzaklardan kurtulmuş 

olur."506  

                                                
501 Atilhan, Suzi Liberman’ın Hatıra Defteri, s. 6.  
502 Atilhan, Suzi Liberman’ın Hatıra Defteri, s.47, 50.  
503 Atilhan, Suzi Liberman’ın Hatıra Defteri, s. 117.  
504 Atilhan, Musa Dağı, s. 98.  
505 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 103.  
506 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  3 Kasım 1950, S. 33, s.10.  
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 Atilhan’ın, “Matmazel Simon kadar bütün detayları fevkalade mükemmel bir kadın 

değildir. Fakat cinsî cazibesi itibari ile Matahari’ye taş çıkartacak kadar eritici, teshir edici, 

afetengiz bir güzeldir. Onu yurdumuza hıyanet etmek gibi ağır bir suçun altında görmek 

insanlık namına yüreğimizi sızlattı.”507 şeklinde tanıttığı Rebeka Sürşon, 35 yaşını geçmiş 

olmasına rağmen 18 yaşındaki genç kızdan daha taze bir casus idi508. Tüm uğraşılara rağmen 

ağzından bir kelime almak mümkün olmuyor, bu yüzden Beramke Kışlası’nın rutubetli 

dehlizlerinde baskıya maruz kalıyordu. Güzelliğini kullanarak sorgudakileri etkilemeye 

çalıştığı bile olmuştu. Ancak Atilhan, "…Suçu ne derece büyük olursa olsun bir kadını tazyik 

edip işkence yapmak salahiyetine vicdanen malik değildik."509 demek ihtiyacını hissedecektir.  

 Tabi ki casusluk sistemi, yukarıda sıralamaya çalışıldığıyla sınırlı kalmayan bir 

faaliyettir ve bürokrasinin de derinlerine girmediği takdirde bir anlamı yoktur. Bu bağlamda, 

orduda zabit namzedi veya tercüman olarak görevlendirilen Yahudiler ile Suriye ve Filistin'de 

Avusturya askeri olarak bulunan Musevilerin tamamı gizli Siyonist cemiyetlerle ilişki içinde 

bulunduklarından bunlara ve tüccar Yahudilere karşı uyanık olunması hususunda önemli 

tedbirler de alınmıştır510. Bu bilgiler, daha önce söylenen Farmason zabitler ile ilgili 

Atilhan’ın görüşlerini doğrular nitelikte görülmektedir. 

Cezalar sadece idam olarak düşünülmemelidir. Sürgünün yanı sıra tamamen memleket 

dışına çıkarılma da bir ceza yöntemiydi ve Osmanlı Devleti, daha çok bu yöntemi 

kullanmaktaydı. Bununla ilgili arşivlerde bir hayli belge mevcuttur511. Ayrıca yurt dışında 

faaliyette bulunduğu tespit edilenler de Osmanlı sınırlarına sokulmuyordu. Mesela Brasso'da 

tutuklanan Jön Türk Gazetesi sahibi Sami Hoşberg'in Siyonist cemiyetine mensup olduğu, 

Siyonizm için çalıştığı, müstakbel bir sulh konferansında Filistin meselesinin söz konusu 

edilmesi için devlet ricalleriyle görüştüğünden Osmanlı sınırlarına girmesi yasaklanmıştır512.  

Atilhan, casuslarla ilgili mücadelesini şu şekilde özetleyecektir: 

“…Zaman ilerlerdi. Mukaddes topraklar ve Mescid-i Aksa elimizden çıktı. Kader beni 

bu on binlerce Türk şehidin katilleriyle karşı karşıya getirdi. Hayfa, Yafa, Nasıra ve cephe 

gerisindeki bütün Yahudi köyleri, Taberiye ve daha nice nice Yahudilerle meskûn mahaller… 

Mukaddes topraklarda yerleşmiş bütün Yahudiler topyekûn bu zavallı, bu masum, bu iyi kalpli 

Türk askeri aleyhine çalışmışlardı. Gece ve gündüz, yemeden ve yatmadan bu katilleri 

sorguya çektim. Allah’ın lütfu olan bütün zekâ ve bilgimi bu katillerin yakalanması için 
                                                
507 Atilhan, Sina Cephesinde Yahudi Casuslar, s. 125.  
508 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 56.  
509 Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casuslar, s. 57.  
510 BOA, DH. EUM. SSM. D:56 G:47.  
511 BOA, HR. SYS. D: 2267 G: 68.  
512 BOA, HR. SYS. D:2267 G:23.  
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harcadım. Şehadet parmağımı haritanın üzerine ve Allah’a açılan elimi bu canilerin yakasına 

yapıştırdım. Sürü sürü, kafile kafile, katilleri getirdim; onları Şam şehrinin kışla ve 

hapishanelerine doldurdum. Kadın, kız, altın, mücevher ve namütenahi vaitlerle, büyük malî 

nüfuz, genç varlığıma yüklendi. Tehdit ve iltimas… Ve nihayet torbalara doldurulmuş sayısız 

Türk altınları ayaklarımın altına serildi. Bütün bunlar ve bütün dünyanın hazinelerini, bu 

mübarek Anadolu çocuğunun bir damla kanına değişen gelmiş geçmişlerin hepsine lanet 

olsun!... Dejenereler, soysuz korkaklar ve mütereddi insanların korku ve endişelerine rağmen 

Siyon davasının alemdarlarına bir gece içinde Dimeşkuş Şam şehrinin meydanlarında ve 

idam sehpalarında cinayetlerinin cezasını çektirmek için büyük vatan ve dava adamı Mersinli 

Cemal Paşa’nın imzasını aldım ve yüreğimde, vicdanımda en ufak bir nedamet duymadan 

Türk çocuğunun intikamını sayısız Yahudi’yi bizzat astırmak suretiyle aldım. Tam 151 Siyon 

şefi… Artık benimle Yahudilik arasında ebediyetlere kadar devam edecek bir mücadele 

başlamıştı…”513 

 

III. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 
Atilhan, Büyük Doğu’da yazdığı ve bir bölümünden sonra Milli Mücadeleyi anlattığı 

“Görünmeyen İnkılap” başlıklı yazı dizisine ek olarak Büyük Cihad gazetesinde de “Bütün 

Çıplaklığıyla Milli Mücadele” adında bir yazı dizisi yayınlayacaktır. Burada anlatılanların 

daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığını da ifade edecektir514.  

Önsöz niteliği taşıyan ilk bölümlerde çok iddialı cümleler kullanmıştır. Bunda, tek 

parti döneminin sert tutumuna bir tepki ve asıl kahramanların arka planda kalmasına bir 

serzeniş yatacaktır. “İçine en çok yalan ve entrika karıştırılan, her dalkavuk ve menfaatçi 

kalemden başka türlü anlatılan İstiklal Savaşlarının bütün kahramanlık, fedakârlık ve şan ve 

şeref hissesi münhasıran Türk çocuğunun, Anadolu Türk köylüsünündür. Bu böyle olduğu 

halde bazı kalemler, menfaatlerinin icabı olarak İstiklal Savaşlarının yeni bir Türkiye 

yarattığını ileri sürüyor ve bize bir yaratan, bir ilah gösteriyorlar ve buna tapınız 

diyorlar.”515 

 

 

 

                                                
513 Atilhan, "Nasıl Yahudi ve Mason Düşmanı Oldum?", Büyük Doğu, 25 Ağustos 1950, S. 23, s. 12.  
514 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 29 Haziran 1951, Nu:16, s.4. 
515 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 13 Temmuz 1951, Nu:18, s.1. 
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A. Milli Mücadelenin Başlama Sürecinde Mersinli Cemal Paşa ve 

Atilhan  
Filistin’de başlayan ricat İstanbul’da son bulmuştu. Bir Şubat sabahı, bir inzibat 

yüzbaşısı Mersinli Cemal Paşa’nın evine gelerek, Müşir İzzet Paşa’nın kendilerini çok acele 

olarak beklediğini söyler. Meydana gelen görüşme sonucunda İzzet Paşa, Mersinli Cemal 

Paşa’ya merkezi Konya’da bulunan Yıldırım Orduları Müfettişliği görevini verir516. Sivas’tan 

Adana’ya çekilen bir hattan batı tarafı Yıldırım Orduları Müfettişliğinin sorumluluğu 

altındaydı. Mersinli Cemal Paşa Konya'ya geldikten sonra derhal yakın mesafedeki Ulukışla 

İstasyonunda bulunan cephane ve mühimmatın korunmasını sağlamaya yönelik tedbirler 

almıştır. 

“…Konya’da küçük bir İngiliz müfrezesi ve bir İngiliz zabiti mümessil vardı. Bizim 

gelişimizden sonra mühim bir İtalyan müfrezesi geldi. Onların halka ve askere gösterdiği 

büyük nezaket ve subaylara karşı gösterdikleri hürmet, emellerine muslihane hulul ile 

kavuşmak istediklerini gösteriyordu… Türkler, gizli ve isimsiz bir Türk kumandanının dehası 

sayesinde ağır ağır toplanıyordu…”517 Meram’da eşrafla toplantılar yapılıyor ve Konya 

henüz adı konmamış İstiklal Savaşlarının beşiği olmaya hazırlanıyordu. Konya camilerinde 

ardarda hutbe ve vaazlar verilmeye başlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak 

Türk ordusuyla beraber savaşan Trablusgarp’ın Sünüsî reislerinden Muhammed Emin ve 

maiyetindeki yüzlerce insan cami cami, mescit mescit, köy köy dolaşarak halkı cihada teşvik 

ettiler. Bunlar, ricatta Arabistan’da kalmayı istemeyip halkı Müslüman olan Türklerle birlikte 

Çumra’ya yerleşmişlerdi518.  

Atilhan, ilk günleri şu şekilde kaydedecektir:  

“…Bir gece sabaha karşı Yıldırım Orduları Müfettişinin ( Cemal Paşa) karargâhtaki 

yatak odasına yorgun olarak geldiğini gördüm. Bana sadece şöyle dedi:  

- Sen oğlum şu İngiliz yüzbaşısıyla meşgul ol! Dostluk tesis et! Arkadaşlarımız silah 

depolarını boşaltacaklar!”  

Paşa’dan bu talimatı alan Cevat Rifat Bey, derhal İngiliz askeri mümessiliyle dostluk 

tesis eder. Ordu Şifre Müdürü Süvari Yüzbaşısı Hasan Bey (İstanbul’da Levazım Müfettişi 

Albay Hasan Güner), Cevat Rifat Bey ve İngiliz mümessili Konya Ovası’nda at yarışları 

                                                
516 Konya’daki Yıldırım Kıtaatı Müfettişliği, 28 Aralık 1918’de 2. Ordu’nun lağvedilmesi üzerine kurulmuş, 
müfettişliğine de Nihat Paşa atanmıştı. Ancak İngilizlerin baskısıyla 22 Ocak 1919’da Nihat Paşa görevden 
alınınca, 2 Şubat 1919’da bu göreve Mersinli Cemal Paşa getirilmiştir (Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, 
C.I, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1993, s. 116).  
517 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  19 Ocak 1951, S. 44, s.10. 
518 Atilhan, İstiklâl Harbi’nde Sarıklı Kahramanlar, s. 24.  
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yaparlar. Atilhan, bu yarışlarda her seferinde İngiliz mümessiliyle girdiği idiiayı kazandığını 

ve karşılığında bir altın aldığını kaydetmektedir. Bu oyalama taktikleri arasında depolardan 

silah ve cephanenin aşırıldığını belirten Atilhan, çoğu zaman bundan haberdar dahi 

olmadıklarını ve işin gerçekten profesyonelce yürütüldüğünü vurgulamıştır519.  

İzmir’in işgalinden iki gün önce 13 Mayıs 1919’da Amiral Calthorpe, Mondros 

Mütarekesinin 7. Maddesine dayanarak İzmir’in müstahkem mevkilerinin işgal edileceğini 

İzmir Valisine bildirmişti. Bundan haberdar olan Mersinli Cemal Paşa, 17. Kolordu 

Kumandanına bir şifre göndermiştir520. 

 Yunanlıların İzmir’i işgali haberleri sonucu Yıldırım Ordular Müfettişi Cemal Paşa, 

aşağıdaki beyanname ile Milli Mücadelenin başlamış olduğunu dünyaya ilan etmiştir:  

“Muhterem Halkımıza; 

Düşman büyük fedakârlıklarla imzaladığımız Mütarekename ahkâmını ihlal ederek 

İzmir rıhtımlarına apansızın ve hiçbir şey ve hakka dayanmaksızın ihraç yapmış ve bir sürü 

facialar irtikâp edilmiştir. Bunların nerede ve ne zaman duracakları belli değildir. Vatanı 

azizimizin şeref ve haysiyetini ve tamamiyetini muhafaza ve pay-i adada çiğnenmesine mani 

olmak için bütün milletin silaha sarılarak son nefesine kadar namus-u millimizi müdafaa 

etmesi için halkı silahaltına davet ediyorum. Bütün milletçe elimizden gelen her şeyi yapmak 

üzere verilecek talimatı beklemelerini ve misafirlerimizle yabancılara karşı Türklere mahsus 

bir misafirperverlik göstermeye devam etmelerini muhterem halkımızdan ister ve ordumuza 

güvenmelerini kendilerinden rica ederim.  

- Yıldırım Ordular Müfettişi Ferik Cemal.” 

Atilhan, bu beyannameyle “İstiklal Savaşları bilfiil başladı” demektedir521. İngiliz 

belgelerinde de “Milli Mücadeleyi yürütenler Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa, Konya'da Cemal 

                                                
519 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  26 Ocak 1951, S. 45, s.10. 
520 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  26 Ocak 1951, S. 45, s.10. Şifrede şunlar belirtilmekteydi:  
“Geciktirilmesi idamı muciptir. 
17. Kolordu Kumandanına; 
Müttefik devletler, Mondros Mütarekesi ahkâmını çiğneyerek ve taahhütlerinden nükûl ederek, İzmir’in 
müstahkem bütün mevkilerini işgal edeceklerini bildirmişlerdir. Bu hareket, yarın için hazırlanmakta olan diğer 
emri vakilere bir başlangıç ve işarettir. Nerelere kadar ve ne derece ileri gidileceği de kestirilemez. Dört harp 
senesi içinde medeniyet âleminin gözü önünde tarihte misli görülmemiş kahramanlıklar ve harikalar vücuda 
getirmiş olan ordumuz, tali-i harbin makûs neticesine boyun eğmişse de bu kayıtsız şartsız bütün vatan-ı 
mukaddesin istilasına göz yummaklığımızı icap ettirmez. İzmir ve mülhakatının kâmilen bir askeri işgal altına 
alınması memuldür. Kolordu kıtaatının başta zat-ı devletleri olmak üzere mevcudunuz ne olursa olsun son 
neferine kadar vatanımızın şerefini müdafaa etmenizi katiyetle emrederim. Kolordunuzun bütün kıtaları, 
münasip göreceğiniz mevkilerde, böyle bir hadise ve harekete karşı hazır bulunmalarını ve alınacak tertibatın 
günü gününe karargâhıma bildirilmesini ehemmiyetle rica ederim. 
Yıldırım Ordular Müfettişi Ferik Cemal” 
521 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  26 Ocak 1951, S. 45, s.10. 
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Paşa'dır” kaydı bulunmaktaydı522. Mersinli Cemal Paşa, Konya’da bulunan 12. Kolordu 

Kumandanı Miralay Fahreddin Bey’e (Altay) bir saat süren görüşmesi sonucunda, gizli bir 

talimat vermişti: “Tarih namına söylenmesi bir borçtur ki, Konyalılar bu yeni hareketi, 

beklediğimizden ve istediğimizden daha alicenabane ve daha vatanperverane bir şekilde 

karşılamış, halkın mümessilleri vilayet, kaza ve nahiyelerinden fevç fevç karargâha gelerek, 

milli dava uğruna kanlarının son damlasına ve servetlerinin son kuruşuna kadar sarfa ve 

fedaya amade olduklarını bildirmişlerdir. İşte Milli Mücadele böyle bir dekor ve şartlar 

içinde başlamış oldu…”523 

Mersinli Cemal Paşa, çevre bölgeleri de içine alan –daha önce de belirtildiği üzere 

Ulukışla gibi- bir hazırlık başlatmıştı. Afyonkarahisar'daki 23. Fırka Kumandanlığına 

gönderdiği 20 Haziran 1335 tarihli acil şifrede milli mukavemet için halkın durumunu sormuş 

ve milis teşkilatının lüzumundan bahsederek milli hareketi başlatmak istemiştir: “…Ciddi bir 

mukavemet için milis teşkilatının hemen yapılmasını lüzumlu görüyorum. İcap ederse 

Karaman'dan bir alay ve Beyşehir'den bir bölük süvari de gönderirim. Fakat evvel emirde ve 

serian Burdur ve Isparta hatta Afyonkarahisar ve Akşehir kasaba ve köylerinin ve bilhassa 

Yörüklerin efkâr ve niyetlerini bildiriniz.”524 

Ancak Cemal Paşa'nın milis teşkilatı kurmasına bazı mahalli idarecilerin karşı 

oldukları görülür. Bunu 20 Haziran 1919'da Harbiye Nezareti'ne şu şifre ile bildirir: 

“Harbiye Nezareti Celilesi'ne. 

İtalyan işgalinin yakın zamanda Burdur ve Isparta'ya tevessül edeceğinin kaviyyen 

memul sunulmasına nazaran amal-ı milliyenin buna razı olmadığını, zamanında fiilen ispat 

etmek üzere milis teşkilatına ve şehirli, köylü ahalinin ikaz edilmesine cihet-i askeriyece bezl-i 

gayret edilmesine rağmen, hükümet-i mahalliyeler sanki ecnebi amalini tervice memur imişler 

gibi teşebbüsatımızı akim bırakmakta ve binaenaleyh düşmanların ekmeğine tereyağı 

sürmektedirler. Burdur Mutasarrıflığı'nın bu cümleden olduğunu arz ederim.”525 

Cemal Paşa'nın çalışmaları sonucunda bölgede birçok milli teşkilatlar kuruldu. 

Bunlardan biri olan Isparta Gönüllü Mücahitleri Teşkilatı İtalyan ilerlemesine karşı ne 

yapılması gerektiğini II. Ordu Müfettişliği'nden sorarak “Zillet ve meskenetle yaşamaya 

mesudane şehadeti tercih edeceğiz” diyerek mücadeleye hazır olduklarına işaret 

                                                
522 Dursun Gök, Mersinli Cemal Paşa, Aybil Yay., Konya 2011, s. 1. General Milne, “İstiklal Harbi'nin 
teşvikçileri Sivas’ta Mustafa Kemal ve Konya'da Cemal Paşadır” diyecektir (Gök, Mersinli Cemal Paşa,  s. 
35).  
523 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  26 Ocak 1951, S. 45, s.11. 
524 Harp Tarihi Vesikları Dergisi (HTVD), C. II, EU Basımevi, Ankara 1953, Y. 2, S. 6,  vsk. 127. 
525 HTVD, C. II, S. 6, vsk. 128. 
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ediyorlardı526. Hafız İbrahim ve İsmail Şükrü Efendi gibi zatlar, Kütahya- Eskişehir 

muharebelerini takip eden günlerde Fevzi Paşa'ya lüzumu halinde, yine milli alaylar teşkil 

edip başlarına geçebileceklerini ya da köy köy dolaşarak asker toplayacaklarını 

söylemişlerdir527. 

Cemal Paşa'nın milli kuvvet meydana getirmek için 1311 ve 1316 arasındaki 

doğumluları silah altına almak istemesi İçişleri Bakanı Ali Kemal'in tepkisine yol açtı. “Ordu 

müfettişleri bu seferberliği hazırlamaya kalkışırken düşünmüyorlar ki silahlanma ve donatım 

son derece sınırlıdır. Ve mütareke ahkâmı ile elimiz ayağımız bağlıdır. Biz bugün Yunan ve 

İtalyan ve hangi devletle olursa olsun harbe giremeyiz, girersek hem halkımızı ezdirir hem de 

davamızı siyaseten kaybederiz.”528 

Cemal Paşa, bölgesindeki her şeyden Kemal Paşa’yı haberdar etmiş, hiç bir zaman 

kendi başına hareket etmemiştir529. Fakat bu gelişmeler, ortaya çıkacak bir dış baskı 

neticesinde sekteye uğrayacaktır. General Milne'nin 17 Haziran 1919'da Hariciye Nezareti'ne 

müracaat ederek Kemal ve Cemal Paşaların geri çağrılmalarını talep etmesi üzerine generalin 

isteği reddedilmiştir. Bunun üzerine hükümette değişiklik yapılarak Harbiye Nazırlığına Ali 

Ferit Paşa getirildi530.  

Atilhan, İstiklal Savaşı’nı bu şekilde başladığını söyledikten sonra eleştiri 

bombardımanlarına başlayacak, tarihin çarptırıldığını vurgulayacaktır: "Her nedense, İstiklal 

Savaşları hakkında yazılmış olan mahdut eserlerin hiçbirisinde, bu harekâtın başlangıcına 

dair tek malumat yoktur. Müelliflerin, Yıldırım Ordular Müfettişliğini, karargâhı ve 

kolordularıyla birlikte yutmuş olmalarının sebebini tarih araştırsın…"531 

Mersinli Cemal Paşa'nın 17. Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa'ya verdiği kesin emir, 

uygulanamayacaktır. Gerek bu Kolordu karargâhı, gerekse İzmir, Ayvalık ve havalisinde 

bulunan 56. Fırka Kumandanı Hürrem Bey, kendilerinden beklenen vazifeyi yapmamışlar ve 

işgalin genişlemesini önleyememişlerdir. Eğer mümkün olsaydı Cemal Paşa, bu kumandanları 

divan-ı harbe verip, sorumluluğunu da alarak kurşuna dizdirecekti. Ani çöküntü, hiçbir şey 

yapılmasına fırsat bırakmamıştır. Bunun üzerine Mersinli Cemal Paşa 19 Mayıs 1919’da, 

Aydın'da 57. Fırka, Afyonkarahisar'da 23. Fırka, Balıkesir'de 61. Fırka kumandanlarına bir 

                                                
526 HTVD, C. II, S. 6, vsk. 125. 
527 Cemal Kutay, Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 1974, s. 
219 
528 Ali Fuad Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yay., İstanbul 2010, s. 79. 
529 Gök, Mersinli Cemal Paşa, s. 33. 
530 Gök, Mersinli Cemal Paşa, s. 34.  
531 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  2 Şubat 1951, S. 46, s.10. 
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telgraf gönderecektir. Telgrafta vatanın kurtuluşu için çalışacak teşkilatların vücuda 

getirilmesi ve bunların derhal organize edilerek faaliyete geçirilmesi gereği bildirilmiştir532. 

 Cemal Paşa, milis teşkilatı oluşturmalarını katiyetle emrediyor, silah tedarik 

edilmesini ve dağlarda hazırlıklar yapılmasını tavsiye ediyordu. Öncelikle Konya ve 

civarındaki askeri depolarda bulunan silah ve cephane İngilizlerden gizlice boşaltılıp 

Afyonkarahisar ve Akşehir'e sevk edildi. Bu sırada Müşir İzzet Paşa ile Cevat Paşa'dan şu 

şifre gelecektir: 

"Zat-ı Devletlerine Mahsustur. Konya'da Yıldırım Ordular Müfettişi Ferik Cemal Paşa 

Hazretlerine. Bu şifrenin bizzat halledilmesi rica olunur.  

Düşmanın ani ve gayri memul tecavüzü ve irtikâp ettiği cinayetler malum- u 

devletleridir. Hükümet-i merkeziyenin alacağı tertibat ve düvel-i müttefika mümessilleriyle 

yapacağı temaslara ve neticeye takaddümen zat-ı samilerinin harekâta müdahale buyurmaları 

fevkalade musip ve vatan-ı azizimiz için faydalı olmuştur. Anadolu’dan gelen zevat ittihaz 

buyurduğunuz tertibat ve gösterdiğiniz hassasiyet ve süratten sitayiş ve ümitle 

bahsetmektedirler. Hükümet-i merkeziyenin yapacağı teşebbüsata muvazi olarak ve bu 

teşebbüsleri akamete ve müşkülata uğratmamak şartiyle bütün hareketlerinizde Cenab-ı 

Hakkın muin ve zahiriniz olmasını niyaz eder, muvaffakiyetinize dua eder, gözlerinizden 

öperiz efendim.  

Müşir İzzet                        Ferik Cevat”533. 

 Bu faaliyetler esnasında Cemal Paşa Cevat Rifat Beyi, Akşehir’de Ömer Lütfi Beyle 

Akşehir Kaza Kaymakamı Samih Fethi Bey’in (Muharrir M. Turhan Tan) yanına gönderir. 

Her ikisi de her ne suretle olursa olsun gereken desteği sağlayacaklarını belirtmişlerdir. Ömer 

Lütfi Bey, Akşehir eşraf ve ulemasını evinde toplayıp Sultan Vahdeddin’in bir emrini okuyor: 

Bu emirle halkı, “Her türlü insanlık, hukuk ve antlaşmaları çiğneyerek aziz vatanımızı 

istilaya kalkışan düşmanlarımızın nerelerde duracakları belli değildir. Her türlü çarelere 

başvurularak âdâ-yı dîn-ü devleti vatandan kovmak için bütün Müslümanları vazifeye…”, 

mücadeleye çağırmaktadır534. 

“Bu güzel kararları karargâha getirdiğim vakit, şifre müdürümüzün memleketin her 

tarafından gelmiş olan raporlar ve şifreler içinde bunalmış, uykusuz ve yorgun bularak 

yardımına koştum. En çok şifre şarkta On beşinci Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir 

Paşa’dan gelmişti. Müşarünileyh, öteden beri tanışıp sevdiği Mersinli Cemal Paşa’yı ne 

                                                
532 Aynı Yer. 
533 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  2 Şubat 1951, S. 46, s.10. 
534 Atilhan, İstiklâl Harbi’nde Sarıklı Kahramanlar, s. 28.  
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suretle olursa olsun takviyeye ve hizmete amade olduğunu bildiriyor ve muvaffakiyetler 

diliyordu.”535 

Müfettişlik Karargâhı, Ereğli ve Niğde’ye bir seyahat yapar. Konya’da 20. Kolordu 

Kumandanı Ali Fuat Paşa (Cebesoy) bulunuyordu. Kendisi bu milli davaya ilk katılanlardan 

olacaktır. Sabah, büyük bir at yarışı düzenlenir. Ereğli’deki İngiliz yüzbaşısı da bu yarışa 

davet edilir. Bu görünürdeki eğlencenin arkasında, Mersinli Cemal Paşa, bütün Ulukışla ve 

sair askeri depolarda mevcut silahları ve cephaneyi naklettirmiş oluyordu. Konya’ya 

döndükleri vakit, Müfettişlik mıntıkasında iki milis alayının tarih sahnesine çıktığı 

görülecektir. Biri Afyonkarahisar’dan eski mebus Şükrü Hoca’nın Çelik Alayı, biri de 

Isparta’dan eski mebus Hacı İbrahim Bey’in Demir Alayı536. 

Bu sırada garip bir hadise olur. Sadrazam Damat Ferit Paşa’dan ne pahasına olursa 

olsun vatan-ı azizin karış karış müdafaa edilmesini bildiren bir şifre gelir. Fakat Cemal Paşa 

“Buna pek güvenilmez; kim bilir hangi siyasî rüzgârdır!” diyerek önem göstermez. Sonra 

Ayvalık’ta bulunan Kel Ali Bey’den (Ali Çetinkaya) bir telgraf gelir. Ali Bey, Ayvalık 

Mıntıka Kumandanıdır. Emrindeki 172. Alayla 28 Mayıs 1919 tarihinde Ayvalık’a asker 

çıkarmaya başlamış olan Yunanlılara, şehrin bir iki kilometre doğusundaki tepelerden ateş 

açtığını ve kıtasını gönüllülerle takviye etmekte olduğunu bildirir. Mersinli Cemal Paşa ile Ali 

Bey arasında kadim bir dostluk mevcut olduğu söylenmektedir. Bu sebeple dostane bir ifade 

ile kendisine bir telgraf gönderilir. 29 Mayıs 1919 tarihli telgrafta Cemal Paşa, Ali Bey’e 

kendisine olan güveninden bahseder ve noksanlarını gidermek için elinden geleni yapacağını 

                                                
535 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  2 Şubat 1951, S. 46, s.16. 
536 Şükrü Hoca gibi din adamlarının Atilhan’ın gözünde ayrı bir değeri vardır. Kendisi için bunlar, adeta kutsal 
değerler haline gelmiştir. Özellikle karşıt olduğu insanlara karşı bunları daima yüceltmiştir. Büyük Doğu’da 
Şükrü Hoca’yı anlattığı bir makalesinde aşağıdakilere vurgu yapacaktır: 
"Teşkilatların geliştiği ve türlü ihtirasların kaynaştığı ilk devirlerde sadece İslamiyet’in mukaddes şerefini ve 
vatanın müstevli ayağında çiğnenmemesini düşünerek silahına sarılan ve mukaddes bir gazanın imametini kabul 
edip hemşerilerinin önüne düşen adamların başında, göğsünde çapraz fişeklikler, elinde mavzer tüfeği, başında 
ruhunun bütün berraklığını ifade eden beyaz sarığı ile Çelik Alay Kumandanı ve Milli Mücadelenin ilk devre 
Afyon Mebusu Şükrü Hoca vardı… Meclisin içinde, cephede olduğundan daha kahramanca ve daha cesurane 
çarpıştı. Onların iman dolu göğüsleri, sefil ihtiraslara set teşkil etmeseydi, daha o vakit kim bilir ne acı tecelliler 
görecek ve ne azgın ihtiraslara şahit olacaktık. Bütün bunları köstekleyen ve cephe gerisindeki kaynaşmalara bir 
ulviyet ve asalet bahşeden insanların başında Hacı Şükrü gelir… Ömründe bir defa bile silah tutup ruhuna 
asalet vermemiş bazı dejenereler, hacısı ve hocası, bütün bir Anadolu’nun çoluğu çocuğu, genci ve ihtiyarıyla 
düşmanın boğazına sarılıp onu vatan hariminde boğması üzerine bu züppeler, Türk Milletinin meydana getirdiği 
harikalar harikası Milli Mücadele'de servetler meydana getirmekten geri durmadılar. Onların talan yaygaraları 
içinde, Şükrü Hoca'nın temsil ettiği bütün kahramanlık ve kahramanlar derin zulmetler içinde genç neslin 
gözlerinden gizlendi" (Atilhan, “Rahmetli Şükrü Hoca”, Büyük Doğu, 5 Ocak 1951, S. 42, s. 11). İstiklal Savaşı 
kahramanlarından biri olan Rahmi Göker adında bir emekli bir yüzbaşının evinden icra yoluyla çıkarılması, yaşlı 
annesiyle birlikte sokakta kalması gibi hadiselere yönelik birçok örnek veren Atilhan, bu kahramanların, arka 
planda kalmasından başka böyle sıkıntılar içinde olduklarına da vurgu yapmıştır (Atilhan, “Zavallı Mücahitler”, 
Hüradam, 12 Ocak 1951, Nu: 38, s. 1).  
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bildirir537. Çalışmalar sonucunda vatanın istikbali ve milletin namusu için ölmeye hazır 

yaklaşık otuz bin kişilik bir kuvvet meydana getirilir.  

Bu sıralarda 3 Haziran 1919’da, Dokuzuncu Ordu Müfettişi Kemal Paşa’dan Mersinli 

Cemal Paşa’ya bir şifre gelmiştir. Kemal Paşa, Mersinli Cemal Paşa’yı yakından takip 

ettiklerini ve hareketlerini takdirle karşıladıklarını bildirmiştir. Ancak Kemal Paşa, İstanbul 

tarafından aralarına bir ikilik konulacağı yönünde endişeli olduğunu vurgulamıştır. Bunların 

önüne geçilmesi için Mersinli Cemal Paşa’nın bizzat padişahla görüşmesi gereğine inandığını 

da söylemiştir538. Mersinli Cemal Paşa, bu kadar kısa bir şifreyi belki yarım saatte 

okuyacaktır. Ne tebessüm, ne teessür hiçbir şey ifade etmeyen bir ifade ile Cevat Rifat Bey’e 

- “Peki, bende kalsın” der.  

Haziranın beşinci sabahı, güneş doğmadan Paşa, Cevat Rifat’ın odasına gelir: 

- “Seni rahatsız ettim, değil mi oğlum?  

- Hiçbir zaman Paşam. Emrinize, iradenize her an hazırım efendim…  

- Oğlum, hazırlan. İlk trenle İstanbul’a gideceksin. Ben sana mektupları 

hazırlayacağım. Onları alır, vereceğim talimata göre hareket edersin.” der.  

 

B. Atilhan’ın Mersinli Cemal Paşa Tarafından İstanbul’a 

Gönderilmesi ve Faaliyetleri  
Cevat Rifat Beyin böyle bir seyahate hazırlanması için beş dakika yetecek ve 

artacaktır bile. Kolordu Kumandanı Fahrettin Bey539 de karargâha gelmiştir. Cevat Rifat Bey 

mektupları ve talimatı alarak trene atlar ve İstanbul’un yolunu tutar…540.  

İstanbul’da ilk işi, itilaf kuvvetleri temsilcilerine Anadolu’nun gönderdiği 

beyannameleri bizzat götürüp vermek olmuştur. Önce Amerikan temsilcisine gider, resmî 

elbisesiyle beyannameyi verir. Bunu bir kovboy cesareti gibi kabul eden amiral, Cevat Rifat 

Bey’den çok memnun kalır; kendisine çay ikram eder ve başarılarını temenni eder. 

Onun arkasından Cevat Rifat Bey İngiliz temsilcisine gider. Temsilci Cevat Rifat 

Bey’i ciddi bir şekilde dinlemiştir. Atilhan’ın İtalyan ve Fransız temsilcilerinin lakayt 

                                                
537 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  9 Şubat 1951, S. 47, s.10.  
538 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  9 Şubat 1951, S. 47, s.10. 
539“On İkinci Kolordu Kumandanı Miralay Fahrettin Bey, Konya’da el yazısıyla yazdığı bir broşürde, 
Anafartalar harbinin zafer ve galibiyetinde Mustafa Kemal Paşa’nın hissesi olmayıp yapılan propagandaların 
hep uydurma olduğunu gayet ilmi, müdellel ve mukni bir surette yazmış bulunuyordu” diyen Atilhan’ın (Atilhan, 
“Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 17 Ağustos 1951, Nu: 23, s.4) bahsettiği bu broşürü 
maalesef bulma imkânımız olmamıştır. 
540 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  9 Şubat 1951, S. 47, s.11. 
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karşıladığı beyanneme son derece nazik ama bir o kadar kesin bir dille kaleme alınmıştı541. Bu 

beyannamenin bir suretini de özel bir mektupla Cevat Paşa’ya takdim eder. Paşa, 

Nişantaşı’ndaki evinde Cevat Rifat Bey’e şunları söyler: 

- “Adaş, hemen Paşa’ya bir şifre ver. Kendilerine arz edilecek zamana kadar 

Konya’dan bir adım ayrılmamalarını ve İstanbul’a gelmeye katiyen teşebbüs 

etmemelerini bildir. Zatı Şahane ile görüşmek meselesi şimdilik lüzumsuz ve 

tehlikelidir. Sen bu kadarını hemen arz et, sonra gel yine beni gör. Haydi adaş!” 

Mektupları hükümdarlık makamına ulaştırmak için verilen talimat üzerine önce 

Veliaht Abdülmecid Efendi ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye giden Cevat Rifat Bey, 

"…Tepeden tırnağa kadar asalet akan ve insan güzelliğinin bir numunesi olan Veliahd”ın 

kendisini “efendilere mahsus ince bir nezaket ve bariz bir asaletle” karşıladığını 

kaydetmektedir. Mektubu okumalarında sonra Veliahdın yüzünde bir pembelik husule 

gelmiştir. Cevat Rifat Bey, hemen hükümdara mahsus olan mektubu da uzatır. Ancak 

veliahttan şöyle bir tepki gelir: 

- “Bu mektubu sizin bizzat hakipay-ı şahaneye takdiminiz münasiptir. Çırağan 

Sarayı’nda Ömer Faruk Efendi’yi ziyaret ediniz. Sizi huzura çıkaracak imkânları 

hazırlar. Kumandan Paşa’ya selamlarımı söyleyiniz. Kendilerine dua ediyorum. 

Bize verilecek malumatı fimabaat Ömer Faruk Efendi vasıtası ile bildirebilirler. 

İyi haberlere intizar ederim. Cenabı Hak mesailerini mazhar-ı nusrat buyursun…” 

Bunun üzerine Cevat Rifat Bey, huzurdan ayrılarak Çırağan Sarayı’na gelir.  Ömer 

Faruk Efendi, hemen konuya girer:  

- “…Hoş geldiniz. İyisiniz maşallah… Gazanız mübarek olsun. Paşa Efendi’nin 

(Cemal Paşa) hareketlerinden ziyadesiyle ümit varız. Yarından sonra sizi akşam 

yemeğine bekleyeceğim. O zaman nasıl hareket edeceğimizi kararlaştırırız.” 

                                                
541 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  23 Şubat 1951, S. 49, s.10.  
“İstanbul’da Kuva-yı İhtilafiye Mümessilleri Cenaplarına. 
Devletimiz için çok ağır şartları muhtevi bulunan Mondros Mütarekenamesi ahkâmına harfiyen riayet etmekte 
olduğumuz zat-ı alilerince de meşhut ve musaddaktır. Talih-i harbin makûs tecellisine katlanan milletimizin, 
vatan-ı azizimizin duçar olduğu muazzam felaketten duyduğu elem ve teessür bipayandır. Yaralarını sarmak ve 
istikbalini düşünmekle meşgul olan milletimiz, Yunanlıların her türlü medeniyet ve hukuk-u düvel kaidelerini 
çiğneyerek vatan-ı azizimizin en kıymetli parçalarını işgale teşebbüs etmesini ve birçok zulüm ve fecayinin 
irtikâp edilmesini zat-ı devletlerinin dahi hoş karşılamayacaklarına suret-i katiyede emin olmak isterim. İzmir’de 
başlayan ve nerelerde duracağı meçhul olan bu facianın, Düvel-i Mütelife’ce önleneceği tarihe kadar, 
haklarımız ve şereflerimizi ve vatan-ı azizimizi milletçe müdafaa etmek ve buna muktazi tedbirleri almakta acil 
zaruretler hissettik. Memleketimizde meskûn ekalliyetlerin bütün hukuku mahfuz ve müemmen olmak şartıyla 
emrimdeki ordu mıntıkasında cereyan etmekte olan fecayii durdurmağa ve vatan-ı azizimizi karış karış 
müdafaaya karar verdik. Zat-ı devletlerinin, çok meşru olan bu hakkı tanıyacaklarına ve icap eden tedabiri 
ittihaz buyuracaklarına dair olan ümitlerimiz bakidir. İhtiramat-ı faikamın kabulünü rica ederim.   
5 Haziran 1335 tarihli ve 111 numaralıdır.  
Yıldırım Ordular Müfettişi Ferik Cemal” 
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Ertesi gün akşam yemeğinde buluşurlar. Yemekten sonra Yıldız Sarayı’na gidilir. 

Mabeyn dairesinde yirmi dakika kadar bekledikten sonra Padişahın odasına alınan Cevat Rifat 

Bey son derece heyecanlanmıştır. Anlatımlarında “…Ömrümde ilk defa bir Türk 

hükümdarının huzurundayım” demekle çok yakın bir tarihi unutmuş oluyordu542. İlk bakışta 

padişah ile ilgili düşüncelerinde yanıldığına, onun son derece hassas ve olayları yakından 

takip eden bir kişilik olduğuna karar verdi. Atilhan, yaptığı işten ötürü gururludur ancak, 

başından büyük işlere kalkıştığından dolayı da pişman olduğunu gizleyememektedir. Verdiği 

mektubu padişah uzun bir müddet okumuş, bu sırada ayakta bekleyen Cevat Rifat Bey’e 

herhangi bir şey söylememişti. Ancak Atilhan, bu mektupta neler yazdığını bilmemektedir ve 

olayları aktardığı tarihte bile bunları öğrenemediğini vurgulamaktadır. Padişah net bir tavırla 

Cevat Rifat Bey’e dönerek:  

-  “ Mevzubahis olan şey saltanat değil, vatan-ı muazzezimizdir… Her şeyden evvel 

bu vatanın istihlası lazımdır. Ecdad-ı izamımızdan bize miras kalan vasi bir vatan 

tarumar olmuş ve elimize bırakılan kısm-ı cüzi de âdâ tarafından payimal 

edilmiştir. Paşaya söyleyiniz, her şeyden evvel vatan-ı azizimizin daha ziyade 

duçar-ı felaket ve hakaret olmamasına muktazi himmetlerini tezyit etsinler. Şahsi 

nükudumdan elimde bulunan miktarını bilateemmül bu uğura sarf ettim. Bana 

yazılan hususatın tahakkuk etmesini ve cereyan edecek hadiselerin arzularımıza 

muvafık düşmesini ümit ederim. Elimden gelen yardımlar diriğ edilmeyecektir. Ben 

icap ettikçe paşaya lüzumu olan malumatı gönderirim.” der. 

Padişahla görüşmesinin ardından Cevat Rifat Bey, aldığı malumatı derhal Konya’da 

Yıldırım Ordular Kumandanına bildirir543. 

Cemal Paşa’dan aldığı acil bir şifre üzerine bir gün için Konya’ya geri dönmek 

zorunda kalan Cevat Rifat Bey, Kemal Paşa’nın Cemal Paşa’ya gönderdiği şifreyi kendisine 

gösterdiğinden bahsetmektedir. Bu şifrede şunlar vardır:  

“ Zat-ı devletleri gibi, ordunun en kıdemli ve sevilmiş bir kumandanı ve ağabeyimiz 

varken Huzur-u Şahane’ye küçük rütbeli, ahval-i âlemden bihaber bir zabitin izamını muvafık 

görmedik. Bizzat zat-ı Samileri zahmet buyurup Zat-ı Hazret-i Padişahiyi dava-yı millimiz 

için iknaa ve İstanbul’daki rical-i devlet ile temas buyurarak cümlesinin fikrini bu noktayı 

imale buyurmalarını halisane temenni ve niyaz eylemekteyiz.”544 

                                                
542 Atilhan, başka bir yerde daha önceleri Kuleli’de öğrenci iken, Sultan Abdülhamid ile de görüştüğünü 
söylemişti. (Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, s. 9). 
543 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  2 Mart 1951, S. 50, s.10-11.  
544 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  9 Mart 1951, S. 51, s.10. 
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Cevat Rifat Bey, Cemal Paşa’nın, bu şifreyi kendisine göstermediğini fakat kendisinin 

gördüğünü belirtmektedir. Yalnız kendisine şu talimatı verir:  

- “Aslan oğlum. Hemen İstanbul’a dön, Cevat Paşa’yı gör ve Mustafa Kemal 

Paşa’nın İstanbul’daki rical-i devlet ve Zat-ı Şahane ile benim temas etmekliğimi 

musırren tavsiye etmekte olduğunu söyle. Buna göre ne mütalaa ve fikirde 

olduklarını kendilerinden öğrenerek bizim hususi şifremizle bana bildir. Bir de 

İstanbul’da bu mukaddes davaya taraftar, büyük ve küçük rütbeli kimler varsa 

hakikatten uzak olmamak ve mübalağaya kaçmamak üzere bana bildir. Eğer Cevat 

Paşa’dan alınacak cevap kati bir mana ihtiva etmiyorsa Mevlanzade Rifat Bey’i 

görerek Hayri Bey vasıtasıyla kendilerine gönderdiğim mahrem yazıya cevap 

beklemekte olduğumu söyle. Kara Vasıf Bey’i sık sık ziyaret et. Kendisine 

güvenirim, çok vatanperver bir adamdır. Şu mektubu da Cevat Paşa’ya takdim 

et… Haydi, güle güle Cevat oğlum…”545.  

Kemal Paşa’dan, Cemal Paşa haricinde kendisine şifre gidecek diğer kişi ise Japon 

Rıza olarak bilinen Albay Rıza Kurtkaya’dır. Kendisine gelen hususî şifrede: “Yılana zehir 

veren genç Yüzbaşı İstanbul’dadır. Harekâtının daimi tarassut altında bulundurularak 

icabında tevkifi sureti ile şerrinin bertaraf edilmesi” bildiriliyordu546. 

Cevat Rifat Bey gecenin ilerlemiş bir saatinde Cevat Paşa’nın Nişantaşı’ndaki 

köşkündedir. Kendisini görünce Paşa: “Gel adaş. Ne haber getirdin bakalım? Bu bey yabancı 

değil, akraba.”  Mektubu  verir, Paşa birden hiddetlenir ve: “Katiyen, katiyen… Paşanın bir 

dakika bile yerinden ayrılması asla münasip değildir. Hemen telgrafla kendilerine arz et. 

Yarın akşam yemeğe gel, uzun uzun konuşalım. Durma oğlum!” der. Fazla bir şey söylemeye 

imkân bulmadan çıkan Cevat Rifat Bey, Çamlıca Telgrafhanesine giderek, sabahın erken 

saatlerinde şifreyi Konya’ya çeker. Ancak ertesi gün Cevat Paşa’nın yemeğine gittiğinde 

Paşa’yı telaşlı bulur. “Şifreyi verdin mi oğlum? Bak, paşa yola çıkmış…” Cevat Rifat Bey 

bunun üzerine “Emriniz hemen yerine getirildi Paşam. Şimdi gider, bir de tekit yapar, 

Paşa’yı yollarda bulmaya çalışırım.” dese de Cemal Paşa, yola çıkmış bulunuyordu.  

Bu ani harekette, 12. Kolordu Kumandanı Fahreddin Bey de etkili olmuştur. Şans eseri 

Bilecik tünelinde husule gelen bir arıza üzerine Paşa, bir müddet gecikince ve ikinci şifre 

kendilerine ulaşmıştır. Bu sırada Fahreddin Bey: “Paşam, bir yüzbaşının görüşüyle yoldan 

dönmeyi ben muvafık göremem. Buraya kadar gelmişken İstanbul’a kadar gider, bizzat 
                                                
545 Aynı Yer. 
546 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele”, Büyük Cihad, 31 Ağustos 1951, Nu: 25, s. 4. Japon Rıza, 
Mersinli Cemal Paşa’nın arkadaşı olup, onun büyük lütfunu görmüş ve itimadını kazanmıştı. Kemal Paşa ile 
Mersinli Cemal Paşa arasında ikiyüzlü bir rol oynamıştır (Aynı Yer).  



120 
 

Padişahla ve rical-i hükümetle temas buyurur, dönmek kararı icap ederse onu zat-ı aliniz 

verirsiniz.” diyerek Cemal Paşa’yı ikna etmiştir. Ancak Cemal Paşa’nın bu şekilde 

hareketinde şu gelişme etkili olacaktır. Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa, General Milne'nin 

yazısını alınca saray ile görüşmüş ve Kemal Paşa ile Cemal Paşaların İstanbul'a çağrılmaları 

için harekete geçmiştir. 2-3 Temmuz 1919'da çekilen telgraflarla Kemal Paşa İstanbul'a 

çağrılıyordu.  Paşaların İstanbul'a çağrılmaları için Clemencau da Osmanlı hükümetine 

başvurmuştu547.  

Cemal Paşa, 1 Temmuz 1919'da Konya'dan ayrılır. 5 Temmuz'da 12. Kolordu 

Kumandanı Miralay Selahattin Bey’in Kemal Paşa’ya gönderdiği telgraf aslında konuyu 

açıklamaktaydı. Cemal Paşa, İstanbul'a bazı zevat ile görüşmek ve ailesini yoklamak için 

izinli olarak gitmişti548. Mazhar Müfit Kansu'ya göre Cemal Paşa, hükümetin kendisine 

güveni olduğunu düşünerek ve bundan faydalanarak ordusu için gerekli malzemeyi almak için 

İstanbul'a gitmiştir549. Cemal Paşa, muhtemelen İtilaf devletlerinin ve bilhassa İngilizlerin 

kendisi hakkında hazırladıkları rapordan haberdar değildir veya önemsememektedir. İkincisi, 

Osmanlı Hükümeti üzerindeki İngiliz baskısının da farkında değildir. Üçüncüsü hükümetten 

silah ve para alacağından emindir550. Cevat Rifat Bey, Paşa’yı Haydarpaşa’da trenden 

inmeden karşılar, rütbesine ve teşrifata bakmadan: “Paşam, efendimize katiyen hareket 

buyurmamalarını yazmıştım. Cevat Paşa biraderiniz de bunu ısrarla böyle istemekte idi. 

Mümkünse avdet buyurulmaz mı?” der. Cemal Paşa, karşılığında “Haklısın oğlum. Fahreddin 

Beyle bu karara vardık. Yarın Müşir İzzet Paşa ile Rifat Bey’i göreyim; beraber döneriz” diye 

cevap verir. Ancak dönemezler. Atilhan’a göre işgal altında bir tarafa çekilmiş karışık 

insanlar muhitinden ayrılmaları mümkün olmaz ve böylece Kemal Paşa rakipsiz kalır551. 

Atilhan’ın burada Cemal Paşa ile Kemal Paşa’yı liderlik konusunda birbiriyle rakip olarak 

değerlendirmesi, son derece ilginç bir tespit olarak görünmektedir. Atilhan’daki bu kurgu, 

herhangi dayanağı olmayan düşünceler olarak değerlendirilmelidir.  

Konya’da kolordu kumandanlığına Selahaddin Bey (Babıalili ismiyle tanınmıştır) 

adında değerli bir zat gelir. Mücadeleci ve vatanperverdir. Bütün ordu işleri bu zatın sırtına 

yüklenir… Cevat Rifat Bey, Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halit Bey’in Dâhiliye 

Nezaretine gönderdiği 8 Eylül 1919 tarih ve 763 sayılı aşağıda verilen tezkire üzerine, 11 

Eylül 1919 tarihinde tutuklanarak Bekir Ağa Bölüğü’ne sevk edilir: “Yıldırım Ordular 
                                                
547 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, C. 2, Cem Yayınları, İstanbul 1992, s. 466.   
548 Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Yapı Kredi Kültür Sanat Yay., İstanbul 2005, s. 105. 
549 M. Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C. I., TTK Yay., Ankara 1966, s. 70-
71. 
550 Gök, Mersinli Cemal Paşa, s. 37, 38. 
551 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 21 Eylül 1951, Nu: 28, s.1. 
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Müfettişliği Başyaveri olduğu anlaşılan Cevat Rifat Bey isminde bir yüzbaşının Çamlıca 

Telgrafhanesi vasıtasıyla Konya ile mütemadi surette muhabere eylediği ve çektiği şifrelerin, 

meşhut olan harekâtla alakadar olduğu anlaşılmakta olduğundan muktezasının emir ve 

iradesi maruzdur.”552  

11 Eylül 1919 tarihinde, kendisi Bekir Ağa zindanının bir odasına kapanırken Cemal 

Paşa’nın evi istihbaratçılar tarafından gözetim altına alınır. Atilhan’a göre biri tutuklu, biri ev 

hapsinde kalarak Yıldırım Ordular Müfettişliği mıntıkasında vücuda getirilen kırk bin kişilik 

kuvvet kasten dağıtılmış olur ve Milli Mücadele’nin birinci safhası böylece kapanır553. Cevat 

Rifat Bey’in tutuklu bulunduğu son günlerde odasına, Tahsin adında genç bir ihtiyat zabiti 

gelmiştir. Ancak kendisi, bu şahsın bir casus olarak geldiğini ve fikirlerini öğrenip üst 

makamlara iletmek için görevlendirildiğini belirtir. Tahsin Bey “… Fakat Allah şahit olsun ki, 

vatanımız böyle baştanbaşa felaket içindeyken ben böyle alçaklığa tenezzül edemem, 

isterseniz benden istifade ediniz, her istediğinizi yapmaya hazırım.” der. Cevat Rifat Bey bu 

itirafla beraber, Tahsin Bey’den azami derecede faydalanacaktır554. Harbiye Nazırı Süleyman 

Şefik ve Sadrazam Damat Ferit Paşaların Cevat Rifat'ın idam edilmesine yönelik tavrına 

karşın Sultan'ın  “Bu genç yüzbaşıyı gördüm, nasiyesi paktı. Vatana çok hizmet etmiş, yaralar 

ve nişanlar almış ve çocuk yaşında yüzbaşı olmuş. Keyfiyetin tetkiki lazımdır.”555 dediğini 

sonradan öğrendiğini söylemektedir.   

Cevat Rifat Bey, İstiklal Savaşının başladığını kabul ve iddia ettiği yer olan Konya 

için de bir hayli üzgündür: "…Zavallı ve talihsiz, sonra bir hiç yüzünden yok yere birçok 

evlatlarının iplerde boğulduğuna ve birçok ocakların sönüp ailelerin matemlere büründüğüne 

şahit olan Konya, Milli Mücadele’nin ilk adımlarını hiç aksamadan atmış, uhdesine düşen 

fedakârlığı çekinmeden yapmış fakat her nedense iftiraya, talihsizliğe ve bedbahtlığa 

uğramaktan kendini kurtaramamıştır…”556 

Atilhan, İstanbul’da Milli Mücadeleye katkı verecek olan münevver insanlar dediği 

fedakârları arayıp bulmuş ve süratle onları Anadolu’ya geçirmek için çalışmış olduğunu da 

                                                
552 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  9 Mart 1951, S. 51, s.10. 
553 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 5 Ekim 1951, Nu: 30, s.4. 
554 Aynı Yer. İstiklal Harbi’nin ortalarında Zonguldak'ta iken, Kastamonu İstiklal Mahkemesi Reisi olan Şevket 
İnce'den gelen bir telgrafta, mülazım Tahsin adında bir subay hakkında kendisinden bilgi istenir. Cevat Rifat 
Bey, bu isimde birkaç tanıdığı olduğunu, şuanda kimden bahsedildiğini çıkaramadığını ancak Kastamonu'ya 
gelince kendisini görüp gerekli mütalaayı vereceğini belirtir. Ancak Kastamonu'ya geldiğinde bu gencin idam 
edildiğini öğrenir. İdam kararının sebebi de adı geçenin cebinde bir İngiliz lirası çıkmasıdır. “Çok müteessir 
oldum, söylendim ve bunda adalet olmadığını bunun bir katil ve cinayet olduğunu tekrarladım. Refik Şevket İnce, 
hiç istifini bozmadan nargilesini horuldatmaya devam ediyordu. İşte sırf Anadolu Türk köylüsünün eseri olan 
Milli Mücadelede böyle seri halinde cinayetler vardır”  
555 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 5 Ekim 1951, Nu:30, s.4. 
556 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu,  16 Mart 1951, S. 52, s.10. 
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söylemektedir. Ancak hangi arkadaşına durumdan bahsetse, aldığı cevaplardan dolayı ilk 

intibaları olumsuz olmuştur. Aldığı cevap genelde, “Bırak canım şu hayali. İki milyonluk 

muazzam bir ordu ile başaramadığımız bir işi, bunca yıkıntı ve çöküntülerden sonra silahsız 

ve yaralı şu bir avuç insanla mı başaracağız?” şeklinde olmuştur. Ancak uzun aramaları 

sonucunda bir isim bulmuştur ki; bu Mülazım Halil Nuri Bey’dir. Erenköy’deki evinde hasta 

annesiyle beraber yaşayan Halil Nuri Bey’in ilk sözü: “Mader-i vatan da hastadır. Evvela 

onun kurtulması lazımdır. İcap ederse annem değil, hepimiz feda-ı can edelim, yeter ki o 

kurtulsun” olur557. 

Atilhan’a göre kendisi, Bekir Ağa zindanlarında tevekkül içinde akıbetini beklediği 

esnada, 2 Ekim 1919 sabahı Beyşehir’deki Nazım Bey’in, süvari alayı ile birlikte Konya’ya 

yürümesi, Vali Cemal Bey’in firarı, Birinci Damat Ferit Paşa kabinesinin düşmesine sebep 

olmuştur558. Oysa Atilhan’daki böyle bir yargı tamamen hatalıdır. Çünkü Damat Ferit 

Paşa’nın istifasına sebep olan olay Konya’daki olaylar değil, Sivas Kongresi’dir.  

Müşir Ali Rıza Paşa’nın sadrazam, Mersinli Cemal Paşa’nın da Harbiye Nazırı 

olmasıyla Cevat Rifat Bey, zindandan kurtulmuş olur. Yeni hükümet, neticede vatanperver bir 

yapı taşısa da Anadolu ile bir birlik sağlanamayacaktır. Atilhan, Sadrazam Ali Rıza Paşa ve 

Harbiye Nazırı Mersinli Cemal Paşa'nın vatanperver olmalarına rağmen, Anadolu ile bir 

birliğin oluşmamasının nedenini şu şekilde açıklamaktadır: “Mustafa Kemal Paşa, hükümet 

merkezinin Anadolu'ya nakli için bütün kalem ve zekâ sermayesini kullandı. Ve yeni ve 

muazzam bir ihtilaf doğmuş oldu.”559 

Hükümet merkezi tartışmasında büyük çoğunluk, Mersinli Cemal Paşa'nın yanındadır. 

Hatta Yunus Nadi bile Cemal Paşa tarafında yer almıştır. Atilhan, bu bahse ait bir taraflı 

bilginin de Nutuk'ta yer aldığını belirtmektedir. Atilhan enteresan bir şekilde başkentin 

İstanbul’dan alınmasına karşı olduğunu bu makaleleri kaleme aldığı yıllarda dahi savunmaya 

devam etmiştir. “Koca ve yaralı bir vatanın istikbali ve mukadderatı hakkında karar vermek 

zor bir şeydir. İstanbul’un tesirinden uzak kalmak ve başlı başına hüküm sürmek arzusu, 

devletin merkezinin değiştirilmesini isteyebilir. Fakat sinesine bu aziz vatanın en güzide 

evlatlarını toplamış olan milyonluk bir şehirden küçük bir kasabaya göç etmek ve bütün 

nizamları alt üst etmek kolay bir şey değildi. Bir de bu muazzam tarihi mesuliyete şahsi 

ihtiraslar karışırsa…”560  

                                                
557 Aynı Yer. 
558 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 5 Ekim 1951, Nu: 30, s.4. 
559 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 12 Ekim 1951, Nu: 31, s.1. 
560 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 12 Ekim 1951, Nu: 31, s.4. 
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Mersinli Cemal Paşa, İstanbul ve Burgaz Ada depolarında bulunan bütün silah, 

cephane ve diğer teçhizatı Anadolu’ya nakletme işini ilk planda gerçekleştirir. Ayrıca liyakat 

sahibi subayların da Anadolu’ya geçirilmesini sağlar. Bir gece bir nişan vesilesiyle yaptıkları 

görüşmede Sultan, endişelerini açıkladıktan sonra; otuz bin altın tahmin edilen bütün şahsi 

servetini bu davaya feda ve vakfettiğini, memleketin haysiyeti ile birlikte kurtulmasından 

başka bir şey arzu etmediğini söyler. Ayrıca bütün varlığı ile Anadolu harekâtına yardım 

edeceğini ve müstevlinin ne pahasına olursa olsun vatandan kovulması lazım geldiğini ileri 

sürer561. 

Daha önce de ismi verilen Japon Rıza, Atilhan’ın deyişiyle Mersinli Cemal Paşa’nın 

yanına sokulmuş, sinsi vazifesini ustalıkla yerine getiriyordu. “Binbaşı Japon Rıza sinsi bir 

riyakârlıkla bir gün Mersinli Cemal Paşa ya benim için şöyle demişti: ‘Emirlerinizin bazısını 

yapmıyor. Teveccühünüzü suiistimal ediyor’  gibi bir iskandilde bulunmuştu. Büyük adamın 

cevabı şu olmuş; ‘Onu oğlumdan fazla severim ve inanırım. Bazı emirleri yapmamışsa 

haklıdır. O yapılması ve yapılmaması lazım olan şeyleri bilir’ demiş ve cüce binbaşıyı 

terslemişti. Bunu bana Çerkez Çavuş Bekir Efendi nakletmişti.”562 

Cevat Rifat Bey, hakkında yapılan dedikodulara fazla dayanamaz ve bir gün Cemal 

Paşa’dan istifasını kabul etmesini istirham eder. Bunu üzerine Cemal Paşa şöyle karşılık verir: 

“Katiyen kabul etmem Cevat. Ben çekilirim yine seni bırakmam. Senin mert ve asil 

vatanperverliğinden ve sadık hizmetinden mahrum kalamam.”563 Esasen bu çok iddialı bir 

ifade gibi gözükmektedir. Atilhan, buna rağmen aldığı altı haftalık istirahat esnasında dahi 

Cemal Paşa’nın sık sık kendisini ziyarete geldiğini vurgulayarak iddiasını daha da 

kuvvetlendirmiştir.  

İngilizler 1 Aralık’ta Harbiye Nezaretini kuşatırlar. İngiliz temsilcisi, Mersinli Cemal 

Paşa’dan nezaretten çekilmesini ister. Cemal Paşa, Cevat Rifat Bey’e dönerek: “Ne 

düşünürsün oğlum” der. Cevat Rifat Bey de kendisine şöyle karşılık verir: “Paşam, siz istifa 

etmeyiniz. Varsın onlar sizi zorla makamınızdan ayırsınlar. İsterlerse tevkif etsinler. O zaman 

bizim de hareket yolumuz daha kati olarak tebellür etmiş olur.”564 

İngilizler İstanbul'da iken Cevat Rifat Türk Zabitan Grubu adında bir teşkilat meydana 

getirir. Bununla ilgili olarak; ...”Harplerde ve vazife başlarında feragat ve fedakârlıkla hizmet 

görmüş mümtaz Türk zabitlerini bu nam altında bir araya toplamıştım” demektedir565. Bu 

                                                
561 Aynı Yer. 
562 Aynı Yer. 
563 Aynı Yer. 
564 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 26 Ekim 1951, Nu: .33, s.4. 
565 Aynı Yer. 



124 
 

teşkilat son derece genişler ve kuvvetlenir. Harbiye Nezareti bir genelgeyle İstanbul’da 

mevcut bütün zabitlerin Gümüşsuyu’ndaki Askeri Hastane konferans salonunda Harbiye 

Nazırı Yaveri Cevat Rifat Bey tarafından verilecek konferansta bulunmalarını bildirmiştir566. 

Ertesi sabah, İstanbul gazetelerinin bu konferanstan önemle bahsetmeleri İngilizleri 

telaşlandıracaktır.  

Fevzi Paşa’nın Harbiye Nazırlığına gelmesiyle, Mersinli Cemal Paşa Kadıköy’deki 

evine çekilmişti. Cevat Rifat Bey de Çamlıca’ya geçmiş ve Zabıtan Grubu işiyle uğraşmaya 

başlamıştı.  

 

C. Atilhan’ın Anadolu’ya Hareketi  
İşgalin ilk günlerinde, hareket etmek neredeyse imkânsızken, Harbiye eski Nazırı 

Mersinli Cemal Paşa’nın yaveri Cevat Rifat Bey, Sadıkzadelerin Yeni Dünya gemisi 

vasıtasıyla Anadolu’ya gitmek için harekete geçer ve 18 Nisan 1920’de İnebolu’ya ulaşır567. 

İstanbul’dan ilk hareketinde Keleş Kaptan'ın kullandığı geminin kömürlüğüne saklanarak 

İngiliz kontrolünü atlatır. Vapurda Cevat Rifat Bey’in peşine takılmış bir kişi daha vardır ki 

bu Japon Rıza’dır. Kendisini takip etmektedir. Cevat Rifat Bey, hiç bir şey sezmemiş gibi 

pişkin hareket eder, başındaki eski fesi, sırtındaki alelade elbisesi ile kimsenin ona önem 

göstermemesinden de gayet memnundur. Yolculuk sonunda Zonguldak’a adımını atar. Hasan 

İzzettin Dinamo, Cevat Rifat Bey’in karaya adım atışını şöyle tasvir etmektedir: 

“İnebolu önünde duran yolcu vapurundan ince uzunca boylu, asker bakışlı, düzgün, 

güzel yüzlü, büyükçe ağızlı, iri sağlam çeneli sivil bir genç adam dalgaların üzerinde 

fındıkkabuğu gibi oynayan kayığa atladı… Genç adam, hemen kumandanlığa giderek Yüzbaşı 

Cevat Rifat olduğunu, ulusal kurtuluş savaşına katılmaya geldiğini söyledi. Bunun üzerine 

Kastamonu’ya Batı Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa’ya Cevat Bey’in buraya geldiğini 

bildiren bir telgraf çekildi.”568 

Cevat Rifat Bey, ilk iş olarak derhal Jandarma Kumandanı Ziya Bey’e gider. 

Aralarında şöyle bir sohbet cereyan edecektir:  

- “Ben ordudan istifa etmiş bir zabitim, ticaretle uğraşacağım. Buraların vaziyetini 

tetkike geldim. Lütfen beni tenvir ediniz. 

                                                
566 ATASE, İSH/ 465. 73. 73-1. 
567 ATASE, İSH/ K:578. G:49. B:49-1. 
568 Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal İsyan, C.5, Tekin Yayınevi, İstanbul 2010, s. 204-205. 
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- Kardeşim şu ticaret işini bir tarafa bırakalım, siz pek ala bir zabitsiniz. Anadolu'ya 

hizmete geliyorsunuz. Buralar ateş ve ihtilal içinde. Bolu'da isyan var. Bana 

kalırsa İnebolu istikametinde yolunuza devam ediniz.  

- O halde gelir, Bolu'da isyanları bastırır buradaki asayişi de hemen yoluna 

koyarım siz merak etmeyiniz binbaşı bey.”  

Garip bir tesadüfle Cevat Rifat Bey, ilgili havalinin kumandanı olduğunda Ziya Beyle 

karşılaşacaktı. O kadar ki içkiyi mıntıkasında şiddetle yasakladığı günlerde Ziya Bey'in de 

rakılarını müsadere ederek kendisini cezalandırmıştı569. 

Vapur, Nisan’ın on sekizinci günü İnebolu’ya varır. Cevat Rifat Bey’in bir iddiası da 

İstanbul'un işgalinden sonra ilk olarak Anadolu’ya ayak basanların kendileri olduğu 

yönündedir. Japon Rıza, bu sıralarda ortadan kaybolur. Zira çoktan telgrafhaneye gitmiş ve 

Kemal Paşa’ya şu şifreyi çekmiştir: “Sizinki ile beraber İnebolu’ya çıktık. Emriniz ve 

talimatınızı bekliyorum.” Japon Rıza, otele geldikten kısa bir süre sonra bir baş komiser ve bir 

polis Cevat Rifat Bey’in odasına gelir ve üzerlerini arayacaklarını beyan ederler. Bunun 

üzerine Cevat Rifat Bey polislere, Kemal Paşa'ya çekilmek üzere bir şifre verir. 

“…Verdiğim hususi şifre onları tereddüde sevk etti, ısrar etmeden çekilip gittiler. Bir 

saat sonra Kaymakam ve kumandana Mustafa Kemal Paşa'dan şu emir geldi: Cevat Rifat 

Beyi tedarik edeceğiniz vasıta ile Kastamonu'ya gönderiniz her türlü ihtiyaçlarını temin 

ediniz.”570 

 

D. Atilhan’ın Çaycuma’daki Milli Müfrezenin Başına Geçmesi  
Kemal ve Ali Fuat Paşaların tensibiyle Çaycuma’da toplanan kuvvetleri Yüzbaşı 

Cevat Rifat Bey’in idare edeceği kararlaştırılmıştır571. Cevat Rifat Bey, Birinci Dünya 

Savaşı’nda Ali Fuat Paşa’nın Arabistan cephesindeki kolordu kumandanlığı sırasında ataklığı, 

zekâsı, girişim yeteneği, yiğitliğiyle tanıdığı genç bir subaydı. Paşa, Sina Cephesi’nde onun 

ün salan yararlılıklarını yakından biliyordu. Cevat Rifat Bey’in telgrafını alınca hemen 

Ankara’da Kemal Paşa’ya bildirdi. Kemal Paşa da Ali Fuat Paşa da tehlikeli bir boşluk olarak 

buldukları Kastamonu’nun batısını koruyacak adamı bulduklarına inanırlar. Kemal Paşa, Ali 

Fuat Paşa’nın verdiği gerekli bilgi üzerine, Kastamonu Bölge Kumandanı Albay Osman 

Bey’e 21 Nisan 1920’de şu telgrafı çeker: 

                                                
569 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 9 Kasım 1951, Nu: 35, s.4. 
570 Aynı Yer. 
571 ATASE, İSH/ K:623. G:87. B:87-1.  
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 “Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’in İnebolu’dan bugün Kastamonu’ya vardığı öğrenilmiştir. 

Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’i son kerte nezaket ve önem kazanan bölgenizin önemli noktalarında 

görevlendirerek kullanmanızı ve şimdiye dek cephelerde denenmiş gücünden yararlanılmasını 

salıklarım. Durum ayrıca Kastamonu Valisi Cemal Bey’e de bildirilmiştir.”572 

 Cevat Rifat Bey, artık Kastamonu’dadır ve İstiklal Harbinin göbeğindedir. Burada 

Erkan-ı Harbiye Alayı Kumandanı Erzurumlu Osman Bey isminde bir kumandan vardır. 

Kumandan, önceden kendisini tanıdıklarını ve vatan için yaptıklarından haberdar olduklarını 

belirttikten sonra, özel bir görüşme talep eder ve beraberce öğle yemeğine giderler. Yemekte, 

kendisine başkasının bilmemesi kaydıyla Kemal Paşa’dan gelen bir şifreyi açıklar. Bu şifrede; 

Cevat Rifat'ın Ankara'ya kadar gelmesinin engellenmesi, kendisinin kabiliyetlerinden o 

mıntıkada istifade edileceği, hiçbir şey hissettirilmeden bölgede alıkonulması 

emredilmekteydi573. Bunun üzerine Cevat Rifat Bey, hiçbir şeyden haberi yok gibi davranarak 

Garp Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa’ya (Cebesoy)574 Kastamonu’ya geldiğini ve vazifeye 

hazır olduğunu bildirir. Hemen iki saat sonra kendisine gelen telgrafta da şunlar belirtilir: 

“Hoş geldiniz. Sizinle Garp Cephesi Karargâhında buluşmak isterdim. Fakat buraya 

kadar teşrifiniz için zaman geçecek ve bu müddet içinde şahsiyetinizden istifade 

edilmeyecektir. Kastamonu mıntıka-yı garbiyesinin vaziyeti malumunuzdur. Mücerreb olan 

zekâ ve cesaretinizden bu mıntıkada istifade edilmesini düşünüyoruz. Keyfiyet Kastamonu 

Valisine ve kumandanlığına da bildirilmiştir. Kendileriyle temas ederek vazifeye şitab 

etmenizi rica eder, gözlerinizden öperim.”  

Cevat Rifat Bey, bu kadar nazik bir telgrafın atlatma amacıyla yazıldığını asla aklına 

getirmediğini vurgulamaktadır. “Esasen buna Ali Fuat Paşa’nın mertliği ve asaleti mani 

olduğu gibi bir iki saat içinde başkalarıyla görüşüp bir atlatmaya karar verilmesi de mümkün 

değildi.”575 

Cevat Rifat Bey, Vali Cemal Bey ve Kumandan Osman Bey ile uzun bir görüşmeden 

sonra Kastamonu Garp mıntıkasının idaresini alır. O günlerde Safranbolu’da isyan vardı. 

Şevket Bey isminde bir kumandan, emrindeki müfreze ile birlikte geri dönerek Kastamonu'ya 

çekilmişti. Zonguldak Fransızlar tarafından işgal edilmiş ve Bartın havalisine bir miktar 

Kuva-yı inzibatiye gönderilmişti. Ayrıca Zonguldak ve çevresinde iaşesizlikten dolayı firarlar 

                                                
572 Dinamo, Kutsal İsyan, s. 205.  
573 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 16 Kasım 1951, Nu: 36, s.4. 
574 Atilhan, Ali Fuat Paşa’nın daha sonraki günlerde, “Siyasî düşüncelerle Moskova’ya gönderilmeyip Garp 
Cephesi Kumandanlığında kalsaydı harp, iki sene evvel sona erer ve düşman asla ilerlemek imkânını 
bulamazdı” demektedir (Atilhan, İstiklâl Harbi’nde Sarıklı Kahramanlar, s. 39).  
575 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 16 Kasım 1951, Nu: 36, s.4. 
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meydana geliyordu576. Zonguldak ve Çaycuma'da bir miktar askerin silahlarıyla birlikte firar 

etmeleri üzerine takiplerine karar verilecektir. Firarların sebepleri arasında, askerin iaşesinin 

layıkıyla temin edilememesi olduğu gibi bu hususta tabur ve bölük kumandanlarının kayıtsız 

kalmalarının da büyük bir etkisi olmuştur. Bu yüzden kıta kumandanlarının bu konuda ciddi 

tedbirler almaları gerektiği bildirilmiştir. 25. Kolordu Kumandanı Mirliva İsmet Paşa 

kumandanlar için "…Mühim vazifelerinden birisinin de bilumum kıtaat kumandanlarının her 

türlü tedabire tevessül suretiyle katiyen firarın önüne geçilmesi olduğu bilinmelidir." 

demektedir577. 

Bu zor durumda Cevat Rifat Bey, kendi deyişiyle elinde bir tek nefer, bir tek silah 

yokken “Allah” diyerek vazifeyi kabul eder. Hapishanelerdeki mahkûmlardan uygun olanları 

seçer ve postanedeki kumaşlardan elbise yaptırır. Mahkûmlar için, cahilliklerinin kurbanı 

olduklarını söyler ve ufak suçları olan bu insanların halis kan Türk çocukları olduklarını 

vurgular. Mahkûmların kazanılması konusunda özellikle Hoca Tevfik Efendi ve Kumandan 

Osman Bey’in son derece önemli etkileri olduğundan bahsetmeyi de unutmaz578.  

Halil Nuri Yurdakul ve arkadaşları da bu sıralarda Kandıra üzerinden Kastamonu’ya 

gelmişlerdir. Kendisiyle görüşür: 

“Kardeşim sen burada kal, garp cephesinin başka mıntıkalarında cevher ve yüksek 

kabiliyetinden memleket istifade etsin, sen halis bir Anadolu çocuğusun. Ben de denize doğru 

bir gideyim. Allah’ın bize yardımcı olacağına emin ol” dedim. Halil Nuri Beyle birlikte 

gelmiş olan eski Tavşanlı Nahiye Müdürü Hüsnü Bey’i de yanıma aldım. Ona Bartın 

Kaymakamı sıfatıyla sivil vazife vermek istiyordum.”579 

                                                
576 ATASE, İSH/ K:30. G:89. B:89-5. İaşe meselesi Birinci Dünya Savaşı yıllarında olduğu gibi Milli 
Mücadele’nin bu ilk günlerinde de büyük sıkıntı meydana getirecektir. Bu meseleyle ilgili olarak Atilhan, ilginç 
bir hadiseyi okurlarına şöyle aktarmaktadır:  
“… İnönü'nün kardeşi Hasan Rıza ordunun et ihtiyacını temin edecek müteahhit durumunda… Sağlık raporu 
Sıhhiye Bölüğü Kumandanı bulunan Dr. Mustafa Enver Bey’e havale edilmiş. (Beyoğlu'nda ikamet ettiğini 
söyleyerek referans gösteriyor)… Doktor, vazifesinin kutsiyetini müdrik bir Türk çocuğu gibi kavurmaları 
muayene ediyor ve raporunu veriyor: Kavurmalar kokmuştur ve kurtlanmıştır. Hemen geniş çukurlar 
kazdırılarak bunlar oraya gömülmeli ve üzerlerine bol miktarda kireç atılmalıdır. İnönü devreye girerek raporun 
geri alınmasını istediği halde Mustafa Enver Bey şiddetle bunu reddetmiş. Bunun üzerine İnönü şu emri veriyor: 
" Doktor Mustafa Enver, harita üzerine çizilmiş olan yollardan ( bu yollar tamamıyla düşman hatlarının içinden 
geçmektedir) Çanakkale’ye gidecek ve oraya vusulünü cephe kumandanlığına telgrafla bildirecektir" (Atilhan, 
"Kokmuş Kavurmaların Tarihi Hikâyesi", Hüradam, 20 Kasım 1951, Nu: 126, s. 4).  
577 ATASE, İSH/ K:406. G:32. B:32-1 ve K:441. G:69. B:69-1. 
578 Atilhan, İstiklâl Harbi’nde Sarıklı Kahramanlar, s. 43, 48.  
579 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 16 Kasım 1951, Nu: 36, s.4. 
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Müfrezesiyle Safranbolu’ya doğru ilerleyen Cevat Rifat Bey’in kuvvetleri arasında 

meşhur eşkıya Eğri Ahmet Çetesi580  mensupları da vardır581. Bunlardan Yörükköylü Ömer 

Çavuşu Safranbolu’ya gönderir ve onun vasıtasıyla halka şu tehdit dolu tebligatı yapar: 

 “Vatanımız ağır ve tehlikeli günler yaşıyor. Bütün varlığımızla onu felaketten kurtarıp 

selamete çıkarmak için çalışıyoruz. Bunun için kanımızın son damlasına kadar dökmeye 

ahdettik. Bu mukaddes davamızda bize mani teşkil edecek olan her kuvveti merhametsizce 

devirmeye ve bertaraf etmeye azmettik. Cehalet saikasıyla yapılacak menfi hareketlere cephe 

alır ve çarpışırız. Binbaşı Şevket Bey gibi kolay kolay yüz geri etmem, ben de Anadolu’nun bir 

çocuğuyum. Bir damla kardeşkanı dökmesini istemem. Rica ederim bir cehalet veya delalete 

düşülmesin. Yarın gelip Safranbolu’ya misafir olacağım.”582 Bunun yanında Atilhan, 

Meclis’e karşı bu tür isyanlarda daima müşfik davrandığını ifade etmektedir583 

Bu kesin talimattan sonra Cevat Rifat Bey, Safranbolu’da Değirmencizadeler’in evine 

gelerek hiçbir tertibat almadan geceyi geçirir. Böylece Atilhan’a göre, “Safranbolu günaha 

girmemiş” olur. Burada, köyde durumu iyi olanların atlarını kuvvetlerine dâhil eder. Bunları 

sapa sağlam geri iade edeceğini, zararı fazlasıyla ödeyeceğini belirtir. Cevat Rifat Bey, 

sözünü tuttuğunu ve ileriki zamanlarda hayvan sahiplerine mallarını kıymetli hediyelerle 

birlikte geri verdiğini belirtmektedir584.  

Böylelikle hepsi atlı olan müfrezesiyle birlikte Bartın’a yakın bir yer olan Fatmaoğlu 

Köyü’ne ulaşır. Bu köyün ağası olan Fatmaoğlu Mustafa Bey, Türk kıtasının başında bir 

çocuk görünce: “Aman Beyim! Gençliğine yazık edersin. Bartın, İstanbul’a bağlı. Orada çok 

asker var. Seni lüp diye yutarlar” der. Bunun üzerine Cevat Rifat Bey “Sen hiç merak etme 

Fatmaoğlu. Evellallah ben hepsinin üstesinden gelirim. Hem de hiç can yakmadan” 

                                                
580 Mütareke döneminde ordudan firar edenler, halkın desteğini sağlayarak dağa çıkmışlar ve soygunculuğa 
başlamışlardır. Eğri Ahmet çetesi, gerek Safranbolu’da gerekse komşu mıntıkalarda 1916’dan 1925’e kadar 
eşkıyalık yapmıştır. “Dört taraftan takip gören Eğri Ahmet, merhum birlik komutanı Zeki Bey tarafından 
yaralanmış ve Araç ilçesinin İğdir Bucağında bir köylü tarafından balta ile katledilmiştir” (Hulusi Yazıcıoğlu- 
Mustafa Al, Safranbolu, Özer Matbaası, Karabük 1982, s. 123).  
581 Eşkıyanın vatandaşa zarar veren davranışlarının önlenmesinde Cevat Rifat Bey de önemli hizmetlerde 
bulunmuştur. 1909 doğumlu A. Fahrettin Aytaç ile yapılan bir röportajda bu konuda şöyle demektedir: “Cevat 
Rifat Efendi hırsızlığı vesaireyi önledi. Çaycuma taraflarında hırsızlık olayları çok fazlaydı. Hırsızlık, ev 
yakmak, samanlık yakmak ve hayvan hırsızlığı, her şey orada mevcuttu. Cevat Rifat Bey’in gelmesiyle tamamen 
kesildi. Kendisi, duyduğumuza göre hırsızlık yapan adam mesela koyun çaldıysa koyun, inek çaldıysa inek 
derilerini boynuna dolatır, yüzüne pekmez sürdürür, sırtında bir asker, dört ayaklı Çaycuma ve Beycuma 
pazarlarında gezdirirmiş. Böyle Pazar yerlerinde, köşe başlarında asker başını kaldırtarak; “Ey ahali ben 
falancanın koyununu çaldım. Sığırını çaldım. Benim halime bakın da ibret alın. Benim gibi olmayın” diye 
bağırtırmış. Asker, bunu her köşe başında tekrar ettirirmiş. Böylece Cevat Rifat, bu şekilde halkın kısa zamanda 
ıslahını sağlamıştır” (Ali Sarıkoyuncu, Millî Mücadele’de Zonguldak ve Havalisi, Kültür Bak. Yay., Ankara 
1992, s. 239).  
582 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 16 Kasım 1951, Nu: 36, s.4. 
583 Atilhan, 31 Mart Faciası, Aykurt Neşriyat, İstanbul 1969, s. 213.  
584 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 16 Kasım 1951, Nu: 36, s.4. 
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karşılığını verir585. Haziran ayı ve Ramazan’ın birinci günüdür. Müfrezedeki askerlerle 

birlikte akşam namazı kılınır ve iftar yapılır. Mustafa Bey, hazin bir şekilde boynunu bükerek 

şöyle der: “Müslüman çocuğu imişsin, gençliğine acırım senin yüzbaşı”586. Cevat Rifat Bey, 

askerlerini toplayarak onlara bir konuşma yapar587. 

 Bartın ve Havalisi Komutanlığı, başında Muhittin Paşa’nın bulunduğu Kastamonu ve 

Bolu Havalisi Komutanlığı’na bağlanmış588, ayrıca bir Zonguldak Müfrezesi 

oluşturulmuştur589. Bartın, gerçekten Milli Mücadele açısından büyük önem taşıyordu. Çünkü 

Ankara ile İstanbul'un en kestirme yolu burasıydı590 ve İstanbul ile Ankara arasındaki 

haberleşme de bu havali üzerinden yapılmaktaydı591. Cevat Rifat Bey, Bartın’a geldiğinde 

halkın şaşkın gözlerle kendilerini seyrettiğini, atların arasını açık tuttuğu için ve gecenin de 

karanlığı dolayısıyla bir süvari fırkası gibi heybetli gözüktüklerini vurgulamaktadır. Bu 

kuvvetli görünüş sayesindedir ki inzibat kuvvetleri yüzbaşısı Sabri ve mülazım Sadi Beyler 

Zonguldak’a doğru çekilmişlerdir. Bu iki isim sonradan Cevat Rifat Bey’e katılmışlar ve bu 

hareketlerinden dolayı ödüllendirilmişlerdir. Hükümet Konağı’na gelen Cevat Rifat Bey, 

burada tertibat alır, eşrafı yanına çağırtır ve verdiği beyanatla burada adeta bir hükümet teşkil 

ettiğini ilan etmiş olur: 

 “Kaza Kaymakamınız Hüsnü Bey’dir592. Kanunlara itaat edecek ve talimatıma 

harfiyen riayet edeceksiniz. Vatandaş kanı dökmekten ve nahoş bir hadiseye sebep olmaktan 

hazer ediniz. Allah’ın ve kanunlarımızın emrine son derece riayetkârım. İnşallah düşmanı 

                                                
585 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 16 Kasım 1951, Nu: 36, s.4. 
586 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 23 Kasım 1951, Nu: 37, s.4. 
587 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 16 Kasım 1951, Nu: 36, s.4. Bu konuşmada 
Atilhan, şunlara dikkat çekmiştir:  
“Şimdi arkadaşlar, Bartın’a doğru ilerleyeceğiz. Bu memlekette milli birlik vücuda getirmek, bu birliğe mani 
olanları bertaraf ederek ondan sonra toplu bir halde vatanımızı istila eden düşmanla çarpışacağız. Maazallah 
muvaffak olamazsak, bu minarelerden bir daha ezan sesi göklere yükselmez ve minberlerden Allah sesi yerine 
çan sesleri gelir… Bunun için bugün giriştiğimiz bu cihad hakikaten cihad-ı ekberdir. Karşımızda din ve kan 
kardeşlerimiz olduğu için de şimdiye kadar milletimizin asırlar boyunca başardığı mücadelelerin en zoru ve en 
mesuliyetlisidir. Unutmayınız ki karşımızda hemşehrilerimiz vardır. Onlar cehaletlerinin kurbanıdır. ve onların 
cehalet ve geriliğinden biz mesulüzdür. Bunun için Allah’tan hep beraber niyaz edelim ki; sebebini halk ederek 
ellerimizi vatandaş kanıyla bulamaktan bizi men etsin. Şehre dörtnal gireceğiz. En önde beni göreceksiniz. 
Birimiz atından düşecek olursak hiç kimse onunla meşgul olmayacak ve müfreze bir saniye bir yerde 
durmayacaktır. Ancak bu sürat ve bu cesaret sayesinde muvaffak olabiliriz. Allah cümlenizin yardımcısı olsun ” 
588 ATASE, İSH/ K:1063. G:44. B:44-1. “Kastamonu Mıntıka Kumandanlığıyla 4. Fırkadan mürekkep olmak ve 
Kastamonu vilayetiyle müstakil Sinop, Kastamonu ve Bolu livalarını ihtiva etmek üzere Kastamonu ve Bolu 
Havalisi Kumandanlığı ihdas olunmuştur. Mezkûr Kumandanlığa Kolordu Kumandanlarından Mirliva Muhittin 
Paşa Hazretleri tayin kılınmıştır… İşbu karar Heyet-i Vekile’nin 21 Eylül 1336 tarihli icmaatında tezkir ve kabul 
olunarak Müdafaa-i Milliye ve Dâhiliye Vekâletleriyle Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinin 21 Eylül 1336 
tarihli ve 226 karar numara ile tebliğ kılınmıştır” (BCA, 030. 18. 1. 12. 12).  
589 ATASE, İSH/ K:1065. G:169. B:169-8. 
590 Nurettin Peker, İstiklal Savaşı'nın Vesika ve Resimleri -İnebolu ve Kastamonu Havalisi, Gün Basımevi, 
İstanbul 1955, s. 194 (Cevat Rifat Bey’in esere verdiği hatırattan).  
591 ATASE, İSH/ K: 607. D:25A (179). F:2 (Nakl. Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Zonguldak…, s. 41).  
592 Daha sonra Ankara Belediyesi Otobüsler Müdürü Hüsnü Yeginer. 
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memleketten kovacak ve yurdumuzda müstakil ve mesut yaşayacağız. Bunun için 

Kastamonu’dan Cide’ye ve Bartın’dan Şile’ye kadar olan mıntıkanın asayiş ve emniyetinden 

ben mesulüm. Cümlenizin bana yardımcı olacağınıza ve hiçbir faciaya sebep olmadan 

vazifeye başladığıma memnun olacağınıza eminim.”593 

 

E. Atilhan’ın Zonguldak ve Bartın Havalisi Halk Hükümetini 

    Kurması ve Faaliyetleri  
Böylece Cevat Rifat Bey, Zonguldak ve Bartın Havalisi Halk Hükümetini kurmuş ve 

onun devlet başkanlığını ve Silahlı Kuvvetler Komutanlığını almıştır. Çaycuma’da bu 

hükümetin organı olmak üzere bir de İnkılap adlı bir gazete çıkarmıştı. Bu hükümetin Milli 

Eğitim Bakanlığını Hakkı Bey, Dışişleri Bakanlığını Murat Kaptan (Selanikli ilk 

sosyalistlerden ve Atatürk’ün yakın arkadaşlarından) yapmıştı. İçişleri Bakanı da o bölgenin 

tanınmış ailelerinden İncealemdaroğulları’ndan biriydi. Abidin Nesimi, verdiği bu bilgilere ek 

olarak bu hükümetin, Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler kurduğunu söylemektedir. Hatta 

Sovyetlerden gördüğü parasal yardımla kuvvetli bir ordu kurulmuştur. “Bu ordu, Zonguldak 

ve çevresine denizden yapılacak bir çıkartmayı önleyebilecek bir güçte idi. Bu devletin 

Dışişleri Bakanı Murat Kaptan Sovyetlerle görüşmek üzere motorla Karadeniz’e açıldığı bir 

gün durum İngilizlerce saptanmış ve motor batırılmış ve Murat Kaptan da öldürülmüştür.”594 

 Hükümet kurulduktan kısa bir süre sonra, Atilhan’ın kendisinden sitayişle bahsettiği 

Hacı Hafız Rifat Efendi gelir ve başarılar dileyerek her yardıma hazır olduklarını beyan eder. 

Cevat Rifat Bey, Bartın’da yerleşerek havalinin kumandanlığını üzerine alır. Ancak bu 

günlerde Bolu ve Düzce’de durum karışıktı ve Zonguldak’taki Fransız kuvvetleri de 

ilerlemeye hazırlanmakta idi. Fransızlar eğer Ankara istikametinde ilerleyecek olurlarsa, hem 

Antep ve Maraş’taki işgalleri kökleşecek hem de Zonguldak kömür havzasındaki 

menfaatlerini garanti altına almış olacaklardı. Çaycuma’da Cevat Rifat Bey’in kuvvetleri 

zamanla 5.500 civarına ulaşmıştır595. 2-3 Temmuz 1920 tarihinde Fırka Komutanı Nazım Bey 

tarafından, Fransızların Zonguldak'a doğru kuvvetlerini takviye etmelerinden ve nizami 

kuvvetlerinin yetersizliğinden ötürü Cevat Rifat'ın bu kuvvetlerle Düzce'ye hareket etmesi 

istenmiştir596.  

                                                
593 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 16 Kasım 1951, Nu: 36, s.4. 
594 Nesimi, Yılların İçinden, s. 127.  
595 Atilhan’ın bir eserinin biyografi kısmını hazırlayan Avukat Daniş Esendal, bu sayıyı 12.000 gibi abartılı bir 
şekilde vermektedir (Atilhan, 31 Mart Faciası, Aykurt Neşriyat, İstanbul 1969).  
596 ATASE, İSH/ K:591. G:202. B:202-2. 
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Bu arada Fırka Kumandanı Nazım Bey, Jandarma Yüzbaşısı Ziya ve Şevket Turgut 

Beyler hakkında, Fransız adamı olduklarına dair sürekli olarak Kastamonu Mıntıka 

Kumandanı Osman ve Çaycuma Müfrezesi Kumandanı Cevat Rifat Beylerden telgraf aldığını 

belirtmektedir. Ancak herkesin tanıdığı Şevket Turgut Bey'in bilerek Fransız menfaatine alet 

olacağını zannetmediğinin de altını çizmektedir. Hatta adı geçenin bu havalide eşkıya 

takibinde başarı gösterdiğini işittiğini bildirmektedir. Ancak neticeyi açık bırakmaktadır: 

"…Mamafih hepsinin cevahir-i hakikası alnında yazılı olmadığı için hakiki bir hüküm 

veremiyorum."597 

 Cevat Rifat Bey’in önünde en büyük engel, şüphesiz silah ve cephane meselesiydi. 

Bunların nereden temin edileceği hususu başlı başına büyük bir sorundu. Ancak önlerine 

çıkan iki olay bu sorunu büyük ölçüde halledecektir. Bartın’ın zengin halkından598 haraç 

almak için harekete geçen Rifat Reis599, kumandasındaki iki yüz kadar Sürmeneli ile Bartın 

Boğazına gelmişti600. Bunun üzerine Cevat Rifat Bey, yüz kadar askerle eşkıyanın bulunduğu 

yere gider. Askerlerine hemen ateş etmemeleri talimatını verir. Ancak karşı taraf yaylım ateşi 

açar. Fakat yine karşılık verdirmez ve atını dörtnala eşkıyanın üzerine sürer. Bu hareketi, karşı 

tarafta beklenmedik tesir yapar ve ateş keserler. Yaptığı konuşmanın ve gösterdiği cesaretin 

neticesini bu iki yüze yakın eşkıyanın kendi emri altına girmesiyle hayli hayli almış olur. 

Cevat Rifat Bey, işte bunun gibi sadece silahla değil uygun yöntemle de kan akıtmadan 

çetelerle mücadele etmiştir. Bunların birinde Çaycuma'da 16 Laz eşkıyası yakalanmış, bazıları 

                                                
597 ATASE, İSH/ K:584. G:81. B:81-1.  
598 Cevat Rifat Bey, Bartın halkından oldukça şikâyetçidir. Ayrıca Bartınlılardan bir kısmı da Cevat Rifat Bey’i 
Meclis’e şikâyet etmişlerdi (ATASE, İSH/ K:1459. G:22. B:22-1). 1903 doğumlu Ali Şeker’in Cevat Rifat Bey 
hakkında anlattıklarına göre; “…İyi tanırım. Söylemeyi unuttum. O, bizim Bartın’a gelince halk tamamen 
Mustafa Kemal Paşa taraftarı oldu. Yzb. Cevat Bey Kuva-yı Milliye için para topladı. Bazıları vermek istemedi. 
Padişah taraftarı olan bazıları kendilerini Kuva-yı Milliyeci olarak tanıtıp Mustafa Kemal Paşa’ya şikâyet dahi 
ettiler” (Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Zonguldak…, s. 362). Cevat Rifat Bey 4 Mayıs 1337'de Kastamonu 
ve Havalisi Kumandanlığına kendi hakkında Bartın'dan gelen şikâyetler üzerine cevabi olarak çektiği telgrafta 
şunları belirtmektedir: 
Zengin ve tüccar olan Bartın'ın "şimdiye kadar vatani ve milli işlerde hiçbir fedakârlık göstermeyen lakayt 
ahalisi" emir almış bir ordu mensubuna (kendisine) 500 lira bile vermekten çekinmişlerdir. Kaza kaymakamı 
bile pasif kalmıştır. Oysa kendisinin bu parayı bir iki gün zarfında iade edeceğini şerefi ve namusu üzerine ettiği 
yeminle beyan etmişti. Bu hadiseyi de BMM'ye bu derece kötü bir maksatla bildirmişlerdir. Bu yüzden kendisi 
bu şikâyette bulunan on kişiyi selamet-i memleket namına bütün mesuliyeti alarak Bartın'dan Çaycuma'ya 
getirmiştir. Son söz olarak da"…Millet hayat ve istiklalini kurtarmak için son defa muharebeye hazırlandırılmış 
bir kaza ahalisinin gösterdiği çirkin münasebetsizliği ve diğerinin iane ettiği faziletkârlığı ve fedakârlığı aynen 
huzur-ı alilerine arz ederim efendim…" demiştir (ATASE, İSH/ K:1459. G:22. B:22-3). Yapılan şikâyetler 
sebebiyle Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa da Kastamonu ve Havalisi Kumandanlığına gönderdiği 
talimatta, gayri kanuni hareketlere müracaat edenler hakkında takibat yapılmasını istemiştir (ATASE, İSH/ 
K:1459. G:22. B:22-11).  
599 İzmir Suikastı sorgulamalarında olayı planlayanlar arasında görülmüş ve Ankara’da idam edilmiştir. Atilhan, 
bu idamda İnönü’nün etkisinden bahsetmektedir.  
600 Hasan İzzettin Dinamo, bu sayıyı 100 olarak vermektedir (Bknz: Dinamo, Kutsal İsyan, s. 207).  
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milli müfrezeye dâhil edilmiştir601. Cevat Rifat Bey ayaklanan Çerkezler ve Abazalar ile 

Fransızlar arasında Zonguldak bölgesinde bir Kuvayı Milliye duvarı meydana getirmeye 

çalışmıştır. “Onun olağanüstü örgütçülük gücü, alçakgönüllü bir örtü altında koskoca bir 

varlık meydana getirdi. İkinci Bolu ayaklanışı sırasında bu bölgede Cevat Rifat Bey’in 

elindeki süvari kamçısıyla her dokunduğu canlı varlık bir asker olup çıktı. Bedri Emin Bey 

buyruğunda üç yüz mızraklı bir atlı müfrezesi, Bahriye Binbaşısı Murat Bey buyruğunda bin 

kişilik bir Mavi Tabur, Sürmeneli Rifat Kaptan buyruğunda bir Karadeniz Ulusal Taburu, 

Sabri Bey buyruğunda beş yüz kişilik bir güç, Mahir Bey buyruğunda bir dağ bataryası ile üç 

yüz kişilik bir karargâh bölüğü gibi vurucu örgütler meydana geldi. Sakarya ağzındaki İpsiz 

Recep602 buyruğundaki hızla büyüyen Karadeniz uşakları çetesiyle bir anlam aldı. Daha 

önceden Ereğli’de bulunan Fransızların kasabaya girmesine engel olan ulusal çete, Cevat 

Rifat Bey’in etkisiyle daha çok büyüdü.”603 

Cevat Rifat Bey, bu mücadeleler esnasında yaptığı her türlü hareketi bildirmeyi de 

ihmal etmemiştir604. Bu da bir bakıma onun pek de başına buyruk olarak hareket etmediğini 

göstermesi açısından önemli görülebilir605.  Yukarıda değinilen ikinci olay ise şöyledir: Bartın 

Limanına içi silah ve cephane dolu bir motor yanaşır. Bu motor uzun seneler Rusya'da 

yaşamış ve orada para kazanarak fabrika ve servet sahibi olmuş Oflu Ahmet (Yılmaz) isminde 

bir zata aitti. Kendisi memleketin zor bir durumda olduğunu öğrenmiş ve her şeyi göze alarak 

Cevat Rifat Bey’e silah ve cephanelerle imdada gelmiştir. Yüzbinlerce lira değerindeki bu 

harp malzemesi için ise herhangi bir para almamıştır606. Cevat Rifat Bey, bu gelişme üzerine 

etraftan seçme delikanlıları silahaltına çağırır. Bine yakın mevcutlu bir kıta meydana gelir. 

Böylece halkın itimadı da artmış olur. “Karadenizli bu çocuklar baştan aşağı zıpka 

mintanlarla giydirip kuşatılır ve neticede heybetli milli bir müfreze olur.”607 

Erzurumlu Nusret Efendiyi kıtalara müftü olarak tayin eden Cevat Rifat Bey, bunun 

büyük bir moral kaynağı olduğunu beyan etmiştir. İlk iş olarak Fransız kuvvetleri arasındaki 

                                                
601 ATASE, İSH/ K:1458. G:39. B:39-1. 
602 Mutlakıyet döneminde Türkiye- Rusya arasında ve Karadeniz kıyılarında tuz ve tütün kaçakçılığı yaparken 
Fransızların reji idaresi emrindeki gambotu esir almakla ve Rus gümrükçülerini şaşırtmakla Karadeniz'de uzun 
yıllar ün salan Rize'nin Halda köyünden İpsiz Recep adıyla tanınan şahıs, 70 yaşını aştığı halde Kandıra'da 
eşkıyalık yaparken Kuva-yı Milliye hareketine katılmıştır. Fransızlara, Yunanlılara ve hilafetçilere karşı 
mücadele etmiştir.  Recep Reis, Milis Binbaşı yetkisi ile yanında Harp Okullu subay ve maiyetinde 800 kişi 
bulundurarak İstiklal Savaşının sonuna kadar verilen vazifeleri başarmış ve ölünceye kadar Kemal Paşa 
tarafından sevilmiş ve birinci derecede kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir. (Nurettin Peker, 
İstiklal Savaşının Vesika ve Resimleri…, s. 307, 308).  
603 Dinamo, Kutsal İsyan, s. 209. 
604 ATASE, İSH/ K:577. G:173. B:173-1. 
605 ATASE, İSH/ K:665. G:77. B:77-1. 
606 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 30 Kasım 1951, Nu: 38, s.4. 
607 Aynı Yer. 
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Müslümanlara yönelik bir beyanname yazılır. Bu beyannameyi daha sonra İsmet Paşa’nın, 

idamında etkisi olduğu Rıfat Kaptan'a verir. Arapça olan beyanname şöyledir: 

“Aziz din kardeşlerimiz. 

Afrika'nın cesur ve mümin evlatları, İslam’ın son kalesi ve alemdarı olan Haremeyni 

Şerife ile Ehlibeyt'e asırlarca hüsnü hizmet eden ve liva-yı İslam’ı iklimden iklime, ülkeden 

ülkeye götürüp onun şan ve şerefini daima yüksekte tutan Türk milletinin bu mıntıkadaki 

kumandanı sıfatıyla cümlenize hitap ediyor ve hepinizi bayrağımızın altına ve saflarımıza 

davet ediyorum. Dört yüz milyon Müslümanın merkez vahdeti olan bir vatanın düşman 

istilasından kurutulması ve İslam’ın istiklali için silaha sarılmış bulunuyoruz. Uzun 

senelerden beri sizlerin de güzel vatanlarınızı haksız yere işgal etmiş olan Fransızların obur 

mideleri doymayarak buralara kadar adi menfaatleri için ayak atmışlardır. Allah'ın izniyle bu 

ayakları kıracağız. Sizler silahlarımıza hedef olmayınız. Allah “Bütün müminler kardeştir” 

buyuruyor. Kardeş kardeşe silah atmaz. Gerçi, sizlerin bizim saflarımıza geçmeniz çok büyük 

fedakârlıktır. Bir daha vatanınıza evlad-u ayalinize dönemezsiniz fakat hayatı ebediyeye 

inanıyorsanız sermedi hayatın bütün namü nimetleri ve cennetle taltif edilecek habib-i 

hüdanın mazharı şefaatı olacaksınız. Bu İslam ülkesi size yeni bir vatan olacak ve burada 

aradığınız bütün şefkat, saadet ve kardeşliği bulacaksınız. 

           

        Esselamüalamenittebealhüda 

       İslam Askerlerinin Kumandanı 

        Esseyid Ahmed Cevat Rifat.”608 

Atilhan’ın burada Esseyid ve Ahmed isimlerini kullanması, tabiatıyla karşı tarafın 

Müslüman askerleri üzerinde bir etki oluşturmak içindir.  

Bu beyanname, Fransızlar üzerinde büyük bir şaşkınlık meydana getirecektir. 

Beyannamelerin dağıtılmasından henüz birkaç gün geçmesine rağmen, Sapça geçidindeki 

karakollardan birinden gelen telefonda; düşman hatlarından bir grubun tekbirler ile Türk 

saflarına doğru geldikleri bildirilmiştir609. Bu tekbirler arasında iki kuvvet askerleri ağlayarak 

birbirleriyle kucaklaşırlar.  

Böylece Cevat Rifat Bey’in müfrezesi, Türk, Arap ve Hintlilerden oluşan bir İslam 

Müfrezesi haline geliyordu. Milli Müfreze saflarına sonradan katılan bu Fransız Müslüman 

askerler, Fransız kuvvetleri hakkında son derece önemli bilgiler de veriyordu. Bunlardan 

birinde Tunuslu Başçavuş Mehmet, Zonguldak’tan firar ederek Çaycuma’da Bartın ve 

                                                
608 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 30 Kasım 1951, Nu: 38, s.4. 
609 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 7 Aralık 1951, Nu: 39, s.4. 
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Havalisi Kuva-yı Milliye Kumandanlığına iltica etmiş610 ve önemli bilgiler vermiştir. Buna 

göre, Zonguldak'ta 4 bölüklü 2 Fransız taburu vardır. Bunlardan biri Tunuslu, diğeri ise 

Cezayirlilerden oluşuyordu. Bu kuvvetlerde 7 tane 75 raşelik top ve otomatik tüfek 

bulunmaktaydı. Bunlar sırf taburların korunması için konulmuştu. Fransızlar Bolşeviklerden 

(Milli Mücadeleciler) oldukça korkuyorlar ve askerlerin onlarla temas etmemelerine çok fazla 

dikkat gösteriyorlardı611. Türk saflarına firar edenlerden bir kısmı aynı zamanda silahlarıyla 

birlikte geliyorlardı612. Cevat Rifat Bey verdiği 16 Aralık 1920 tarihli bir raporda, Fransız 

kuvvetleri içindeki Müslümanlar arasında yaptığı propagandanın gayet faydalı olduğunu, 

bundan sonra da buna devam edeceğini bildirmiştir613. Kastamonu ve Havalisi Kumandanı 

Muhittin Paşa, Zonguldak Mutasarrıflığına gönderdiği 7 Aralık 1920 tarihli telgrafında, 

propaganda faaliyetlerine devam edilmesini, 6 Aralık 1920'de firar eden bir Tunuslu çavuştan 

(yukarıda ismi zikredilen Başçavuş Mehmet) Zonguldak ve Kozlu'da bulunan Fransız 

askerlerinin sayısı, tümen ve alay kuvvetleri, mevcut silah ve cephanelerinin cinsi, sayısı, 

komutanlarının isim ve rütbeleri ve karargâhları gibi hususlarda bilgi alınmasını istemiştir614. 

Bu sırada Bolu ve Düzce’de ikinci bir isyan patlak vermişti. Abazaların çoğunlukta 

olduğu bu isyanda, Cevat Rifat Bey’in arkadaşı olan süvari yüzbaşısı Harputlu Avni Bey ile 

beraber birçok subay, asiler tarafından yakalanır. Bunlar için derhal idam sehpaları 

hazırlanınca durumdan haberdar olan Cevat Rifat Bey bir telgraf çeker. Bu telgrafta tehditler 

yağdırır, bunlara bir zarar geldiği takdirde asilerin Filyos’ta bulunan akrabalarının rehin 

alındığını ve bunlar üzerinde düşünüleceğini ima eder. Bunun cevabı kısa sürede gelir ve 

Sabit imzalı bir telgrafta asiler, akrabalarına dokunulmamasını, subayların ise serbest 

bırakıldığı söylerler615. Cevat Rifat Bey, bu olaydan sonra Binbaşı Murat Bey kumandasında 

                                                
610 ATASE, İSH/ K:648. G:158. B:158-1.  
611 ATASE, İSH/ K:590. G:120. B:120-2.  
612 ATASE, İSH/ K:1334. G:152. B:152-1. 12 Şubat 1337'de 6 Tunuslu er, Çaycuma'daki Türk birliğine iltica 
etmiştir. Böylece bu tarihe kadar olan mülteci asker sayısı 50'yi geçmiştir (ATASE, İSH/ K:702. G:87. B:87-4). 
24 Şubat 1337'de bir Müslüman er silahıyla birlikte Zonguldak’taki Türk birliğine sığınmıştır (ATASE, İSH/ 
K:702. G:104. B:104-1). 21 Nisan 1337'de bir Müslüman nefer Çaycuma Karakolu'na iltica etti. Yine altı Fransız 
er de Türk saflarına katılmıştır (ATASE, İSH/ K:712. G:12. B:12-1). 26 Nisan'da silahsız Cezayirli bir nefer 
Zonguldak Müfrezesi ‘ne iltica etmiştir ( ATASE, İSH/ K:712. G:35. B:35-1).  
613 ATASE, İSH/ K:1065. G:76. B:76-1, 76-1a. 
614 ATASE, İSH/ K:952. D:13. F:64 (Nakl., Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Zonguldak…, s.71). 
615 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 7 Aralık 1951, Nu: 39, s.4. Atilhan, bu 
olayları tasvir ederken referans olarak da Avni Bey’i gösterecektir: “"…İkinci Bolu İsyanında, ordumuzun en 
cesur ve değerli kumandanlarından Şehit Miralay Nazım Bey gibi bir kahraman geri çekilmek zorunda kalınca, 
Zonguldak'ı işgal etmiş olan Fransız kuvvetleri de büyük ümitlere kapılmışlardı. Gaziantep ve Gazi Maraş'ta 
söktüremeyen bu müstevliler, beni çiğneyebilselerdi bir günde Bolu'ya ulaşacak, ihtilalcileri takviye edecek, 
cephelerimizin gerisine düşerek Ankara'ya ulaşacaktı. Bu, iki ateş arasında kalmış genç bir kumandan ne zor bir 
durumdaydı. Vatanını halisane seven insanların azmi her şeyi yener. Cepheyi demir gibi ayakta tuttum. 
Kıtalarımızın Müftüsü Erzurum Mebusu Nusret Efendi’yi yanıma aldım. O, bir Bedir kahramanı gibi heybetli 
vücudu, beyaz sarığı ve nurani yüzüyle benimle cepheyi dolaştı. Askerlerimizin cesareti arttı ve geridekiler şu 
emri verdim: "En ufak bir hareket sezersem köylerinizi çoluk çocuğunuzla beraber yakarım. Hemen Bolu'ya 
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beş yüz kişilik bir müfrezeyi Bolu istikametine göndermiştir. Bu hareket, asilerin paniğe 

düşmesine sebep olur. Bedri Emin Bey, Mızraklı Süvari Müfrezesi teşkil etmeye memur 

edilir. Böylelikle Cevat Rifat Bey, kuvvetleriyle övünç duyacak bir duruma gelecektir: 

“Şimdi hiçbir yerden ve hiçbir makamdan ve hiçbir şahıstan on paralık yardım 

görmeden piyade, makineli tüfek, top ve süvari olarak her sınıftan müteşekkil ve Milli 

Mücadele’nin en heybetli ve en kıymetli ve en muazzam bir kıtası meydana gelmiş 

bulunuyordu.”616 

Cevat Rifat Bey, 2. Düzce Ayaklanmasının bastırılmasında oynadığı faal rolle, 

düşmanın Zonguldak ve Bolu üzerinden Ankara'ya yönelmesini önlemiştir. Sonradan İsmet 

Paşa'nın bölgede askeri takviye yapan Fransız birliğine dikkat çekmesinin ardından tekrar 

Çaycuma'ya dönmüştür617. Düzce'deki isyan bastırılmışken ardından Beypazarı'nda 

ayaklanma çıkmış, bu arada Zonguldak'tan Padişah'a sadakat bildiren ve Kuva-yı Milliye'ye 

karşı olunduğu yolunda telgraflar çekilmişti.  

Eğer bu tür isyanlar başarıya ulaşmış olsaydı Fransızlar, Devrek, Gerede, 

Kızılcahamam yoluyla en kısa bir zamanda Ankara’yı işgal ederek Büyük Millet Meclisi’ni 

dağıtabilirlerdi618. Kastamonu Valisi Cemal Bey de kendi bölgesinde kıpırdanmalar 

başladığını Ankara'ya bildirmişti. Bunun üzerine kendisi, Ankara'dan Hıyanet-i Vataniye 

Kanunu'nun hemen uygulamaya konması emrini almıştır619.   

Mürettep Fırka Kumandanı tarafından gönderilen bir yazıda, Fransızların limandan 

hareketle Çaycuma'nın 7 kilometre kadar içlerine gelmeleri üzerine, Çaycuma Müfrezesinin 

takviye edilmesi düşünülmüştür620. Bu sıralarda Yunan ilerleyişini protesto etmek amacıyla 

Çaycuma’da bir miting düzenlenmiştir. Çaycuma ahalisinden kadın, erkek, çoluk, çocuk on 

bini aşkın insan nahiye merkezinde toplanarak, Yunanlıların yaptıkları mezalimi telin etmek 

amacıyla dükkânlarını tüm gün kapatmışlardır. Memleketin saadet ve selameti için her türlü 

fedakârlığı yapmaya hazır olduklarını vurgulamışlardır621. 

Beş yüz kadar kuvvetin Bolu istikametine gitmesinden faydalanan Fransızlar, harekete 

geçerler. Bunun üzerine Cevat Rifat Bey, ileri karakol nöbetçilerini Sapça geçidine kadar 

                                                                                                                                                   
haber salınız. Kimsenin kılına halel gelmesin. Korku dağları bekler. Bolu'ya haber gönderildi ve idam edilmek 
üzere bulunan zabitler derakap serbest bırakıldı. Bunların biri de bugün Emirgan muhtarı olan Süvari Binbaşısı 
Harputlu Avni Bey'dir. Merak edenler kendisini ziyaret etsinler" (Atilhan, “İnkılap İsmini Siper Ederek…”, 
Hüradam, 9 Ekim 1959, Nu: 408, s.4).  
616 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 7 Aralık 1951, Nu: 39, s.4. 
617 ATASE, İSH/ K:591. G:202. B:202-1.  
618 Enver Behnan Şapolyo, Kuvayı Milliye Tarihi-Gerilla, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1957, s. 135.  
619 İlhami Soysal, Kurtuluş Savaşı'nda İşbirlikçiler, Gür Yay., İstanbul 1985, s. 152, 153.  
620 ATASE, İSH/ K:579. G:140. B:140-1,2. 
621 ATASE, İSH/ K:1069. G:127. B:127-1. 
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çeker. Bu hareket Fransızlara cesaret verecek ve rahat bir şekilde Sapça geçidine kadar 

geleceklerdir. Burada Fransızların Müdafaa-i Hukuk Heyeti ile görüşme talepleri olmuştur. 

Bu konuda herhangi bir gelişmenin derhal Meclis’e bildirilmesi istenmiştir 622. Ancak bölgede 

bulunan Cevat Rifat Bey ile Fransızların görüşme talepleri 4. Fırka Kumandanlığı tarafından 

uygun bulunmayacaktır623. Ancak Fransızlar görüşme taleplerine rağmen asker sevkiyatına da 

devam etmekteydiler624. Cevat Rifat Bey, Yrb. Viller’in kendisi ile iyi ilişkiler kurduğu için 

Rumların müracaatı üzerine görevden alınıp yerine Yrb. Kratiyel’in getirildiğini 

belirtmektedir625.  

Bölgedeki din adamlarının626 da tam desteğini alan Cevat Rifat Bey tarafından ateş 

emri verilince, ellerini kollarını sallayarak bölgeye gelen Fransızlar büyük bir şaşkınlık 

yaşarlar. Çünkü bu arada takviye kuvveti olarak Zonguldak limanında bir kruvazör ile üç 

Fransız torpidosu beklemekteydi627 Hiçbir makamdan almadığı, bizzat kendisinin temin ettiği 

silahlarla Fransızlara saldıran Cevat Rifat Bey, yine de adeta silahsız olarak harp ettiğini 

vurgulamaktadır. Fransızlar, bu durum karşısında geldikleri istikamet olan Üzülmez sırtlarına 

doğru çekilmişlerdir628. Cevat Rifat Bey, yapılan harekâtları biraz da mübalağa ile Ankara'ya 

bildirilmesini teklif eden kumandan muavini Ethem Bey'in teklifini reddeder: “Kardeşim 
                                                
622 BCA, 030. 10. 54. 354. 4.  
623 ATASE, İSH/ K:567. D:4. F:37. (Nakl. Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Zonguldak…, s. 65).  
624 Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Zonguldak…, s. 66. 
625 ATASE, İSH/ K:953, D:8, F:25-7. (Nakl. Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Zonguldak…, s. 69). 
626 Cevat Rifat Bey, mıntıkasında dört tane “sarıklı kahramandan” bahsetmektedir. Bartın Müftüsü Rifat Efendi, 
Zonguldak Müftüsü İbrahim Efendi, Beycuma'da müderris Hüseyin Efendi ve Erzurumlu Nusret Efendi 
(Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 21 Aralık 1951, Nu: 41, s.4.). Bunların 
gayretlerinden oldukça memnun olmuştur. Atilhan’ın Milli Mücadele yıllarında din adamlarının oynadığı müspet 
role sıklıkla vurgu yaptığı bilinmektedir. Milli kuvvetlerin din adamları sayesinde günden güne kuvvetlendiğini 
ve teşkilatlandığını belirten Atilhan, bu durumu duyan ve o sıralarda Zonguldak’ta bulunan Kuva-yı 
İnzibatiye’den de kendilerine katılım olduğunu vurgulamıştır (Atilhan, İstiklal Harbi’nde Sarıklı 
Kahramanalar, s. 62.). Ancak zaferden sonra bu din adamlarının düştüğü duruma son derece öfkelenecek ve 
çokça kullandığı yaftayı yapıştıracaktır: “…Bugün din adamlarına dudak büken ve onları hor gören insanların 
ne kendileri, ne de babaları, ekmeğini yiyip sefasını sürdükleri bu yerlerin, vatan için ne bir damla kan dökmüş 
ne de bir damla ter akıtmış insanlardır. Bunların hiç birinin Müslümanlıkla olduğu kadar Türklükle de asla 
alakaları yoktur…” (Atilhan, İstiklal Harbi’nde Sarıklı Kahramanalar, s. 47.). Yine başka bir yazısında da 
şunlara değinecektir: “…Vicdanlarını Türk ve Müslüman düşmanlarına satmış bazı kalem sahiplerinin kirpi 
dikenleri gibi sakallı ve korkunç şekle soktukları, her fırsatta istihfaf ve hatta istihkar ettikleri Müslüman din 
adamları Kurtuluş Savaşlarında, yukarıda tafsilatını okuduğumuz şekilde, Allah rızası ve vatan selameti için 
çalıştılar. Şimdi bu sayede kurtulmuş bir vatan toprağı üstünde sefil menfaatler ve namussuzca ihtiraslar uğruna 
ve düşmanlarımız hesabına yapılan namert taarruzları idare edenler, acaba sıraladığımız bu asil vatanseverlik 
ve fedakârlık numuneleri karşısında bir hicap ve vicdan azabı duyarlar mı? Hayır! Onlarda utanma hissi ve 
vicdan yoktur.” (Atilhan, İstiklal Harbi’nde Sarıklı Kahramanalar, s. 103.). 
627 ATASE, İSH/ K:594. G:89. B:89-1. 
628 Yzb. Cevat Rifat Bey’in bu cephedeki emsalsiz hizmetlerinden dolayı 4. Tümen Komutanlığı tarafından 10 
Ağustos 1920’de kendisine Milis Generalliği tevcih edildi (Enver Behnan Şapolyo, s. 136). (Kemal Kadir ise, 
bunun TBMM tarafından verildiğini kaydetmiştir (Kemal Kadir, “Yılmayan Adam: Cevat Rifat”, Bizim 
Anadolu, 4 Şubat 1975, Nu: 2089, s. 2). Ancak bu Milis Generalliği konusu tartışmalıdır. MSB Arşivi’nde 
Atilhan’ın askeri safahat belgesinde kaydı bulunmamakla beraber İhsan Işık, Atilhan’ın gösterdiği başarılardan 
dolayı on dokuz madalya aldığını belirtmektedir (Bknz: İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları 
Ansiklopedisi, C.1, Elvan Yay., Ankara 2006, s. 444).  
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Ethem Bey; Harp rolüne çıkmış değiliz. Vatan kurtuluşundan başka da bir gayemiz yok. İşi 

büyütmeden sadece şu telgrafı Ankara'ya çekelim: “Bir Fransız müfrezesi ileri kara 

mevzilerimize doğru harekete geçmişse de yapılan muharebe sonunda geldikleri yerlere geri 

çekilmeye mecbur edilmişlerdir.”629 Ancak Cevat Rifat Bey’in sonraları bu tutumundan 

pişman olduğu anlaşılmaktadır: “…Eğer biz, dava zaferle sona erdikten sonra bir takım asker 

kaçaklarının, bir takım fırsat düşkünlerinin, bir takım açıkgözlerin ve İstiklal savaşlarını 

Ankara'nın Yeni Bar, Tabarin Bar ve merkez barlarında öğrenen bazı serserilerin çıkıp da 

bu; iman ve azmimiz sayesinde, Allah'ın lütuf ve keremi sayesinde adeta silahsız olarak 

başardığımız mucizevari zaferi kendilerine mal edip onun bütün maddi ve manevi şeref 

paylarını yağma edeceklerini bilseydik, doğrusu bu kadar saf, bu kadar boş bulunmazdık 

belki...”630 

 

F. Atilhan’ın Ankara ile Ters Düşmesi  
Cevat Rifat Bey, kendi ifadesiyle İsmet Paşa'nın içten yıkıcılık metoduna değinmiştir. 

İsmet Paşa, kıtaya Cevat Rifat Bey’in halasının oğlu olan Yüzbaşı Hakkı Bey'i gönderir. 

Böylece bir üst derece subayla Cevat Rifat Bey’in etkisini kırmak ister. “…Bu sebeple bu yeni 

kumandanın akrabam ve arkadaşım olmasına rağmen tayinini kabul etmedim. Fevzi Paşa, 

Kastamonu'da bulunan hocamız Muhittin Paşa'dan sonra ve bu hareketin emre itaatsizlik 

olduğunu bildirdi. Cevabım şu oldu: Doğrudur. Eğer bu kıta hükümet tarafından teşkil 

edilmiş, silah ve cephanesi keza onlar tarafından temin edilmiş olup da ben de mensup bir 

kumandan olsaydım febiha... Fakat İstiklal Harbinin yıldızı dinecek olan binlerce askeri, 

çalışmalarım ve cesaretim sayesinde kendim toplayıp, kendim teçhiz ettikten ve hatta 

Ankara'ya eğer takımı, silah ve cephane ve binlerce elbise yardımı dahi yaptıktan sonra 

ezberden verilen emre itaat ederek askerimi dağıtamam. Normal günlerde değil, tarihimizin 

en müşkül ve karanlık günlerinde yaşıyoruz. Bu vatan onların olmadığı kadar bizimdir de. 

Bunu da Çerkez Ethem'inki gibi bir isyan telakki etmek işlerine gelmedi ve muvakkaten 

susmak zorunda kaldılar. Fakat hazmettiler değil...”631 

Bu çatışma esnasındadır ki İsmet Paşa, Kastamonu ve Havalisi Kumandanı Muhittin 

Paşa'ya gönderdiği bir şifrede şunları belirtecektir: “Halkı çalıştırarak ve asli vazifesinden 

uzaklaşarak yollar ve mektepler inşasına tevessül eden ve emrindeki kıtaya dayanarak verilen 

emirlere itaat etmeyen Bartın ve Havalisi Kumandanı Cevat Rifat Bey'in ileride daha 

                                                
629  Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 21 Aralık 1951, Nu: 41, s.4. 
630 Aynı Yer. 
631 Aynı Yer.  



138 
 

uygunsuz vaziyetler itası memul bulunduğundan mumaileyhi kendisine hiçbir şey 

hissettirmeden mutayyiben ve muazzezen Kastamonu'ya celp ederek ileride melhuz hadiselere 

şimdiden mani olunmasını ve keyfiyetin tarafıma bildirilmesini rica ederim.”632 

Bu telgraf üzerine Muhittin Paşa oldukça şaşkınlığa uğrar. Başka bir telgrafta ise 

Cevat Rifat Bey’in tahkikat neticesinde gerekirse tutuklanarak Kastamonu'ya getirilmesi 

konusu dile getirilmiştir633. Elinde hiçbir kuvvet olmayan, hatta Kastamonu’da vazifede olan 

Refik Şevket (İnce)’in başkanlığındaki İstiklal Mahkemesi’ne beş-on atlı muhafız bulup 

veremeyen –Cevat Rifat Bey’in ifadesine göre ise bu mahkemeye kendisi Yüzbaşı Cemal Bey 

kumandasında otuz mızraklı süvari göndermiştir-  Muhittin Paşa, Bartın Mevki 

Kumandanlığına gönderdiği telgrafta, Cevat Rifat Bey’in acilen Kastamonu’ya gelmesi için 

emir vermiştir634: “Askeri bir mesele hakkında rey ve fikirlerinizden istifade edilmek üzere bir 

iki gün için Kastamonu'ya kadar teşrif etmenizi rica eder, gözlerinizden öperim.”635 Ancak 

Cevat Rifat Bey, bu ifadelere inanmaz. “…Bu ifade Muhittin Paşa gibi muhafazakar bir 

askerin ifadesi olamazdı ve esasen askerlikte bu türlü şeyler de tabii görülemezdi.”636 

Durumu bu şekilde değerlendirdikten sonra, Muhittin Paşa’ya şu telgrafı çekecektir: “Emr-i 

devletinizi şimdi aldım, vaziyet malum-u alileridir. Bin müşkülatla araba getirip zorluklarla 

teçhiz ve teslih ettiğim askerlerim her taraftan içli dışlı düşmanlarla çevrilmiştir. Zati 

samileri gibi hepimizin hocası olan bir kumandanın bu âcizin reyi ve fikrinden istifadeleri 

keyfiyetini sadece bir tavsiye ve iltifat olarak kabul ediyorum. Askerimizin ve mıntıkamın 

gaybubetinde husule gelecek mesuliyetler ve halleri tekabbül buyurursanız iki gün sonra yola 

çıkabilirim”637. 

                                                
632Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 28 Aralık 1951, Nu:42, s.4. Oysa Cevat Rifat 
Bey, bu tip yardım faaliyetleriyle halk arasında daha da fazla sevgi kazanıyordu. Kendi teşebbüsü ile yapılacak 
olan hastane ve 6 derslikli okulun tamamlanması için bir hayli çaba sarf edecektir. 1920 sonlarında Çaycuma’ya 
giden Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Ahmet Talat (Onay) Bey de izlenimlerini Açıksöz’de yazmıştır ve 
Kumandan Cevat Rifat Bey’den övgüyle söz etmiştir.   
"…Emsaline nisbetle güzel bir bina olan mektebin tamiri ve levazımının ikmali için Kumandan Cevat Rifad Bey, 
100 lira iata buyurmuştur. İnşa bitiminde buraya İnas Mektebi de nakledilecektir.” Ahmet Talat Bey, Filyos 
Çayı'ndaki maceralarını anlattıktan sonra kendilerinin Cevat Rifat Bey ve kasaba namına gelen zevat tarafından 
karşılandıklarını belirtir ve Cevat Rifat Bey hakkındaki intibalarını şu şekilde özetler: 
"…Kumandan Cevat Rifat Bey, terbiyeli, faal ve sevimli bir gençtir. Nahiyeden şekaveti izale, asayişi iadeye 
muvaffak olduğu ve namuskârane hareketi şiar ettiği için bütün halkın şükran ve hürmetini celbe muvaffak 
olmuştur. Arkadaşları, hep terbiyeli ve gayyur gençlerdir. Efradın elbise ve teçhizatı mükemmel, terbiye-i 
askeriyeleri şayan-ı takdir bir haldedir. Denilebilir ki karargâhta zabitan ve efrad arasında misli nameşhud bir 
mevedded-i mütekabile hükümrandır. Askerlerin, çarşılarda, kahvelerde oturmamaları için salaştan bir gazino 
vücuda getirilmiş, inzibatın sıklığı hiçbir uygunsuzluğa meydan vermiyor. Hatta kasabanın bir tabur askerden 
sanki haberi yok gibi…” (Açıksöz, 2 Eylül 1336, Nu: 75, s. 4).  
633 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-14. 
634 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-15. 
635 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 28 Aralık 1951, Nu:42, s.4. 
636 Aynı Yer. 
637 Aynı Yer. 
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Muhittin Paşa ise, cevap olarak çektiği telgrafta kendisini beklediğini bildirecektir. 

Cevat Rifat Bey, kıtaların Posta ve Telgraf Müdürü Hüsnü Bey, Yüzbaşı Galip Bey ve Sivil 

Posta Telgraf Müdürü Fevzi Beyler sayesinde, mıntıkadaki dönen dolaplardan haberdar 

olduğunu belirterek, İsmet Paşa’ya karşı tedbirli olmayı yeğleyecek ve Muhittin Paşa’nın 

çağrısı üzerine Kastamonu’ya gitmeye karar verecektir638. Cevat Rifat Bey hakkında müthiş 

derecede menfi propaganda yapılmaya başlanmıştır. Hatta onun sadece emir dinlememekle 

kalmadığı, komuta kademesi hakkında da ileri geri sözler söylediğine dair rivayetler 

dolaşmıştır. Bunun üzerine kendisinin takip edilmesine karar verilecektir639. 

Cevat Rifat Bey’in Çaycuma’dan Kastamonu’ya hareket etmek için hazırlandığı 

günlerde düşman kuvvetlerinin bazı hareket ve hazırlıkları da görülmekteydi. Kendi ifadesine 

göre İsmet Paşa, bu harekâta karşı tedbir düşüneceği yerde Cevat Rifat Bey ile uğraşmaktaydı. 

Böyle kritik anlarda İsmet Paşa “Bizzat Açılacaktır” kaydıyla Muhittin Paşa’ya bir şifre 

göndermişti: “Bartın ve Havalisi Kumandanı Cevat Rıfat Beyin Kastamonu'ya gelip 

gelmediği, geldiyse kendisinden ne gibi bir intiba edindiğinizin hemen işar buyrulmasını rica 

ederim...”640.  

Bu gelişmeler üzerine Cevat Rifat Bey, kendi açısından emniyet tedbirlerine 

başvurmayı lüzumlu görmüştür. Kastamonu’ya giderken, güven duyduğu bir iki arkadaşını 

sivil giydirilmiş silahlı ve çok kuvvetli insanlarla gizlice Kastamonu’ya gönderir. Ayrıca, 

orada daha önce de belirtilen İstiklal Mahkemesi muhafızı olarak bulunan Mızraklı 

Süvarilerin de kendisini iki saat mesafeden karşılamaları talimatını verir. Yanına, Eğri Ahmet 

Çetesi’nde bulunmuş gözü kara ve cesur seksen kadar Türk ve milli saflara katılmış yirmi beş 

Cezayirli ve Tunuslu askerle, ayrıca on kadar Hintli askeri de alır. Bunları bombalarla takviye 

ederek atlı olarak yola çıkar. Muhafız kıtası içinde asker kıyafeti giymiş olan mülazım Hilmi 

ve Haydar Efendiler gibi yakın dostlarına şu gizli talimatı verir: 

“Arkadaşlarım; meçhul bir maksatla Kastamonu’ya gidiyoruz, sebebini pekiyi 

bilmiyoruz. Fakat bunun şimdiye kadar şahit olduğumuz örneklere göre bir tuzak olması çok 

muhtemeldir. Biliyorsunuz ki biz yalnız vatan işiyle meşgulüz. Gençliğimizi, istikbalimizi, her 

şeyi feda ettik. Hepiniz şahitsiniz ki, elimizde büyük fırsatlar ve hudutsuz salahiyetler vardır. 

Hiçbirini lehimize kullanmaya tenezzül etmedik, milyonları şu gördüğünüz yamalı pabuçla 

teptik. Fakat çeşitli ihtiraslar, entrikalar türlü çirkin şekillerde tecelli edebilir. İşte o zaman 

aptal gibi acz içinde, elimiz kolumuz bağlı olarak bir kahpeliğe kurban gitmeyelim. Ben işaret 

                                                
638 ATASE, İSH/ K:1066. G:10. B:10-1. 
639 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99/1-45.  
640 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 4 Ocak 1952, Nu:43, s.4.  
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verinceye kadar atların kolonlarını gevşetmeyiniz. Eğer içinizde bunun akıbetine tahammül 

edemeyecek arkadaşlar varsa onları serbest bırakıyorum.”641 

Arkadaşlarının beraber gideceklerini ve gerekirse beraber öleceklerini söylemeleri 

üzerine gözlerinin yaşardığını belirten Cevat Rifat Bey artık bir bakıma dönüş yoluna 

çıkmıştır. Halkın tezahüratları eşliğinde Muhittin Paşa’nın karargâhına ulaşırlar. Dörtnala 

yakın süratle giden kıtası, karargâhın bahçesine girince kolunu kaldırıp indiren bir hareketle 

tüm kıtayı biranda olduğu yerde durdurur. Bu manzarayı gören Muhittin Paşa, yerinde 

duramayarak aşağı iner ve Cevat Rifat Bey’in boynuna sarılarak alnından öper. Müfrezenin 

Kastamonu'ya gelişi, sadece ahali üzerinde çok iyi tesir bırakmamıştır. Kıtaatın gerek talim ve 

terbiyesi gerekse disiplinli davranışı Muhittin Paşa'nın da takdirini kazanmıştır642. 

Cevat Rifat Bey, bütün komplonun ardında ısrarla İsmet Paşa’yı görmektedir: 

“…İsmet Paşa'yı bu memlekette benim kadar kimse tanımaz. Birinci Dünya Harbi’nin 

sonlarına doğru ben Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanlığı Erkan-ı Harbiye İkinci 

Şube Müdürü iken, bu zatı adım adım takip etmiş ve ondan daima endişe ve üzüntü 

duymuştum. Anadolu harekâtına zorla ve ısrarla getirilen bu adam, esasen Milli 

Mücadele’nin zaferine inanmamış ve bunu bir macera diye vasıflandırmıştı.”643 

İsmet Paşa’nın Milli Mücadele’nin ilk safhasında Amerikan Mandası düşüncesi 

üzerinde durulursa bunun doğru olacağı düşünülebilir. Suriye'de İsmet Bey’in yaptığı -daha 

doğrusu yapmadığı- hareketinden dolayı hıyanet yaftasını yapıştıran Atilhan, İsmet Paşa’nın 

mütareke günlerinde Harbiye Müsteşarı iken Albay Hüsamettin Bey’e silahların bırakılarak 

mütareke hükümlerine göre hareket edilmesi gerektiği yönünde sözler sarf ettiğini 

hatırlatmaktadır644. Yine bir gün; 

"Merhum Kara Vasıf Bey'le Refik İsmail Bey Miralay İsmet Bey'i Fındıklı'daki 

Mebuslar Meclisi'ne çağırdılar ve o zamanki Muhafız Küşat Bey'in odasına aldılar, kendisine 

şunu söylediler:  

- Mütareke Komisyonu’nda beyhude vakit geçiriyorsunuz… Bu millet, zilletli bir 

mütarekeyi kabul etmeyecek ve iş silahla halledilecektir. Kalkın Anadolu'ya gidin 

ve orada çalışınız… 

Yüzbinlerce Anadolu köylüsünün ve onların başına geçen, hayat, istikbal ve 

gençliklerini çiğneyen kahraman Milli Mücadele zabitlerinin kazandıkları bütün şeref 

                                                
641 Aynı Yer.  
642 ATASE, İSH/ K:1066. G:10. B:10-2.  
643 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 11 Ocak 1952, Nu:44, s.4.  
644 Atilhan, "İnönü! Müşahhas Kin!", Hüradam, 13 Ekim 1950, Nu:12, s. 1. 
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hisselerini bile yağma edip topyekûn bunların hepsinin üstüne oturan sabık diktatör; sağ 

elinin beş parmağını birbirinden ayırarak, hiddet ve şiddetle şöyle haykırdı:  

- Yaptığınız belahattır! Bırakınız da şu Sevr Muahedesini imza edelim…"645. 

Başka bir yerde de İsmet Bey’in, İstiklal Savaşını bir macera olarak gördüğünü, 

kendisinin buna atılmayacağını, çoluk çocuğunu düşündüğünü, kendisinin mazur görülmesini 

beklediğini ifade ettiğini vurgulayan Atilhan, bu tip yazılarına bir tekzip gelmediğinin sık sık 

altını çizecektir. Neticede Atilhan’a göre İsmet Paşa, Enver Paşa’nın yaveri Şükrü (Oğuz) 

Bey’in zoruyla Milli Mücadele’ye katılmıştır646.  Atilhan’a göre İstiklal Savaşı’na muhalefet 

eden ve onun aleyhinde faaliyetler gösteren güç yine Farmasonlar’dır647. 

Gördüğü disiplinli kıtayı böyle düşünmediğini belirten Muhittin Paşa ile Cevat Rifat 

Bey birlikte odaya geçerler. Aradan yarım saat geçmeden Zonguldak Mutasarrıfı Nusret 

Bey'in biri Garp Cephesi Kumandanlığına biri de Muhittin Paşa'ya olmak üzere iki mühim ve 

müstaceldir kaydıyla çektiği telgraf ulaşır. Telgraflarda Cevat Rifat Bey'in yerine başkasının 

gönderilmesinin son derece zararlı olacağı belirtilmektedir. Bu telgrafın geldiği günlerde 

İnönü mevkiinde muharebelerin devam etmesi yanında, Cevat Rifat Bey’in kuvvetlerinin 

olmaması önemli bir gelişmedir. Bu yüzden Cevat Rifat Bey, bunu örnek alarak İsmet Bey'in 

askerî bilgi noksanlığından kaynaklanan felaketlere vurgu yapmıştır648. Ayrıca, Eskişehir-

Kütahya Muharebelerinden sonra Yunan Ordusu Kumandanı Hacı Anesti’nin idam edildiğini 

belirterek, İnönü’nün bu faciaların müsebbibi olarak idamdan kurtulmasını da sert bir şekilde 

                                                
645 Atilhan, "İnönü! Tekzip Eder misin? Yoksa Biz mi İspat Edelim!", Hüradam, 1 Ocak 1952, Nu: 138, s. 1-4. 
646 Atilhan, “Tarih ve Millet Önünde İnönü’ye Soruyoruz”, Hüradam, 14 Eylül 1951, Nu: 107, s. 1.  
647 Atilhan, Farmasonluğun Yırtılan Maskesi, s. 94. Bu hassasiyet çizgilerinin keskinleştiği günlerde, herkesin 
niyeti açıkça belli oluyor, kimin vatan peşinde koşup koşmayacağı az buçuk anlaşılıyordu. Bu bağlamda Atilhan, 
şu anekdotu vermeyi uygun görmüştür:  
İzmir’de düşman ilerleyişi söz konusudur. "…Sadıkzadeler ve Keleş Kaptan her türlü akıbeti göze almış Yeni 
Dünya isimli vapurlarını bize tahsis etmişlerdi. İstiklal Harplerinin başında Geyve Boğazı'nda makûs talihimizi 
yenmiş ve Türk Milletini ilk uçurumdan kurtarmış olan 24. Fırka Kumandanı Atıf Beyle beraber köprünün 
Kadıköy İskelesinde bulunuyorduk. Sonra da Ankara Kumandanı, mebus ve büyük mevki sahibi olan Fuad Bey'e 
rastladık. Atıf Beyle aralarında geçen muhavereyi tarihe hizmet için aynen aşağı alıyorum:  
-  Fuad Bey, vasıta bulduk. Anadolu'ya geçiyoruz. Buyurun beraber gidelim. 
-  Azizim benim gidecek param yok. 
-  Atlarımı sattım, üç yüz lira size takdim ederim. 
- Ben üç yüz lira ile Kadıköyü'ne gidemem. Hem sonra bu bir sürü meçhullerle, imkânsızlıklarla silahsız ve 
parasız ne yapabiliriz ki? 
- Azizim Fuad Bey, eğer vatanımızı kurtarırsak, o vatan da biz evlatlarını bağrına basar. Eğer sizin zannettiğiniz 
gibi ölüm mukadderse, hiç değilse tarih, mertçe öldüler namertçe lakayt kalmadılar diye yazar.  
-  Bunlar edebiyat azizim. Siz Mustafa Kemal'e benden selam götürünüz, vaziyet müsait olursa ben de gelirim.  
Evet, Atıf Bey ve ben kendimizi ateşler içine attık. Kendimden sarfınazar, Atıf Bey Geyve Boğazı'nda düşmanları 
zorlukla da olsa yere sermeseydi İstiklal Savaşı o gün o saat sona erecek ve İstiklal ebedi bir hayal olacaktı.” 
(Atilhan, "İnkılap İsmini Siper Ederek Mütemadiyen Mefahirimize, Ananelerimize, Dinimize, İmanımıza 
Saldıranlara Cevabımız", Hüradam, 9 Ekim 1959, Nu: 408, s. 4). 
648 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 11 Ocak 1952, Nu:44, s.4. 
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eleştirmiştir649. Atilhan, bu konuyu şöyle açıklayacaktır:  “Nitekim bugün ismi ve 

propagandası göklere çıkan Birinci İnönü Meydan Muharebesi’nin birinci safhası, İsmet 

Paşa’nın geri çekilmesi ve ricatı, ikinci safhası da Tayyareci Bolulu Saim Bey ile 4. Fırka’nın 

kahraman kumandanı Şehid Nazım Bey’in müşterek himmetleriyle zafer ve muvaffakiyete 

tahammül etmiştir. İsim ve şeref ise İsmet Paşa’nın olmuştur.”650  

 O günün gecesini geçirdiği otelde Cevat Rifat Bey, adeta büyük kumandanlara mahsus 

bir hareketle kapıya nöbetçiler diker. Bunu bir ihtiyat tedbiri olarak aldığını vurgular. 

Süvarilerine her an tetikte beklemeleri talimatını verdikten sonra elbise ve çizmeleriyle yatağa 

girer. İsmet Paşa, muharebedeki vahamet karşısında, Cevat Rifat Bey’in kuvvetlerinin başına 

dönmesindeki önemi kavrar, böylece Cevat Rifat Bey de Kastamonu’dan ayrılarak 

Çaycuma’ya döner. Bu durum İsmet Paşa’nın iki sadık adamı olan Bartın Askerlik Şubesi 

Başkanı Binbaşı Kemal ile Zonguldak Jandarma Kumandanı Binbaşı Remzi’nin telaşına 

sebep olur. Cevat Rifat Bey, her ikisine de göz açtırmadığını yazacaktır. Karargâhına döner 

dönmez Kemal ve Remzi beylerden aynı anlamı içeren birer mektup alır: “Azimkâr ve 

kahraman kumandanımızın avdet buyurmalarından duyduğumuz saadet sonsuz ve 

emsalsizdir. Zekâ ve kudretinize karşı hissettiğimiz hayranlık namütenahidir.”651 

 Ancak, bunun arkasında gizli bir planın varlığına inanan Cevat Rifat Bey, son derece 

temkinli olacaktır. İnönü Muharebesinin zaferle neticelenmesinden sonra İsmet Paşa, hedef 

olarak belirlediği Cevat Rifat Bey üzerine yoğunlaşacaktır. Garp Cephesinin içine düştüğü 

durumu bahane ederek Cevat Rifat Bey’den Ankara’nın takviyesi için yardım ister. Bunun 

üzerine Cevat Rifat Bey, Binbaşı Murat Kaptan kumandasında 1.500 kişilik muntazam bir 

kıtayı Ankara’ya gönderir. 200 kişilik mızraklı bir süvari kıtasıyla, makineli tüfek ve alay 

bandosunu da bunlara ilave eder.  İsmet Paşa'nın kendisini Ankara'ya kuvvetleriyle birlikte 

çağırmasından asıl maksadı, Cevat Rifat Bey şöyle değerlendirmiştir: “…İsmet Paşa'nın iki 

maksadı vardı: Mühim olanı benim kuvvetlerimi birer birer elimden alarak vakti münasibinde 

kârımızı itmam ve vücudumuzu ortadan kaldırmak. İkincisi de çeteciliği lağvetmek ve 

muntazam ordu kurmak bahanesiyle, kendisini zorla, sürükleye sürükleye Milli Mücadele 

hudutlarına götüren kahramanların kâffesini imha etmek.”652 

                                                
649 Atilhan, Bütün Açıklığı İle İnönü Savaşları ve Gerçek Kahramanlar, Yelken Matb., İstanbul 1973, s. 18.  
650 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 11 Ocak 1952, Nu:44, s.4. 
651 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 18 Ocak 1952, Nu:45, s.4. 
652 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 18 Ocak 1952, Nu:45, s.4. Oysa Bolu 
Askerlik Şubesi Başkanı ve Mevki Kumandanı Binbaşı Nihat Bey, 6 Kasım 1920’de Kastamonu ve Havalisi 
Muhittin Paşa’ya gönderdiği telgrafta; "Bartın ve Havalisi Kuva-yı Milliye Müfrezesi'nin komutan, subay ve 
efradının mükemmel ve muntazam olduğunu" bildirmişti (ATASE, İSH/ K:1065. G:169. B:169-1). 
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Cevat Rifat Bey’in askerleri Ankara’da Meclis önünden geçerken, toplanmış olan 

milletvekillerinin hayrete düşmesine sebep olurlar. Atilhan’a göre o zamanlar kıtalarda davul 

bile yokken, Recep Peker ve Kazım Özalp’ın devrelerinde bile görülmemiş mükemmellik ve 

disiplin içinde geçen askerler, bir çeteden ziyade çağdaş ordular görüntüsünü vermiştir653. 

Kumandanının Cevat Rifat Bey’e bildirdiğine göre ise “…Birçok mebuslar bu hal karşısında 

bu millet ölmez diye gözyaşları içinde arkadaşlarımızı alkışlıyorlardı.” Bu da Cevat Rifat 

Bey açısından değerlendirildiğinde, İsmet Paşa'nın kendilerine izafe ettiği çetecilik iftirasının 

yalan olduğunu gösteriyordu654.  

Mayıs ayının sonlarına gelindiğinde İsmet Paşa Erkan-ı Harbiye vasıtasıyla Cevat 

Rifat Bey’e, Fransızların karşısına küçük bir müfreze bırakarak bütün kuvvetleriyle 

Ankara’ya gelmesini ve böylece kendisine uygun bir vazife verileceğini bildirir. Bu duruma 

olan öfkesi Atilhan’ın şu cümlelerinden anlaşılmaktadır: “Eğer ben bu vatanın halis bir 

evladı ve vatanperver ve asil bin beş yüz yıllık bir Hun Türkünün torunu olmasaydım ve 

vatana olan aşkım hadden efsun olmasaydı, evet aziz okuyucum emin ol ki İsmet Paşa'nın taç 

ve tahtını başına geçirirdim. Ah bu vatan, ah bu vatan sevgisi!”655 

Cevat Rifat Bey, 2.000 piyade, 200 süvari ve bir miktar yardımcı asker, şahsi muhafız 

olarak 50 Sürmeneli, 10 Hintli, 20 Cezayirli ve Tunuslu ve 100 kadar da seçme eşkıyadan 

devşirmeleri alarak Ankara’ya doğru hareket eder656. Garp Cephesi Kumandanlığına 24-25 

Mayıs 1921 gecesi Muhittin Paşa tarafından çekilen telgrafta da Cevat Rifat Bey’in 23 Mayıs 

1921'de maiyetiyle birlikte Ankara'ya gitmek için Çaycuma'dan hareket ettiği belirtilmiştir657. 

Atilhan, Orgeneral Salih Omurtak’ı referans göstererek şunları diyecektir: “O zaman Erkan-ı 

Harbiye-i Umumiye Harekât Şubesi Reisi ve Umum Reis Vekili Kaymakam Salih Bey, bana 

Ankara’ya celbimin, vücudumun kahpece imhası için olduğunu söyledi… Memlekete 

yaptığımız bunca fedakârlık, gösterdiğimiz emsalsiz muvaffakiyetler ve halkın çılgınca 

sevgisini kazanmaklığım, İsmet Efendi’nin kıskançlığını tahrik etmişti. Onun asaleti, vatan 

hizmetkârlarına böyle mukabeleyi emrediyordu. Beni de muhakkak Çerkez Ethem vaziyetine 

                                                
653 Bolu'daki Mürettep Fırka Kumandanı Nazmi Bey de Muhittin Paşa'ya gönderdiği 7 Kasım 1920 tarihli 
telgrafında bu kuvvetlerin "İyi bir surette milis, mücehhez, müsellah ve diğer Kuva-yı Milliye'ye nispeten 
muntazam olduklarını" bildirmiştir (ATASE, İSH/ K:955. D:02. F:9-1 (Nakl. Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede 
Zonguldak…,  s.138). 
654 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 18 Ocak 1952, Nu:45, s.4. 
655 Aynı Yer. 
656 Cevat Rifat Bey’in elinde kalan kuvvetlerin bir kısmı Fransızların 21 Haziran 1921'de Zonguldak'ı tahliye 
etmesi üzerine Batı Cephesi emrine verilmiştir. Yüzbaşı Cevat Rifat da Ankara'ya hareket etmiştir (ATASE, 
İSH/ K:1195. G:26. B:26-1). Çaycuma’da sayısı altmış ila yetmiş kadar atlıdan mürekkep bir süvari müfrezesi 
kalmıştır (ATASE, İSH/ K:1139. G:56. B:56-1). Cevat Rifat Bey’in ordusuz kalmasıyla, Zonguldak-Bartın 
Hükümeti de tarihe karışmış oluyordu (Nesimi, Yılların İçinden, s. 128).  
657 ATASE, İSH/ K:1195. G:26. B:26-1. 
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düşürecek ve sonradan tarihe bunca hizmetlerden sonra vatan haini diye kaydettirecekti. 

Allah, bu haris ve kindar adama fırsat vermedi ve beni korudu.”658 Salih Omurtak'tan başka 

Hariciye Vekili Muhtar Bey de Cevat Bey’in öldürülmesi niyetini açıkça ifşa etmişlerdir. 

Hatta kendisinin tabiriyle Türkleri hiç sevmeyen Yüzbaşı Hamdi ismindeki bir Arnavut da bu 

gerçeği ağzından kaçırmıştı659. 

Cephenin son derece sıkışık olmasından dolayı Cevat Rifat Bey, durumun da 

ciddiyetinden kendi emrine 100 atlı ayırarak askerini trenle Batı Cephesi’ne sevk eder. 

Suikast endişesiyle iki günden fazla durmayarak bir gece yarısı sadık süvari ve seçme 

askerleriyle Ankara’yı terk ederek Sivrihisar’a gelir. Bartın’dan kaymakam arkadaşı Hüsnü 

Bey, buranın kaymakamıdır ve ona misafir olarak bir bağ evine yerleşir. Daha sonra 

Eskişehir’e geçer. Cephedeki gelişmeler üzerine yanında bulunan Hamit Şevket (İnce) Bey ile 

aralarında şöyle bir konuşma cereyan edecektir: 

- Ordumuz bu gidişle büyük bir tehlike içindedir ve mağlubiyet muhakkaktır 

- Sen İsmet Paşa kadar bu işten anlar mısın? O büyük asker senin kadar bu işi 

takdir etmez mi? 

- Azizim aldanıyorsun. Onun askerliği ve cesaretinin hiç olduğunu biz dört harp 

senesinde Arabistan’da gözlerimizle gördük. Ben ise tam manasıyla askerim, hem 

de iyi bir asker…”660 

Milli Müdafaa Vekâleti tarafından Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’ne yazılan 8 

Ocak 1921 tarihli yazıda "Taltifen Kastamonu'ya getirilen Zonguldak Müfrezesi Komutanı 

Cevat Rifat Bey'in ahvalin nezaketi dolayısıyla eski görevine" iade edildiği belirtilmekteydi661. 

Kendisi, görevine tekrar iade edilmesiyle, İsmet Paşa’nın hatasını önlemiş olduğunu 

belirtmiştir662. Cephe sökülüp ani bir ricat başlayınca Cevat Rifat Bey derhal askerinin başına 

koşar ve kıtalarına yeni kumandan tayin edilen Nurettin Bey’e emir verir: 

                                                
658 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 18 Ocak 1952, Nu:45, s.4. 
659 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 25 Ocak 1952, Nu:46, s.4. 
660 Aynı Yer. 
661 ATASE, İSH/ K:576, D: 37,76A,  F:25-1 (Nakl: Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Zonguldak…, s. 77).  
662 Atilhan kendisi hakkında koparılan yaygaraları bıraktığı mirasla bastırmak istemiştir. Şöyle ki;  

"…Şimdi ben desem ki o şanlı gazanın sayıca en üstün, malzemece en mükemmel, disiplin ve intizamca 
fevkalade ileri bir kıtasına kumanda ederek, karşısında cephe aldığım düşmanı denize döken, iç ihtilalleri 
bastıran ve bu arada kendime arsa ve ev yaptırmadan mektepler, şehirler ve köyler yaptıran bir Türk 
çocuğuyum, mulki birçok dudaklar istifhamla bükülür ve birçok insanlar buna zor inanır...   

Desem ki İnönü, Sakarya gerilerine çekilirken, kendi elimle derleyip, kendi elimle yetiştirdiğim bu Türk 
askerleriyle Kütahya'nın Sabuncu sırtlarından Beylik Köprü'ye kadar İnönü'nün şanını da şerefini de ordusunu 
da ben himaye ettim, buna güç tahammül ederler… ve Verangel ordusu Kırım'dan çekilirken, benim 
mıntıkamdaki limanlara sığınan Rus zenginlerinin getirdikleri hazinelere ve torbalar dolusu ceviz 
büyüklüğündeki pırlantalara bakmaya bile tenezzül etmedik. Buna ne derler acaba? İşte elimize geçen 
namütenahi fırsatlar, salahiyetler ve servetler üzerinde tertemiz ve beş parasız çıkarak çocuklarıma benim de bir 
vasiyetim vardır: bazı fertlerinden ne kadar kötülük görürseniz görünüz daima vatana iyilik ediniz ve 
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“Askerler benim kumandamdadır. Cephenin ricatini himaye edeceksiniz. İcap ederse 

son nefere kadar burada ölecek fakat düşmanın kollarını sallayarak çekilmekte olan 

ordumuzun ricat hatlarını kesmesine müsaade etmeyeceğiz”663 diyen Atilhan, sözlerin şöyle 

devam eder: “Ağır ağır askerimle birlikte çekildik ve büyük felaketi önledik. Sıhhiye Reisi 

Kaymakam Haşim Bey’le, eğer yanılmıyorsam asabiye mütehassısı Doktor Faik Muhittin Bey, 

beni İsmet Paşa’nın kıskançlığından sıyanet için fevkalade yorgunluğumdan dolayı iki ay 

tebdil hava ile Bartın’a gitmekliğim için bir rapor verdiler. Ve bana tavsiye ettiler: “Bu 

kıskanç adam seni büsbütün mahveder. Memleket için lazımsın. Hemen buradan uzaklaş.”664 

Neticede Zonguldak'a ulaşan Cevat Rifat Bey, halkın yoğun ilgisiyle karşılanır. 

Atilhan bu anları “Heyecan o derece ileri idi ki attan indiğim vakit Ragıp Bey (Gedikli 

Zonguldak Milletvekili Ragıp Özdemiroğlu) halka: ‘İşte kumandanımız... Artık merak edilecek 

bir şey yoktur. Mustafa Kemal değil (Bu tabir aynen kendisinindir ve Polis Müdürü Kemal 

Beyle binlerce insan önünde söylenmiştir), bizi bu genç kumandan koruyacaktır!’der. 

Mutasarrıf Asım Bey'in (Tekel İdaresi'nde Neşriyat Müdürü) ziyaretine gittik, daha 

selamlaşmadan evvel: ‘Aman beyim siz bir Fatih gibi karşılandınız... Bu ne haldir? dedi. ‘Bu, 

milletimizin kadirşinaslığı ve necabetinin bir tezahürüdür, beyefendi...’ diye cevap 

verdim...”665 şeklinde özetledikten sonra, hemen oradan uzaklaştığını belirtir. Geceyi Doktor 

Dünyas’ın 63 Numaralı Ocağındaki muhteşem köşkünde geçirdikten sonra ertesi gün, 

Bartın’a annesi ile kardeşlerinin yanına döndüğünü kaydeder. Bu hareketleri ATASE 

arşivindeki kayıtlarda da görüldüğü üzere günü gününe rapor ediliyordu. Bu takiplerden, 

anlattığına göre kendisinin de haberi vardır. Jurnalleri Mutasarrıf Asım ve Jandarma 

Kumandanı Remzi Beyler göndermiştir. Bu sıralarda Tevhid ve İleri gazeteleri büyük boyda 

resimlerini koyarak “Karadeniz Sahilleri Bu Kumandan Sayesinde Emindir” şeklinde yazılar 

yazmışlardı666. 

 Temmuzun sonunda Garp Cephesi tamamen Sakarya gerilerine çekilmişti. Mutasarrıf 

Asım, İsmet Paşa'ya çektiği telgraflarda; Cevat Rifat Bey için acilen tedbir alınması 

gerektiğini süratle bildiriyordu. Binbaşı Kemal de bu arada ortaya attığı bir iddiada bir Rus 

gemisinin Cevat Rifat Bey’i almak için Bartın açıklarında beklediğini belirtmekteydi. “…Bu 

kuyruklu yalanı, Bartın Liman Reisi Muammer Bey, böyle bir şey yoktur ve hayal mahsulüdür 

                                                                                                                                                   
karşılığında bir şey beklemeyiniz. Mirasa gelince: Alın teri ve kanım pahasına kazandığım bir tek İstiklal 
Madalyası hepsi o kadar…" ( Atilhan, “Bu da Benim Vasiyetnamem”, Hüradam, 22 Aralık 1950, Nu: 32, s. 1-
2). 
663 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 25 Ocak 1952, Nu:46, s.4. 
664 Aynı Yer. 
665 Aynı Yer. 
666 Aynı Yer. 
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diye tekzip etmesine rağmen asaletli İsmet Paşa son ve kati emrini verdi: Hayyen veya meyten 

yakalanarak karargâha iğzamı!...”667 

 Cevat Rifat Bey Bartın’da annesinin yanındadır. Çaycuma Posta ve Telgraf Müdürü 

Fevzi Bey ile devamlı haberleşmekteydiler. Evde sürekli tetikte beklemektedir. Aşırı derecede 

hiddet beslediği Kemal Bey, kendisine gece yarısı gönderdiği mektupta, aldığı emir üzerine 

hemen askerlik şubesine gelmesini bildiriyordu. Çünkü kısa zaman öncesinde Kemal Bey, 

Kastamonu Havalisi Kumandanlığına çektiği bir telgrafta, Cevat Rifat Bey’e Kastamonu'ya 

gelmesi için verilen emir bildirildiği halde, kendisinin Filyos'da güvenilir olmayan Abaza 

reisleriyle görüşmekte ve kendisine kayık temin ederek kaçmayı düşündüğünü bildirmişti. 

Bunun için Kemal Bey, Cevat Rifat Bey’in tutuklanıp tutuklanmayacağı konusunda emir 

beklediğini belirtmiştir668. 

Bunun üzerine Cevat Rifat Bey, derhal Bartın hanlarında bulunan süvarilerini alarak 

Filyos’un kuzeyindeki sırtlara çekilir. Teslim olmaya hiç niyeti olmaz. Bu durumu “İşte size 

hiç yoktan bir Çerkez Ethem hadisesi” diyerek özetler ve şunları söyler: “…Şimdi Jandarma 

Generali olan Remzi, hemen emrindeki bütün jandarmaları toplayarak benim üzerime 

göndermek için onlara yemin teklif etmiş, askerlikte ve tarihte misli görülmemiş bir hadise... 

Askerler bunun üzerine: 

- “Ne münasebet efendim. Yüz seneden beri temin edilemeyen asayişi bu genç 

kumandan bir anda tesis etti. Memlekete dirlik, düzenlik geldi. Düşman bu adamın 

sayesinde bir adım ileri gidemedi. Dâhili ihtilalleri söndürdü, vatana büyük hizmet 

etti. Ona silah çekemezük, kurşun atamazuk!”669 

Bu gelişmeler üzerine, Meclis’te Erzurum Mebusu Nusret Efendi, Bartın Müftüsü 

Rifat Efendi, Zonguldak Müftüsü İbrahim Efendi ve Beycuma'da müderris Hüseyin Efendiler 

Kemal Paşa nezdinde harekete geçerler. Bu arada Cevat Rifat Bey’in yanındaki askerlere 

yüzlerce kişi daha katılarak Filyos sırtları adeta bir cephe durumuna gelir. Abaza Sabit ve 

Muhtar Hüseyin ismindeki şahıslara talimat vererek Çaycuma Askerlik Şubesi Reisi Yusuf 

Kenan Bey’e gönderir: 

“Dedim ki, hiç yoktan böyle bir hadise çıkaran insanlara ihtar olunur. 

Namussuzluklarını en kısa zamanda tamir etsinler ve kahpeliğinden içtinap ederek hakikati 

                                                
667 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 1 Şubat 1952, Nu:47, s.3. 
668 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-21.  
669 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 1 Şubat 1952, Nu:47, s.4. 
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İsmet Paşa’ya değil, Mustafa Kemal Paşa’ya bildirerek talimat alsınlar. Aksi takdirde tevellüt 

edecek bütün mesuliyetler onlara düşer.”670 

Çaycuma'da Askerlik Şubesi Reisi Yusuf Kenan Bey, Muhittin Paşa'ya ve Kemal 

Paşa'ya çektiği telgraflarda “Kahramanca mücadeleleri bilinen Cevat Rifat Bey'e karşı olan 

bu suikastın büyük neticeler doğuracağını ve bunda da Mutasarrıf Asım, Binbaşı Remzi ve 

Kemal Efendilerin mesul olduğunu belirtir ve kendisine müsaade edildiği takdirde Cevat Rifat 

Bey'e teminat vererek bu hadiseyi kapatacağını” söyler. Yusuf Bey, Cevat Rifat Bey 

hakkında yayılan dedikoduların önünü kesmek amacıyla gönderdiği bir yazıda da Cevat Rifat 

Bey’in kumandanları tenkit ettiğine dair hiçbir somut delil olmadığını ve kendisinin 

subaylardan başka kimse ile görüşmediğini, Çaycuma'dan hiç ayrılmadığını, Zonguldak 

Mutasarrıflığının düşüncesinin bir suizan olduğunu belirtmiştir. "…Kendisinde hiçbir fenalık 

zuhuru sakıt olmadığını” söylemiştir671. Dâhiliye Vekili Refet Bey de Zonguldak 

Mutasarrıflığından yapılan ihbarların doğruluğunun araştırılmasına dair bir emir vermiştir672. 

Cevat Rifat Bey’in komuta kademesi hakkında ileri geri konuştuğuna ve tenkitler 

yaptığına dair dedikoduların önüne geçmeye çalışan bir isim de Muhittin Paşa’dır. Daha önce 

de değinildiği gibi Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine gönderdiği telgrafta Muhittin Paşa 

intibalarını açıklayacaktır: 

Paşa, Yüzbaşı Cevat Rifat Efendi'yi faal, fedakâr ve milletini sever bir zabit olarak 

tanıdığını, gururunun cephede kırılmasından dolayı bazen açıklamalarda bulunduğu ihtimali 

endişesiyle hakkında tahkikat yapıldığını belirtir. Kastamonu'ya çağrıldığını, heyet-i sıhhiye 

tarafından muayene ettirilerek tahrib-i dimağ ve nevrasteni teşhisiyle hastanede tekrar 

muayene edilmek üzere bir ay kıtaattan uzak bulundurulması lüzumunun görüldüğünü 

eklemiştir673. Bunu, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa’nın Kastamonu Havalisi 

Kumandanlığından, Cevat Rifat Bey’in ne keyfiyet ve müddette tebdili hava bulunduğunu 

öğrenmek istemesi neticesinde belirtecektir674. Jurnallerde genelde Cevat Rifat Efendi'nin 

ordu hakkında "Ahalinin kuvve-i maneviyesini kesredecek derecede tenkidatta bulunduğu" 

ifadeleri yer almaktaydı675. Ancak bu konuyla alakalı olarak şu denilebilir ki Cevat Rifat Bey,  

Zonguldak'tan çektiği bir telgrafta, bir müddet istirahate ayrıldığı ve Çaycuma'da hastane 

                                                
670 Aynı Yer. 
671 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-28. 
672 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-29. 
673 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-36. Bu ifadeler, Atilhan’ı korumak üzere yazılmış olmalıdır. Bu cümleler 
Atilhan’da dimağ bozukluğu olduğunun kesin delilleri olarak kabul edilmemelidir.  
674 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-31. 
675 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-37a. 
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inşaatında bulunduktan sonra avdet edeceğini belirtmesi676 onun bir bakıma zaman 

kazanmaya çalıştığını düşündürebilmektedir. Kemal Paşa da bunun üzerine Yusuf Bey’e yetki 

verir. Bu sırada Binbaşı Kemal de İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta Cevat Rifat Bey’in bir Rus 

gemisine binerek kaçtığını bildirir. Ancak Cevat Rifat Bey Kastamonu’ya gitmek için hareket 

etmiştir677. “…Benim Kastamonu'ya muvasalatım, bunların ne kadar alçak ve yalancı 

olduklarını da gün gibi ortaya koydu. Muhittin Paşa'ya misafir oldum. Bir müddet sonra 

Malta'da esir678 bulunanlarla birlikte büyük kahraman ve İstiklal Savaşının banisi Mersinli 

Cemal Paşa da İnebolu'ya geldiler ve İsmet Paşa'ya cephe alarak beni müdafaa ettiler. Bu 

hadise de böylece tarihe karıştı...”679 

Atilhan, İstiklal Harbi bitince, kendi arzusuyla emekliğe ayrılır ve yayın hayatına 

başlar. O, özellikle ordudaki rütbe yağması olarak değerlendirdiği iltimaslı subayların daha 

bol para getirecek sivil işlere kaydırılması, asıl kahraman subayların ordudan çekilmeye 

zorlanmaları gibi sonuçları görmek istemeyecek ve "…Ben İstiklal Harbi bitince verilen 

sözden dönmeyen tek insan sıfatıyla kendi arzu ve ısrarımla tekaütlüğümü isteyerek bu 

faciaları seyretmekten kurtuldum."680 diyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
676 ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-38a. 
677 Mevki Kumandanı Kemal Bey tarafından Kastamonu ve Havalisi Kumandanlığına Cevat Rifat Bey hakkında 
ilginç jurnaller gönderilmiştir. Abaza reislerinden Sabit Bey'in getirdiği bilgiler doğrultusunda Cevat Rifat 
Bey’in İstanbul'a kaçma düşüncesinde olduğu belirtilmiştir (ATASE, İSH/ K:1461. G: 99. B: 99-16). Aynı 
zamanda Sabit Bey, Cevat Rifat Bey ile birlikte yanlarında külliyetli miktarda para olduğuna dair ifadeler 
kullanmıştır (ATASE, İSH/ K:1461. G:99. B:99-39).  
678 22 Mart 1920'de Cemal Paşa Malta'ya gönderilmişti. (Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, 
İstanbul 2009, s. 23). İngilizlerin Cemal Paşaya isnat ettikleri suçun en başında milliyetçi olması, Harbiye 
Nazırlığı sırasında mütareke hükümlerinin çiğnenmesine ön ayak olması ve göz yumması gibi konular geliyordu 
(Gök, Mersinli Cemal Paşa, s. 80).  
679 Atilhan, “Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele ”, Büyük Cihad, 1 Şubat 1952, Nu:47, s.4. 
680 Atilhan, "Devr-i Sabıktaki Yapılan Hıyanetler", Hüradam, 23 Kasım 1951, Nu: 127, s. 4. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASÎ HAYATI 
 

İstiklal Savaşı’nın zaferle neticelenmesinden sonra ordudan kendi isteğiyle emekliye 

ayrılan Cevat Rifat Atilhan, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da dikkat çekecek bir yazım 

hayatına başlayacaktır. Kısa bir süre sonra da siyasete soyunmuştur. Ancak, gerek siyasî 

hayatı, gerek kısa süreliğine de olsa girdiği ticaret hayatı, askerî hayatı kadar başarılarla 

geçmemiş, hayalini kurduğu hedeflere bir türlü ulaşma fırsatını yakalayamamıştır. Bu 

başarısızlık, onda derin bir hayal kırıklığına sebep olacaktır.  

 

I.SİYASİ PARTİ KURUCUSU OLARAK ATİLHAN 
A. Milli Kalkınma Partisi  
Milli Kalkınma Partisi 18 Temmuz 1945’de Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve 

Cevat Rifat Atilhan tarafından kurulmuştur. Çok partili rejimin yeniden hayata geçirilmesi 

için ilk teşebbüsü üzerine almış olan partinin kurucu ve idare heyetlerinde parti bünyesini 

sarsan anlaşmazlıklar cereyan etmiş ve bunlar bazı davalara da konu olmuştur. 

Parti, temel prensip olarak Rus taraftarı gördüğü CHP’ye karşı şiddetli muhalefet 

safında bulunduğunu ilan etmiş ve katı devletçilik anlayışını reddetmiştir681. Dış politika 

sahasında İslam Birliği- Şark Federasyonu projesinin gerçekleşmesini istemektedir682. Hatta 

İstanbul’da Müslüman Şark Milletlerinin talebelerini bünyesinde toplayacak bir Teknik ve 

Ahlâk Üniversitesi açmak bile istemiştir683. 27 Ekim 1945 tarihindeki Nuri Demirağ’ın partiyi 

açış nutkunda kullandığı ifadeler, bir bakıma kırmızı çizgileri belirliyordu. Konuşmasında 

Demirağ, CHP’nin ortaya koyduğu çalışmaların millet için yeterli olmadığını ve zaten 

devletçilik rejiminde de bundan daha fazlasının beklenemeyeceğini vurgulamıştır. “Aramızda 

eski sarayların haremağası evet efendimcileri, müraileri, müdahinleri, devrancıları, erzak 

arabası, seyyar matbahları, neme lazımcıları bulunmayacak ve yer almayacaktır.”684  

Demirağ, memleket için yaptığı çalışmaları kendisine referans göstermiş, haddizatında 

“Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır” gibi bir yol izlemeye çalışmış, faaliyetlerinin 

samimi olduğunu altını çizerek tekrar etmiştir. Havacılık konusundaki çalışmalarına değinen 

                                                
681 Parti Programı için Bknz: Türkiyede Siyasi Dernekler II, s. 111-125. 
682 Füruzan Hüsrev Tökin, Türkiye'de Siyasî Partiler ve Siyasî Düşüncenin Gelişmesi 1839-1965, Elif Yay., 
İstanbul 1965, s. 78.  
683 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasî Partiler (1859-1952), İstanbul 1952, s. 640.  
684 Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1952), s. 641.  
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Demirağ, yetiştirdiği gençlerin ne derece yeterli olduklarını o kadar uçuş tecrübelerini kazasız 

atlatmalarına bağlamıştır. “Vatanın ümranı için yaptığım hamleler şahısların muvaffakıyeti 

hükümetin başına bir gaile açmak ihtimali olduğu için teşebbüslerin baltalanması, 

körletilmesi lazımdır şeklinde karşılandı… Halkın devletçilik idaresinden dolayı maruz 

kaldığı bin bir çeşit ıstırap, felaket ve haksızlıkları önlemek üzere Milli Kalkınma adlı bir 

parti teşkili ile adalet, sıhhat, servet ve saadeti sağlayacak prensiplerin en geniş mikyasta 

millete tatbikini tasavvur ettim” şeklinde kendi idealini ifade etmeye çalışmıştır685. Bu 

bağlamda dedikoduların önünü kesmek amacıyla Demirağ’ın İstanbul Valiliğine Milli 

Kalkınma Partisi kuruluşu ile ilgili olarak gönderdiği bir yazıda, partinin başka milletlerden 

adapte edilmediği, hükümeti devirmek ve iktidarı ele geçirmek isteyen bir teşekkül olmadığı 

belirtilmiştir686.  

Ancak partinin kurulma aşamasında izin konusunda bir takım sıkıntı ve endişelerin 

olduğu dikkat çekmektedir.  İstanbul Valiliği, yaptığı ilk incelemede partinin programında 

bulunan, “Kuvvetler birliği ilkesinin reddi, ayan meclisi teşkili, cumhurbaşkanının halk 

tarafından seçilmesi” gibi konuların anayasaya aykırı olabileceğini düşünerek sunulan 

dilekçeyi İçişleri Bakanlığına göndermiştir687. Bakanlık ise sadece şekil yönünden değişiklik 

yapılmasını istemiştir688. Yapılan son değişikliklerle beraber Bakanlar Kurulu 5 Eylül 1945’de 

aynı zamanda partinin “Milli” kelimesini kullanmasını kabul etmiştir689. Parti genel başkanı 

olarak Nuri Demirağ, genel sekreter olarak da Hüseyin Avni Ulaş Beyler belirlenmiştir690. 

Demirağ ve Cevat Rifat Atilhan, partinin idare meclisinde yer almamış ve sadece kurucu üye 

olarak kalmışlardır. Parti içinde siyasî ve fikrî yönlerden en dikkat çeken iki isim Ulaş ve 

Atilhan’dır. Ulaş, Birinci TBMM döneminde Erzurum milletvekiliyken Atatürk’e muhalif 

olan İkinci Grup’un içerisinde yer almıştı691. Atilhan da bildik radikal fikirleriyle ön 

plandaydı. Atilhan’ın partideki en önemli rolü, partinin İzmir’deki teşkilatlanma 

çalışmalarında ön plana çıkmıştır692.  

                                                
685 Aynı Yer. 
686 Türkiye'de Siyasî Dernekler, C.2, T.C İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yay., Başbakanlık 
Devlet Matbaası, Ankara 1950, s. 107.  
687 “Milli Kalkınma Partisi’nin Nizamnamesi Tetkik Edildi”, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1945, Nu: 7526, s. 2.  
688 “Milli Kalkınma Partisi Nizamnamesi Geri Gönderildi”, Cumhuriyet, 7 Ağustos 1945, Nu: 7533, s. 2.  
689 BCA, 030. 18. 01. 02. 109. 55. 3.  
690 “Milli Kalkınma Partisi’nin İdare Meclisi Teşekkül Etti”, Tasvir, 20 Ekim 1945, Nu: 203, s. 1, 3.   
691 Ahmet Demirel, “Bir Demokratın Öyküsü: Hüseyin Avni Ulaş”, Tarih ve Toplum, C.23, Şubat 1995, S. 134, 
s. 88-95. 
692 “Milli Kalkınma Partisi İzmir’de Şube Kurmak İçin Teşebbüse Girişiyor”, Cumhuriyet, 27 Eylül 1945, Nu: 
7583, s. 3.  
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Parti, ilk seçim deneyimini 1946 Belediye seçimlerinde göstermiş, CHP adaylarıyla 

çarpışmış ancak geri çekilmek zorunda kalmıştır693. Nuri Demirağ, seçim öncesi yayınladığı 

bir beyannamede İnönü’nün tarafgir davrandığını ve CHP propagandası yaptığını ileri sürmüş, 

ancak bu iddialar Cumhurbaşkanlığı tarafından tekzip edilmiştir694. Bu atmosfer içinde 

yukarıda da belirtildiği gibi seçimlerin hileli olduğu gerekçesini öne süren Parti, son gün 

seçimlerden çekilmiştir695. Parti, seçimlerin iptali için yaptığı tüm girişimlerden eli boş 

çıkacak ve seçimler iptal edilmeyecektir696. Sesini duyurmak için bir miting tertip etmeyi 

düşünse de İstanbul’daki Örfi İdare Komutanlığı da buna izin vermeyecektir697. 

1946 Milletvekili seçimlerinde de partinin dışarda kaldığı görülecektir698. 10 ilde 

katıldığı 1950 Genel Seçimlerinde de İstanbul’dan 20 aday gösteren MKP, buradan ancak 

121.353 oy almış ve yine başarı elde edememiştir. Seçimlerde baskı yapıldığı konusu 

üzerinde ısrarla da durmuştur699. Nuri Demirağ’ın 14 Ekim 1957’deki ölümünden sonra MKP, 

artık kapanma sürecine giriyordu. Genel Kurulu toplanamadığından münfesih sayılmış, Milli 

Birlik Komitesi döneminde resmen kapanmıştır700.  

Partinin programında yer verdiği İslam Birliği-Şark Federasyonu fikri, bir bakıma 

Atilhan’ın görüşlerini hatırlatmaktadır.   Demirağ, Türkiye’nin İslam dünyası ile birleşmesi 

konusunda şunları ifade etmiştir: “Bizi NATO’ya bile bin zorla kabul ettiklerini biliyoruz. 

Yarın her hangi bir Avrupa Birliğine katılabilmemiz için din, anane ve kültürümüz, hatta ve 

hatta tarihimiz bile bize yardım edemez. Bu itibarla bizim tek kurtuluş çaresi İslam ve Şark 

Birliğini kurmaktır hem de bu işin öncüsü sıfatını taşımak bizim için hem mümkün hem de 

kolaydır.” 701 

Parti, kurulduğu daha ilk sıralarda dahi iç anlaşmazlıklarla çalkalanmıştır. Partiden 

ayrılan ilk kurucu üye Hüseyin Avni Ulaş olmuştur. Ulaş’ın ayrılma sebebini Demirağ, onun 

partiyi nerdeyse Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile tarihi bir bağ kurmasına bağlamıştır. 

Bunda da Ulaş’ın bu yöndeki açıklamaları etkili olmuştur702. Demirağ ise, MKP’nin hiçbir 

parti veya grubun devamı olamayacağını ifade etmiştir703.  

                                                
693 Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1952), s. 640. 
694 BCA, 030. 01. 128. 832. 02.  
695 “Seçimler Dün Yapıldı”, Tasvir, 27 Mayıs 1946, Nu: 419, s.1, 2.  
696 “Demokrat Parti Seçimlere Giriyor”, Tasvir, 17 Haziran 1946, Nu: 440, s. 1.  
697 “Milli Kalkınma Partisi’nin mitingi”, Tasvir, 1 Haziran 1946, Nu: 423, s. 1.  
698 Orhan Özacun, “Siyaset Tarihimizde Milli Kalkınma Partisi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2000, 
S. 2, s. 210. 
699 Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1952), s. 640.  
700 Mustafa Müjdeci, “Türk Basınında Milli Kalkınma Partisi, Ekev Akademi Dergisi, 2005, Y. 9, S. 25, s. 188.  
701 Mahmut Necmettin Deliorman, Nuri Demirağ’ın Hayatı ve Mücadeleleri, İstanbul 1957, s. 121.  
702 “Milli Kalkınma Partisi Resmen Faaliyete Geçti”, Tasvir, 28 Ekim 1945, Nu: 211, s. 1,2.  
703 “Milli Kalkınma Partisi İdare Meclisi Başkanının İstifası”, Tasvir, 22 Kasım 1945, Nu: 233, s. 1.  
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Atilhan da Demirağ ile anlaşmazlığı düşen bir isimdi. Rifat N. Bali, Atilhan’ın 

Demirağ ile kavgaya tutuşmasını, onun partinin başına geçmesine bağlamaktadır704. 

Abdurrahman Dilipak ise Atilhan’ın haddizatında geçimsiz biri olmasını örnek gösterirken, 

böyle bir düşünceden bahsetmemektedir705. Gerek Atilhan’ın gerekse de Demirağ’ın 

birbirlerini partiden ihraç eden ifadeler kullanması dikkat çekicidir. Demirağ’ın başında 

bulunduğu İdare Heyeti, Atilhan ve birkaç arkadaşını partinin nüfuzunu suiistimal etmek ve 

parti aleyhine yanlış beyanlarda bulunmakla suçlamış ve Haysiyet Divanı kararı ile bu 

kişilerin partiden atıldıklarını ilan etmiştir. Atilhan da Haysiyet Divanı Başkanı sıfatıyla parti 

şubelerine gönderdiği bir yazıda, 3 Mart 1946 tarihinde aldıkları bir kararla Demirağ’ı parti 

başkanlığından aldıklarını açıklamıştır706. Atilhan ayrıca şu açıklamayı yapacaktır: 

“Kuruluşumuzdan beri efkâr-ı umumiyeye ve matbuata alay mevzuu olduk. Hâlbuki çok 

vatanperverane niyetlerle bu işe girdik. Memleket davaları taahhüt işi değildir. Mefkûre ve 

                                                
704 Bali, Musa’nın Evlatları, s. 231.  
705 Abdurrahman Dilipak ile 3 Şubat 2012 tarihinde yapılan görüşme 
706 Milli Kalkınma Partisi’nin 15.10.1946’da Nuri Demirağ’ın ihracından sonra yayınladığı bir muhtırada şunlara 
değinilmiştir:“… Memlekette demokratik nizamın kuruluşunda ön ayak olan hiç şüphesiz iktidar partisidir. Onun 
bu sahadaki hüsnüniyetinden şüphe varit olamaz. Çünkü bu partiyi kuranlardır ki bu memleketin istiklalini 
kurtarmışlar, büyük inkılaplarını başarmışlar ve memleketi bugünkü seviyesine ulaştırmışlardır. Şimdi yeni 
demokrasi inkılabını da gerek teşkilatı gerek şahsiyetleri ve gerek mazisi ve icraatı itibariyle yine ancak birinci 
planda bugünkü iktidar partisi başarabilir. O halde daha doğuşları üzerinden ancak bir yıl geçmiş olan yeni 
partilerin vazifesi de iktidar partisinin bu sahadaki cehdini körü körüne ve yanlış inanışlarla baltalamak değil 
bilakis ona yardım etmektir…  Demokrat Parti bu meseleyi düşünmüş ve münakaşa etmiş bile değildir. Kuru 
kuru bir tenkit ve şahsi çekişme yoluna gitmiştir. Halk arasında düşmanlık hislerini körüklemiştir. Halk Partisi 
ile el ele vermeden muvaffak olmasına imkân yoktur ve olmamıştır. Demokrat Parti, bir parti değil, belki bir 
fraksiyondur…  Milli Kalkınma Partisine gelinecek olursa, bu parti ilk kurulduğu günden itibaren liderinin 
liyakatsizliği yüzünden doğan buhranlar içinde çırpınmıştır. Partinin merkez idare heyeti azaları ile lider 
arasında daimi bir fikir ayrılığı cereyan etmiş ve bu hal nihayet liderin sukutu ile neticelenmiştir… Fakat ne 
çare ki onların (azaların) kanaat ve cehtleri, partiyi aylarca bir çiftlik gibi idareye çalışan lider tarafından her 
zaman baltalanmıştır… MKP Umumi Meclisi, halen bazı antidemokratik kanunların meriyette bulunmasına 
rağmen belediye seçimlerine katılmaya karar vermiştir. Ancak Nuri Demirağ idare heyetine sormadan seçim 
günü boykot kararını ilan etmiştir. Bu hadiseden sonra Nuri Demirağ ile partinin sevk ve idaresinin mümkün 
olamayacağını gören idare heyeti kongreye kadar her türlü faaliyette pasif kalmaya ve kongrede kendisi ıskat 
ettikten sonra partiyi memlekete nafi bir hareket hattı üzerinde yürütmeye karar vermiştir… İdare Heyeti artık 
kongreyi beklemeye imkânın olmadığını görmüş ve partinin etrafında toplanmış olan binlerce vatandaşın 
mesuliyetini hissederek lideri partiden ihraca karar vermiş ve bu şekilde kendisini layık olduğu şekilde 
cezalandırmıştır. MKP merkez idare heyeti yalnız partiye değil fakat bu meyanda asıl memlekete zararlı olacak 
faaliyet ve hareketlerde bulunan Nuri Demirağ’ı ihraç ederken, iktidar partisi ile temas etmeyi ve onu 
kararından haberdar kılmayı lüzumlu adl eylemiştir… 
İdare heyetince başbakanla görüşen bir partiliye başbakan, ihracın seçimlerden sonra ilan edilmesinin daha 
uygun olacağını belirtmiştir. İhraç kararı da seçimlerden sonra ilan edilmiştir. “Bu kararın seçimlerden evvel 
ilanının ilk günlerdeki karışıklık esnasında pek çok teşkilatın Demokrat Parti’ye intaç edeceği melhuz 
olduğundan idare heyeti bu şekli uygun bulmuştur….” Özellikle eleştirilen husus Demirağ’ın iktidar partisine ve 
diğer partilere bir parti başkanına yakışmayacak şekilde taarruzlarda bulunmasıdır. Dâhili siyaset hakkındaki 
beyanatlarıyla da kamuoyunda kötü tesir uyandırmış ve parti mensuplarını zor durumda bırakmıştır. Muhtırada 
iktidar partisinden MKP’ye vasi olması isteniyor. Maddi imkânsızlıktan dolayı partinin sona ermesiyle bütün 
azalarının Demokrat Parti tarafına geçmesinin iktidar partisi aleyhinde bir gelişme olacağına vurgu yapılmıştır 
Anlaşılan hedefte Demokrat Parti vardır. “İktidar partisinin müzaheretine mukabil MKP de memleketin dâhili 
siyasetinde ve ezcümle parti hayatında iktidar partisinin siyaseti ile tamamen paralel bir siyaset takip edecektir” 
(BCA, 030. 01. 48. 285. 04. 
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vatan davası bir feragat ve samimiyet davasıdır. Bu eksik olduğu için her gün yeni bir istifa ve 

partiden çıkarılma ile bu günkü zayıf vaziyete düştük. Nizamname sarihtir. Nuri Demirağ 

nizamnamenin birinci maddesine dayanılarak azlolunmuştur. Bu meselede ne ben ne de Nuri 

Demirağ bahis mevzuudur. Partinin liderini hadise seçecek ve en yakın olanını başımıza 

getirecektir.”707 

Tartışmalar sertleşince iki taraf İstanbul Valiliğine başvururlar ve neticede Atilhan 

haksız bulunur ve parti üyeliğinden çıkarılır708. Bu iş bununla bitmez ayrıca Demirağ, 

Atilhan’ı mahkemeye verir ve 20 bin liralık tazminat talep eder709. Atilhan da Demirağ’ın, 

kendisi için Almanlardan 100 bin Mark aldığı yönündeki iddialarından dolayı 100 bin liralık 

manevi tazminat istediği bir davaya başvurmuştur710. Esasen bakıldığında, partinin 

kuruluşundan itibaren Demirağ’ın Tek Adam olma düşüncesinin bu ayrışmalarda birinci 

dereceden etkili olduğu düşünülebilir711. Kurucu üyeler arasında yegâne birlik, halkın yeni bir 

parti çerçevesinde toplanabilmiş olduğunu görmekti712. Sonuçta her iki kurucu üye Ulaş ve 

Atilhan, partiden ayrılmışlardır. Atilhan’a göre partinin idare meclisi, bir iki şahıs dışında 

“gayet zayıf, silik ve şahsiyetsiz” kişilerden oluşmaktaydı hatta içlerinde dolandırıcılar bile 

vardı713. Atilhan’ın parti’ye dâhil olmasında yatan sebep, daha önce bir parti kurma 

konusunda anlaştığı Ulaş ile beraber maddi zorluklar dolayısıyla Demirağ’dan borç 

istemeleridir. Ancak istedikleri para kendilerine verilmeyince onu parti başkanlığına 

getirmişlerdir714.  

Bu iddiayı Ulaş’ın oğlu da doğrulamış, Demirağ’ın verdiği şeref sözünü unutarak 

liderliğe soyunduğunu anlatmaya çalışmıştır715. Atilhan, MKP macerasını sonlandırmada tüm 

kabahati Nuri Demirağ’a yüklemiştir716. 

                                                
707 “Milli Kalkınma Partisi İki Ayrı Gruba Bölündü”, Tasvir, 22 Mart 1946, Nu: 353, s. 1.  
708 “Nuri Demirağ Haklı Çıkıyor”, Cumhuriyet, 24 Mart 1946, Nu: 7758, s. 1.  
709 “Nuri Demirağ Cevat Rifat’ı Dava Etti”, Tasvir, 24 Mart 1946, Nu: 355, s. 1.  
710 “Milli Kalkınma Partisi’ndeki Ayrılık”, Tasvir, 26 Mart 1946, Nu: 357, s. 3.  
711 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul Matbaası, İstanbul 1967, s. 132-133. 
712 Samet Ağaoğlu, Demokrat Parti’nin Doğuşu ve Yükseliş Sebepleri Bir Soru, Baha Matb., İstanbul 1972, 
s. 45.  
713 Atilhan, “Bizde Demokrasi Hareketleri…”, Yeni İstiklal, 17 Kasım 1965, Nu: 222, s. 2.  
714 Atilhan, “Milli Kalkınma Partisi Faciası”, Mücadele, 12 Mayıs 1947, Nu: 2, s. 2, 4.  
715 Mehmet Ulaş, Bazı Siyasî Hatıralar, Turan Matb., İstanbul 1970, s. 9.  
716 Atilhan, “Bizde Demokrasi Yoktur Fakat Olacaktır”, Büyük Cihad, 2 Mayıs 1952, Nu:60, s.2. Atilhan, bu 
konuda şunları dile getirmiştir: 
“Onun (CHP) son günlerinde hiçbir taraftan ilham ve kuvvet almayan doğrudan doğruya milletimizin bağrından 
fışkırmış, müstakil ve dava sahibi bir parti gözükmüştür ki; bütün gizli kuvvetlerin müşterek hücumlarına kısa bir 
müddet bile mukavemet edememiş, başında bulunan adamın bilgisizlik ve hodkâmlığına kurban olmuştur. 
Programının fikir kısmı bu aciz muharririn, birçok kısımları da merhum Hüseyin Avni Ulaş’ın eseri olan bu 
parti “Milli Kalkınma” adını taşıyor ve demokrasinin muvazaasız bayrağını elinde tutuyordu… Akıllara 
hayallere gelmeyen entrikalar, dolaplar, yalanlar, iftiralar, paralar, tezvirat, yabancı parmakları hepsi, hepsi bu 
bahtı kara partinin üzerinde toplanınca ve Nuri Demirağ’ın hasta ruhunda makes ve yardımcı bulunca tak ve 
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B. Türk Muhafazakâr Partisi 
8 Temmuz 1947 kurulan partinin kurucuları, Cevat Rifat Atilhan, Şükrü İşdeğer ve 

Behçet Demirgil’dir717. Kurucuları Cevat Rifat Atilhan, Zekai Dik ve Yekta Göreli olarak 

gösteren Tunaya ise bu isimleri partinin 10 Nisan 1947 tarihinde İstanbul Valiliğine verilen 

başvuru dilekçesine göre kabul etmiş olmalıdır718. Yine Tunaya’ya göre teşkilatlanmayan ve 

faaliyette bulunmayan bu partinin yayın organları Mücadele ve Milli İnkılap’tır719.  

Parti amblemini, Milli İnkılap ile paralellik arz eden şekilde kullanmıştır. Buna göre 

kırmızı zemin üzerinde beyaz hilal, yukarıdan aşağıya doğru ayakta duran bir bozkurt 

seçilmiştir720. Amblem, aslında partinin kuruluş amacını kısaca özetlemekteydi: “Türk 

Milletini medeni alemde mümtaz, mesut ve müreffeh bir hale getirmek, Türk vatanını dünya 

çapında mamur ve zengin bir vaziyete sokmak. Genç nesli devlet makamlarına ve milli 

mesuliyetlere iştirak için yetiştirmek ve bize ecdadımızdan miras kalan bütün maddi ve 

manevi kıymetler ve hazineleri muhafaza etmek gayesiyle Türk Muhafazakâr Partisi adıyla bir 

parti kurulmuştur.”721 

Füruzan Hüsrev Tökin, partinin programını sadece İslam esaslarına dayandırırken, 

biraz da bu “Bozkurt” amblemini sanki saf dışı bırakıyor görülmektedir. Bu bağlamda Partiyi 

doğrudan Komünizme ve Yahudiliğe karşı cephe alan bir parti olarak tanımlamıştır722. Buna 

rağmen eserinde İslam Demokrat Partisi’ni tek cümleyle geçiştirmiştir723. Naki Cevat 

Akkerman ise, hem Milli Kalkınma Partisi hem de Türk Muhafazakâr Partisi için Liberal-

Muhafazakâr çizgi takip ettiklerini belirtmektedir724. 

Partinin açılışında General Cafer Tayyar Paşa gibi bazı muvazzaf subaylar da 

bulunmuş, açılış konuşmasını Cevat Rifat Atilhan yapmıştır725. Bu konuşmada Atilhan, 

Partiyi tanıtırken dindar ve müfrit milliyetçi gibi kavramlar kullanmıştır. Konuşmasında daha 

çok dinî söylemlere yer verdiği görülmektedir726. Tökin’in Partiyi yukarıda da belirtildiği 

üzere tamamen İslamcı göstermesinde bunların etkili olabileceği düşünülebilir. Ancak Abidin 

                                                                                                                                                   
revakıyla bir anda gümbür gümbür yıkılıp gittiği görüldü. Bu hareket Demokrat Parti’ye yaradı, hatır ve 
hayallerinde olmadığı halde iş başına geldiler.” 
717 Türkiye'de Siyasî Dernekler, C.2, s. 455.  
718 Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1952), s. 710.  
719 Aynı Yer. 
720 Parti Programı Madde 26 (Siyasî Dernekler, s. 463).  
721 Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1952), s. 711. 
722 Tökin, Türkiye'de Siyasî Partiler ve Siyasî Düşüncenin Gelişmesi 1839-1965,  s. 83. Parti nizamnamesi 
için Bknz: Mücadele, 3 Mayıs 1947, Nu: 1, s. 4.  
723 Tökin, Türkiye'de Siyasî Partiler ve Siyasî Düşüncenin Gelişmesi 1839-1965,  s. 87. 
724 Naki Cevat Akkerman, Demokrasi ve Türkiye’de Siyasî Partiler Hakkında Kısa Notlar, Ulus Basımevi, 
Ankara 1950, s. 44, 57. 
725 BCA, 490. 01. 438. 1816. 3. 6.  
726 BCA, 490. 01. 438. 1816. 3. 13.  
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Nesimi daha çarpıcı açıklamalarda bulunacaktır. Abidin Nesimi, Atilhan’ın kurduğu Türk 

Muhafazakâr Partisi’nin programıyla, kendisinin İstanbul milletvekilliğine adaylığını 

koyduğu zaman yayınladığı bildirinin paralellik gösterdiğini belirtmiştir727. Abidin Nesimi 

ismi, partiyle birlikte anıldığında önem arz etmektedir. Çünkü Rifat N. Bali de Abidin 

Nesimi’nin partinin yayın organı olan Milli İnkılap dergisindeki imzalı veya imzasız tüm 

yazıların sahibi olduğunu vurgulamıştır728.  

Partinin İslami motiflere yer vermesi yanında daha ilk açılışta ortaya çıkan bir 

görüntü, partinin kendi kendisiyle çeliştiği fikrini gündeme getirecektir. Bu bağlamda, 

Partinin açılışı Taksim Kristal Gazinosu’nda yapması bazı tepkilere sebep olacaktır. Bu 

tepkileri değerlendiren Atilhan şunları ifade edecektir: “…Vatan Gazetesi’nde, bu ilk ve 

samimi ve demokrasi ve hürriyet hareketi hakkında ertesi gün şöyle bir yazı çıkmıştır: 

‘Muhafazakârlardan otuz kişilik bir grup bir içkili gazinoda ilk toplantılarını yapmışlardır.’ 

Halkın bu tertip bir yazıdan nasıl ilham aldığını kolaylıkla tahmin edebiliriz.”729 Bu 

ifadelerden sonra ise sözlerini şu şekilde bağlayacaktır: “…Bütün bu menfi ve yıkıcı 

kurumlara cephe almış olan Türk Muhafazakâr Partisi sesini Amerika’ya, Arabistan’a ve 

Hindistan’a kadar duyurduğu halde Babıali’ye bir türlü işittiremiyor.”730 

Atilhan, 17 Ekim 1947’de Beşiktaş’ta açılan ilçe teşkilatında da bir konuşma 

yapacaktır. Bu konuşmada ise parti programının dışında yer alan konulara değinmiştir. Yazım 

hayatında sıkça üzerinde duracağı şekilde bu konuşmada yegâne hedefi CHP iktidarı 

olmuştur. Ayrıca taze bir parti olan DP’nin de iktidar olması halinde pek farklı olamayacağı 

yönünde iddialarda bulunmuştur731.  

CHP’nin TMP hakkında hazırlamış olduğu bir raporda, parti üyeleri hakkında bilgiler 

verilmekteydi. Buna göre üyeler arasında mavnacılar, tuğla işçileri, bahçıvanlar, kayıkçılar, 

seyyar işçiler ve esnaflar yer almaktaydı. 400’e yakın üyesi olduğu tahmin edilen partide 

                                                
727 Nesimi, s. 235. Nesimi, ayrıca şunları da dile getirecektir:  
“…Parti adına bakılacak olursa gerici bir parti olduğu kanısı uyanabilir. Oysa partinin muhafazakârlığının 
dünya ailesi içinde Türklüğün milli varlığının korunması anlaşılır. Diğer bir deyimle partinin muhafazakârlığı 
Türkiye toplumunda dinsel özelliklerin muhafazası değildir. Türk Muhafazakâr Partisi, programı itibariyle 
maneviyatçı sosyalist partisidir. Partinin yayın organı olarak Milli İnkılap dergisi kurulmuştur. Bu dergideki 
bütün yazılar benimdir. Bir kısmında imzam vardır, bir kısmı imzasızdır. Özellikle derginin dergiden bağımsız 
olarak basılıp yayılan yayın programı çok ilginçtir. Dergi altı sayı çıkmıştır. Yayınını durdurmasının temel 
nedeni dergiyi hiçbir genel bayinin almamış olmasıdır. Pek az okunan bu dergi, kamuda gerekli yerini 
alamamıştır. Derginin ilerici, devrimci niteliğini CHP Adana Milletvekili Remzi Yüregir sezdi. CHP’ye bir 
önerge vererek solcuların din kisvesine büründüklerini ve bu kisve altında görüşlerini yaydıklarını buna karşı 
tedbir alınması gerektiğini öne sürdü” ( Age, s. 236.). 
728 Bali, Musa’nın Evlatları, s. 232.  
729 Atilhan, Farmasonlar, s. 181.  
730 Atilhan, "Bu Ateş Olduğu yerde Söndürülmelidir", Hüradam, 27 Şubat 1951, Nu: 51, s. 2.  
731 BCA, 490. 01. 438. 1816. 3. 10.  
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100’e yakın emekli subay ve malul asker bulunmaktaydı732. Parti’nin programı bizzat Atilhan 

tarafından hazırlanmıştır. Atilhan bu konuda kısaca “Tarafımdan meydana getirilmiş olan 

Türk Muhafazakâr Partisi programının esbabı mucibe kısmında -Genç nesli devlet 

makamlarına ve milli mesuliyetlere iştirak için yetiştirmek- kaydı vardır.”733 demektedir. 

Parti, programı çerçevesinde düşünüldüğünde Milli Kalkınma Partisi’ne benzemektedir. Ne 

kadar isminde muhafazakârlık olsa da ekonomi politikası olarak yabancı sermayeye karşı 

olmadığı görülmektedir. Atilhan’ın bizzat hazırlamasından dolayı programında yer alan 

önemli bazı hususları belirtmekte fayda olacaktır. Böylece Parti hakkında somut bir izlenim 

meydana getirilebilir. Parti, kuruluş amacını şu şekilde belirtecektir: “Türk Milletini medeni 

âlemde mümtaz, mesut ve müreffeh bir hale getirmek, Türk vatanını dünya çapında mamur ve 

zengin bir vaziyete sokmak. Genç nesli devlet makamlarına ve milli mesuliyetlere iştirak için 

yetiştirmek ve bize ecdadımızdan miras kalan bütün maddi ve manevî kıymetler ve hazineleri 

muhafaza etmek.”734 Parti beş umde’ye dayanmaktaydı. Bunlar adalet, demokrasi, ahlâk, 

refah ve umran’dır (Madde 1)735.  

Yukarıda da değinilen partinin din konusundaki tutumu ise tam anlamıyla kapalı 

kalıyor ve sadece muhafazakârlık kavramı Atilhan’ın ifadelerinde beliriyordu: “Bizim 

anlayışımıza göre muhafazakârlık; millî, dinî, sosyal ve ekonomik tekâmülün remzidir. 

Ecdadımızdan bize miras kalan görünür görünmez bütün iyi şeyleri, iyi ananeleri muhafaza 

etmesini bilen muhafazakârlık, aynı zamanda ecdat yadigârını asri ihtiyaçlara göre tekâmül 

ettirmesini de biliyor. Şurasını iyice hatırlamalıdır ki, cihanda demokrasiyi meydana 

getirenler muhafazakârlardır. Bunun için bu mefhum şimdiye kadar layık olduğu ihtiram 

mevkiini muhafazaya muvaffak olmuştur: Maksadımızı kısaca şöyle hülasa edebiliriz: Biz 

benliğimizi ve üzerinde tahripkârane propagandalar yapılan öz hürriyetimizi muhafazaya 

azmetmiş olduğumuz için bu ismi aldık. Yapıcılık, görüş farkları, çalışma metotları ve bütün 

modası geçmiş sistemlere itibar etmememiz bizim mümeyyiz vasıflarımızdır.”736 

Ancak parti, umdeler arasında yer alan ahlâk ile açıkça değinilmeyen din kavramını 

özdeşleştirmiştir. Dini, ruhun en derin ve en kutsal kaynaklarından gören TMP, İslam’ı 

irticadan ve gerilikten nefret eden bir din olarak gördüğünü ifade etmekteydi. Hatta gerçek 

                                                
732 BCA, 490. 01. 438. 1816. 3.12. 
733 Atilhan, "Türk Gençliğinin Tarihi Mesuliyeti ve Vazifesi", Hüradam, 30 Ocak 1951, Nu: 43, s. 2.  
734 Siyasî Dernekler, s. 459.  
735 Aynı Yer.  
736 BCA, 490. 01. 438. 1816. 3.  
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anlamda demokrasiyi dünyaya getiren de yine İslam dini idi. Dolayısıyla tüm fikirlerden 

hareketle parti, din derslerini okullarda mecburi hale getirme düşüncesinde idi737.  

TMP, devlet idare şeklinde Cumhuriyet olmasından yanadır (Madde 2). Ayrıca  Ayan 

Meclisi gibi bir yapılanmayı da düşünmüştür (Madde 6). Bürokraside memur sayısını 

azaltmak buna binaen maaşları fazlalaştırmak amaçları arasında yer almaktadır (Madde 8). 

Askerlik konusunda oldukça tutucu olduğu gözlerden kaçmamıştır. MKP’nin aksine askerliği 

hem mecburi tutmakta hem de süresini 1,5 yıl olarak belirlemekteydi (Madde 9).  

Parti, ekonomide daha önce belirtildiği gibi Liberal görülmektedir. Atilhan’a göre 

devletçilik politikasını takip eden bazı devletler geçici bir zenginlik yakalamışlarsa da, sistem, 

ferdin ve şahsî teşebbüsün zararına işlediğinden bir zümre zenginliği meydana getirmekten 

öteye gitmemiştir738.  

Parti, eğitim ve eğitimcilere oldukça önem vermektedir: “İrfan ordusunun başbuğları 

sayılan bütün ilk, orta, lise ve yüksek mektepler öğretmenleriyle üniversite doçent, profesör ve 

ordinaryüs profesörleri hususi bir alamet taşıyacak her yerde itibar göreceklerdir (Madde 

14).”739 

 Sosyal hayatın merkezi durumunda olan kutsal aile müessesini ikame ettirmeyi 

amaçlayan parti, “Yirmi iki yaşına gelip de hastalık ve sakatlık gibi mücbir sebep olmadan 

evlenmeyen bekâr erkekler devlet hizmetinde iseler evlenmedikçe terfi edemez ve maaşlarına 

zam yapılmaz. Memur olmayan bekâr erkeklerin her türlü vergilerine yüzde yirmi zam yapılır 

(Madde 15).” gibi bir maddeyle konuya ne kadar duyarlı olduğunu da göstermektedir740. 

Bunun yanı sıra; “Sıhhat Vekâleti nüfusun artması ve on beş sene içinde otuz milyonu bulması 

için doğanları yaşatmak ve gürbüzleştirmek ve anneleri doğuma teşvik için elinden geleni 

yapacaktır (Madde 19.)”741.  

 Milliyetçi ve muhafazakâr olan partiden vatan uğrunda çarpışanları unutmak elbette 

beklenemezdi. Bu sebeple parti, “İstiklal Savaşına girmiş olan bütün yurttaşlarla, İstiklal 

Madalyasını taşıyan vatanperverler ve onların çoluk çocuklarını terfi ve himaye etmek 

emelimizdir (Madde 21)” maddesini programına ekleyecektir742.  

 Dış politikada Türk-Arap Birliği Projesi’nde ısrarcı olan parti programında bunu da 

dile getirecekti: “Harici siyasette bütün komşu memleketlerle karşılıklı emniyet saygı ve 

                                                
737 BCA, 490. 01. 438. 1816. 3. 
738 “Türk Muhafazakâr Partisi Vazifede”, Mücadele, 12 Temmuz 1947, Nu: 5, s. 1. Bunun yanında Atilhan’a 
göre Anadolu’da, adeta bir Afrika sefaleti ve geriliği hüküm sürmektedir (Aynı yer).    
739 Siyasî Dernekler, s. 461.  
740 Aynı Yer.  
741 Siyasî Dernekler, s. 462.  
742 Aynı Yer. 
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dostluk içinde yaşamak emelimizdir. Bir Türk-Arap birliğine taraftarız. Bu federasyonda 

birleşmiş memleketleri temsil etmek üzere müşterek bir meclis kurulacaktır. Bu meclis federal 

devletlerin diğer dünya milletleriyle iktisadî ve siyasî ve malî müşterek münasebetlerinin uzun 

bir istikbal için ekonomik, kültürel ve teknik bir şekil alması için icap eden esasları tanzim 

edecektir (Madde 25).”743 

 Parti tam olarak teşkilatlanamamış ve faaliyete geçememiştir. CHP hükümeti ise 

partinin, “… Cahil, mürteci ve mutaassıp halk arasında” bir etki uyandırabileceğini, hatta bir 

tarikat olabileceğini düşünüyordu744. Parti, somut bir düzeyde çalışma gösterememesiyle ve 

ayrıca Atilhan’ın maiyetiyle birlikte Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu hareketine 

katılmasıyla, 1952 yılında kendi kendine dağılıp gitmiştir.  

  

C.İslam Demokrat Partisi   
Türkiye’nin ilk İslamcı Partisi kabul edilen İslam Demokrat Partisi (İDP) 27 Ağustos 

1951’de İstanbul’da kurulmuştur. Kuruculuğunu Cevat Rifat Atilhan’ın yaptığı partide, 

kendisi gibi asker kökenli beş üye bulunmaktaydı. Bunlar, Emekli Albay Kerim İnan, Emekli 

Bahriye Zabiti Hakkı Sadık Acarlı, Emekli Albay Nuri Çallı ve Emekli Binbaşı Feridun 

Okyanus’tur745. İkinci Başkan Zühtü Bilimer ise, daha önce 30 Eylül 1949’da İstanbul’da 

kurulan Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi’nin kurucuları arasında yer almıştır746. 

Üyelerden bir başkası ise Atilhan ile birlikte Büyük Doğu macerasına girip cemiyetten ihraç 

edilen bir isimdi: Mahmut Düşünür. 

Kuruluşunu müteakip on vilayette yüz elli kadar şubeye ve iki bini aşan üyeye sahip 

olan İslam Demokrat Partisi’nin ilk faaliyete geçen şubesi de Malatya olmuştur. Malatya’da 

Demokrat Parti’nin yenilgiye uğraması dolayısıyla Atilhan, İslam Demokrat Partisi’ne atıfta 

bulunarak Malatyalılara şöyle seslenecektir: 

“…İstediğiniz bir teşekkül bütün yapıcı ve terakkiperver elemanlarıyla ve cesur 

sistemleriyle çok yakında karşınızda bulunacaktır. Bu teşekkülde sırmalı, rütbeli, unvanlı ve 

müstamel şöhretli insanlardan ziyade iddiasız fakat davalı, rütbesiz fakat kudretli korkusuz ve 

imanlı insanlar göreceksiniz. İşte ancak o zaman tarih sizi mesul tutabilir. Bugün mazur 

tuttuğu gibi…”747 

                                                
743 Siyasî Dernekler, s. 463.  
744 BCA, 490. 01. 438. 1816. 3. 13.  
745 Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1952), s. 743. 
746 Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1952), s. 736.  
747 Atilhan, "Bu Ders Demokrat Partiye Azdır", Hüradam, 27 Temmuz 1951, Nu: 93, s. 2.  
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Yeni şubelerin açılması için de Parti’ye gün geçtikçe artan talepler olmaktaydı748. 

Parti’nin Merkez İdare Meclisi ise şu isimlerden oluşturulmuştur: Nuri Çallı, Osman Yüksel, 

Hakkı Sadık Acarlı, İbrahim Gür, Feridun Okyanus, Şükrü Özsaraçoğlu749.  

Atilhan, İslam Demokrat Parti Başkanı sıfatıyla yaptığı bir konuşmasının sonunda 

dinleyicilere kendisine oy verip vermeyeceklerini sorduğunda aldığı “Canımızla, başımızla” 

cevabını beğenmez. Onlara, oylarının kıymetlerini bilmeleri gerektiğini, her güzel konuşana 

kanmamalarını, bu soruyu soranlara da “Sen bu memleket için ne yaptın, hangi hizmetlerde 

bulundun?” tarzında bir soru sormalarının önemini belirtmiştir750. 

Parti, yayın organları olarak Hüradam, Büyük Cihad, Yeşil Bursa751, Yeşil Nur gibi 

yayın organlarını kullanmıştır752. Bunun yanı sıra Sebilürreşad ve Serdengeçti mecmuaları 

da İDP yanlısı yazılarıyla dikkat çekmiştir. Genel anlamda bakılacak olursa parti, Büyük 

Doğu geleneğinden gelen insanlardan oluşmaktaydı753. Bu doğaldır çünkü o dönemde İslamî 

söylemleri açıktan ve en radikal şekliyle kullanan tek hareket olarak Büyük Doğu’yu 

göstermek mümkündür. Bu çalışmadan önce yapılan bir doktora tezinde iddia edildiği gibi 

                                                
748 “İslam Demokrat Partisi Haberleri”, Büyük Cihad, 26 Ekim 1951, Nu: 33, s. 1.  
749 “İslam Demokrat Partisi Haberleri”, Büyük Cihad, 9 Kasım 1951, Nu: 35, s. 2.  
750 Atilhan, “Yuvarlak Laflarla Devlet İdare Edilmez”, Yeni İstiklal,  7 Temmuz 1965, Nu:204, s.2. İslam 
Demokrat Partisi başlığını taşıyan bir şiirin son kıtasında şu dizeler sıralanmıştır 
Bugünkü önderin Cevat Rifat’ın 
Konuştuğu sözün değeri altın 
Sarraf sarraf gezsen alınmaz satın 
Malın olan İslam Demokrat Parti (Büyük Cihad, 12 Ekim 1951, Nu: 31, s.1).  
751 Sahibi ve Mesul Müdürü M. Ziya Baloğlu olan gazete, isminin hemen altında “İslam Demokrat Partisi'nin 
Organıdır” ibaresini taşımaktadır. İlk sayısında; 
“Cenab-ı Hakk'ın ismi ile başlar ve milletimize yeniden zafer ve istiklal bahşetmesinden dolayı sonsuz 
hamdüsena eder ve Resul-ü azamına ve al ve ashabına salat selam ve sonsuz tazimler ederiz. Gece gündüz 
rahatlarını terk edip bizim için çalışan, bize demokrasi, hürriyet ve huzur temin eden, büyük milletimizin 
kalkınma ve şerefle yükselmesinde amil olan devlet reisinden gece bekçisine kadar bütün idare ve adalet 
memurlarımızın, milletimizi düşürülmüş olduğu tefrika sefahat yolundan ayırıp birliğe ve hakikate götürmek için 
hiçbir maniden çekinmeyerek hakikati söyleyen ilim ve irfan sahiplerinin milletimizi düşünüp fedakarane çalışan 
ve doğruyu seçen parti reisimiz ve mensuplarının ve hüsnüniyetle çalışan diğer partiler reis ve mensuplarının 
mukaddes vazifelerinde tam sıhhat ve afiyette ve isabette muvaffak olmalarını, kahraman ve mağdur milletimizin 
artık kısa bir zamanda layık olduğu en yüksek şeref ve hayata kavuşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz” 
denmekteydi (Yeşil Bursa, 28 Şubat 1952, S.1, s.1). Atilhan ise, hacmi küçük davası büyük dediği bu gazetenin 
huzura çıkarıldığını söyleyerek gazetede İslam Demokrat Partisi ile ilgili haberlerin verileceğini belirtmiştir. “Bu 
gazetenin sütunlarında ilan paralarını Yahudilerden veya herhangi bir kaynaktan alan satılmış vicdanların, 
kiralık kalemlerin menfaat ve ihtiras kokan yazılarını değil, kendi sesinizi, milletin sesini bulacaksınız” (Atilhan, 
“Türk'ün Sesi- Türk'ün Davası”, Yeşil Bursa, 28 Şubat 1952, S.1, s.3).  
752 Partinin Nizamnamesi için Bknz: Hüradam, 4,7,11,14 Eylül 1951. 
753 Haluk Ö. Karabatak, “İslam Demokrat Partisi”, Tarih ve Toplum, C. 22, Ekim 1994, S. 130, s. 7. (Parti aynı 
zamanda Türk Milliyetçiler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Türkçüler Yardımlaşma Derneği gibi örgütlerle de 
ilişkideydi ve bunlar partinin tabanını oluşturmaktaydı. Bu dönem basının yaygın iddiasına göre partinin İran 
kaynaklı Fedaiyan-ı İslam Cemiyet ve Müslüman Kardeşler Örgütü ile de yakın ilişkileri mevcuttu. Bu konudaki 
şüpheler özellikle Yalman'a suikast girişimi dolayısıyla yoğun şekilde dile getirilmiştir).  
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Atilhan’ın Kısakürek ile ilişkisinin olup olmaması754, bize göre pek de önemli 

gözükmemektedir.  

Partinin en olaylı şubesi Bursa Teşkilatı olacaktır. Ziya Baloğlu başkanlığında açılan 

teşkilat, açılış töreninde parti binasına sancak çekme yoluna gitmişti. Ayrıca yetkililerin açılış 

merasimini dualı yapmalarına da Bursa Valiliği müsaade etmemiştir755. Bunun üzerine İDP 

tarafından yapılan açıklamada şunlara dikkat çekilmiştir: “Müslüman Türk kanıyla sulanmış 

ve elde edilmiş bir vatan toprağı üzerinde hükümet makamları elleriyle Efes’te Hıristiyan 

merasimi yapılmasına delalet eder ve Hıristiyanlar her türlü dini merasim yaparken, 

Demokrat İngiltere ve Demokrat Amerika’da Churchill ve Mister Truman’ın dualar ve dinî 

merasimlerle yeni yılları tes’it etmelerine mukabil, bizdeki bu tahdidin halk arasında iyi 

tesirler bırakmadığı bildirilmektedir.”756 İDP Bursa Teşkilatı’nın bu sancak çekme hareketi, 

partinin kapatılma davasında nedenler arasında bir isnat halini almıştır.  

Parti, amacını şu şekilde açıklamıştır: 

 “Maddi ve manevi ölçülerle ve bütün mana ve şümulüyle Türk milletini medeni âlemde 

mümtaz ve tarihi ile şerefli mazisine layık bir refah ve ümran seviyesine çıkarmak ve Türk 

vatanını en ameli ve yapıcı sistemlerle ve cezri çalışmalarla baştanbaşa imar etmek.”757 

Atilhan ise partinin amacını şöyle açıklıyordu: “Manevî hüviyetimize vurulan zincirleri 

kırmak, bütün bozguncu ve devirici kuvvetleri bir lahzada yok etmek, mülkümüzü yediden 

yetmişe, zenginden fakire kadar yekpare bir çalışmayla imar ederek, vatanda mesuliyet ve 

vazife hissini hâkim kılarak mazide olduğu gibi şanlar ve şerefler içinde başı göklere 

yükselmiş, sözü hürmetle dinlenir, kuvvetli, kudretli ve zengin bir millet olmak için biz de 

teşkilatlanıyoruz. Partimiz, sarih, veciz ve kat’idir. Bu teşkilata verdiğimiz isim İslam 

Demokrat Partisi’dir. Haydi vatandaş saflarımıza gel, vebal ve mesuliyet senindir.”758 

Bu yazı partinin kapatılması davasında savcılık tarafından delil olarak sunulmuş fakat 

bilirkişi heyeti yazıyı suç olarak görmemişti. Yine Parti’nin, üzerinde hiçbir taviz ve 

fedakârlık yapılmayacağını belirttiği umdeler de ahlâk, anane, adalet, çalışma, iş, hürriyet 

şeklinde sıralanmıştır759.  

Parti programında din olgusu ön plana çıkarılırken özellikle Komünizm ve 

Farmasonlukla mücadeleye dikkat çekilmekteydi (16. Madde): “…Bunun içindir ki İslam 

Demokrat Partisi’nin ana programının beşinci maddesine ‘Farmasonluk gibi haddi zatında 
                                                
754 Celil Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle…, s. 137.  
755 Büyük Cihad, 1 Şubat 1952, Nu: 47, s. 1.  
756 “İslam Demokrat Partisi Haberleri”, Büyük Cihad, 1 Şubat 1952, Nu: 47, s. 1.  
757 Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1952), s. 743.  
758 Atilhan, “Dağınık Olmanın ve Teşkilatsızlığın Cezasını Çekiyoruz”, Büyük Cihad, 4 Ocak 1952, s.1-2.  
759 Aynı Yer. 
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beynelmilel karakter taşıyan devirici ve bozguncu kuvvet bir anda milletin başından def-u ref 

edilecektir’ kaydı konmuştur. Bu, büyük bir azim ve iman işidir.”760 

Celil Bozkurt’a göre, İDP için “Türk bayrağının gölgesinde yaşayan tüm insanların 

din ve vicdan özgürlüğünü garanti” ederek Laikliğin işlevsel yönünü benimsemiş olması 

ifadesi761 pek de gerçekçi gözükmemektedir. Atilhan, haddi zatında İslam ile Demokrasi 

kavramlarını yan yana getirerek çelişki içine düşmüş olsa da onun Laiklik konusunda fikri 

açıktır ve buradaki garanti İslamî bir garantidir. Keza İslam’daki zimmi hukuku ön plana 

çıkarılmış görülmektedir. Ancak Atilhan’daki Komünizm ve Farmasonlukla doğrudan 

Yahudilik ile ilgili mücadele, genele bakılırsa İslamî olmaktan çok, Türkçü bir karakter 

taşımaktadır. Çünkü Atilhan’daki Yahudi karşıtlığı İslam’ın içerdiği şekilde olmaktan çok 

uzak gözükmektedir: “…Müthiş bir propaganda ve söz tufanı içinde kaybolan zamanı 

önlemek için milletin ve tarihin önüne, mazilerinde zerre kadar leke ve şaibe olmayan, 

hırsızlık ve ihtirastan beri olan fedakâr, muvaffak, çalışkan, mütevazı ve cesur ve imanlı 

insanlardan mürekkep bir İslam Demokrat Partisi çıkarmış bulunuyoruz. Burada Komünizm, 

Siyonizm ve Farmasonluk son derece menfur, merdud ve memnudur. Bütün bu gizli 

kuvvetlerin tesir ve iradelerinden azade ve uzak, yalnız milletin selametini düşünen ve onu 

içine düştüğü maddi ve manevi sefalet ve sükûttan kurtarmak gayesinden başka bir emel 

yoktur… Kıymetini bilmek ve ona dört elle sarılıp Siyonist ve Farmasonlara karşı 

kuvvetlendirmek hepimizin bugün için en mukaddes vazifesidir.”762 

Bunlara rağmen Atilhan, Masonluğun tehlikesine pek dikkat edilmediğinden ve bunun 

tam anlaşılamadığından yakınıyordu. İDP Menemen İlçe Başkanı Ahmet İlkol’un Masonluk 

hakkında Başvekil Muavini Samet Ağaoğlu’dan sorduğu soruya aldığı cevaba atıfta 

bulunuyordu: “Ben elhamdülillah Müslümanım fakat Farmasonluk fena bir şey değildir. 

Hürriyet dünyasına karşı kötü vaziyete düşmemek için onu kapatamayız.”763 

İDP,  yasamada pek de yabancı olmayan şekilde –Atilhan’ın diğer parti 

deneyimlerinde olduğu gibi- Ayan Meclisi’nden yanadır (6. Madde). Devlet idare sistemini 

ise “tevsii mezuniyet ve geniş salahiyetli mesuliyet” esası üzerine kurmuştur (10. Madde).  

12. Maddede yer alan İstanbul için özel düzenlemeler sanki eski başkente bir özlemin 

ifadesi olarak görülebilir. Buna göre, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimi için yurt dışından 

uzmanların getirileceği belirtilmiştir. Ayrıca vatandaşların sermayeleri ile de katılabileceği bir 

milyar liralık bir imar bankası kurulacaktır.  
                                                
760 Atilhan, "Mülkümüzü Parçalayan, İmanımıza El Koyan", Hüradam, 23 Ekim 1951, S. 118, s. 4.  
761 Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle…, s. 140.  
762 Atilhan, "Din Onların Politikalarına Alet Olamaz", Hüradam, 18 Ocak 1952, Nu: 143, s. 4.  
763 Atilhan, “Aldanıyorsunuz Ağaoğlu”, Büyük Cihad, 18 Ocak 1952, Nu:45, s.1.  
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Komünizmi bertaraf etmek için özellikle işçi kesimine yönelik tedbirler de dikkat 

çekmektedir. Bunun için parti, işçilerin standartlarını yükselteceğini öngörmekteydi (13. 

Madde).  

Eğitim alanında 7 yıllık zorunlu eğitimi getirmektedir. Planlı bir eğitimle nesil, her 

türlü hurafe ve Yahudi uydurmalarından arındırılarak Müslümanlığın tüm ulvî ve ahlâkî 

prensiplerini öğreneceklerdir.  

Parti kültür ve köy işlerine hususi bir önem vermiştir. Özellikle köylerdeki durumu bir 

“Orta Afrika Sefaleti ve İlk Çağ Hayatı” olarak tanımlamaktadır. Bu yüzden zirai 

modernleşmeyi hedeflemiştir. Ziraat memurlarının köylerde bizzat çalışarak köylüye rehberlik 

etmelerini ve bunun karşılığında da belli bir hisse almalarını sağlayacaktır. Yatılı okuyan 

çocuklara da zirai işler teorik ve pratik olarak öğretilecekti. Nahiye merkezlerinde bulunan 

okullarda tüm çiftçilik aletleri bulunacaktı (20. Madde). Bu bir bakıma Köy Enstitüsü 

sistemini çağrıştırmaktadır.  

Aile kurumuna büyük önem veren ve bunu da adeta bir milli dava haline getiren İDP, 

evlenmeyi kanuni müeyyidelere bağlayarak teşvik etmeyi amaçlamıştır. Bunun için bekâr 

vatandaşların vergilerine zam yapılacak ve bekâr memurların terfileri geciktirilecekti (18. 

Madde).  

Ticaret mutlak surette serbest olacak, bütün tahditler kaldırılacak, Tekel idareleri 

derhal lağvedilecektir (21. Madde).  

Makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal ederek milli bünyenin ahlâkî, iktisadî ve 

siyasî varlığını bozmuş olanlar ağır cezalara çarptırılacaktır (22. Madde). 

Atilhan, İDP’nin dış politika çizgilerini yine İslam Birliği düşüncesiyle çizmiştir. 

Özellikle Milli Mücadele yıllarında Türkiye’nin Müslüman ülkelerden büyük destek 

gördüğünü fakat savaştan sonra onlara sırt çevirdiğini vurgulamakta idi764. 

Parti’nin adında yer alan İslam kelimesi daha önce de değinildiği üzere Demokrasi ile 

kullanılarak bir çelişkinin ifadesi olmuştur. Celil Bozkurt’un tezinde, Atilhan’ın İslam’ı bir 

dinin ifadesi olmakla beraber, bir siyasetin, bir doktrinin de işareti olarak görmesi konusunda 

verilen bilgi üzerinde açık bir yorum yapılmamıştır. Bu çalışmaya göre Atilhan’ın 

Demokrasi’yi Modern Garp Demokrasisi ve İslam Demokrasisi olarak sınıflandırmasını ve 

İslamî Demokratik Kimliğini765, İslam ibaresiyle klasik demokrasiden ayırmasını nedense bir 

                                                
764 Atilhan, “İslam Demokrat”, Büyük Cihad, 5 Ekim 1951, Nu: 30, s. 2.  
765 İslamî Demokrat kavramı mantıklı bir kavram olarak görülmemektedir. Atilhan’ın burada Batı dünyasındaki 
Hristiyan Demokrat kavramına özendiği açıkça belli olmaktadır. 
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çelişki olduğunu söylemekten geri durmuştur766. Pekâlâ, dönem itibariyle Tek Parti dişlilerinin 

halkı bayağı ezdiği ve demokrasinin de ancak bir kurtuluş alameti olarak görülmesi ve bu 

algının yaygınlık kazanmış olması düşünülebilir. Ancak neticede ne olursa olsun Atilhan gibi 

eserlerinde birçok ayet ve hadisi referans alan bir yazarın İslam ile Demokrasi kavramlarını 

bilmeden yan yana getirdiğini düşünmek pek akılcı gelmemektedir. Çünkü İslam, temelde 

kendisinden başka tüm sistemleri altüst etmiş ve onları tağut olarak isimlendirmiştir. Bir 

ayette, “Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendileridir”767 

gibi gayet açık ve kesin ifade kullanılması ve bunu da Atilhan ve fikirdaşlarının bilmemesi 

düşünülemez. Kısakürek dahi bu konuda daha kesin çizgilere sahiptir. Meşhur Gençliğe 

Hitabesinde kendisi, “Meclisinin Duvarında Hâkimiyet Allah’ındır” yazmasının hayalini 

taşıyan bir gençlikten söz etmiştir768. Eğer Atilhan, bunu bilerek yaptıysa o zaman onun 

oportünist bir yaklaşıma sahip olduğu akla gelebilir. Bunlara karşın Atilhan’ın İslam 

Demokrat kavramını şu şekilde algıladığı görülmektedir: “…İslam Demokratları, modern 

demokratlardan ayıran başlıca vasıf; bizim nazarî ve ismi bir takım sözlere bağlanmaktan 

ziyade kötülüğün bertaraf edilmesi, mücrimin ceza görmesi, namuslu insanın namussuz 

insandan daha ziyade bir hakka sahip olduğunu kabul etmek… Söz ve laf ve bol vaatlerden 

kendimizi uzak tutarak tarihte ve mazide olduğu gibi layık olduğumuz kemale ve itilaya 

ulaşmak… İslam Demokrat cümlesinin ifade ettiği en muhtasar ve veciz manası da budur.”769 

Aslında Atilhan’ın Demokrasi anlayışını tek bir cümle ile Bernard Shaw’ın belirttiği 

şekilde özetlemek de mümkün görülmektedir: Bernard Shaw’a göre; “İngiltere’de Demokrasi 

o kadar ileri gitmiştir ki biraz daha tekemmül ederse Müslümanlık olur”770. Aslında Atilhan, 

bu konudaki iddialarına sürekli bir şekilde satır aralarında belirtmiştir. Ona göre, “Demokrasi 

bütün garp âleminde ilan edilen bir vecizedir. Fakat herkes bilir ki seçim sistemi, halk 

iktidarını layıkıyla temsil etmez, fakat sadece gizli grupların esrarengiz nüfuzlarını ve tatbik 

edilen gizli metotları örtbas etmeye yarar. Bu sahte perdelerin arkasında – bütün dünyanın 

efendileri olabilmeleri için- istila ve istismarcıların en şeytanî rüya ve hülyalarının hülasası 

gizlidir.771 Atilhan’a göre Siyonizm’in belli başlı istinat noktası ve maskesi demokrasidir772 ve 

                                                
766 Atilhan, genel manada Demokrasi’yi, herhangi bir kategoriye bağlı kalmadan Siyonizm’in bir cephesi olarak 
değerlendirmişti. İnsanlık, Adalet, Kardeşlik gibi kavramları, Yahudiliğin uyku ilacı gibi milletlere karşı 
kullandıklarını belirtmiştir (Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 64,65).  
767 Kuran-ı Kerim, Maide Suresi, 44. Ayet. 
768 Necip Fazıl Kısakürek, Hitabeler, Büyük Doğu Yay., İstanbul 2002, s. 251.  
769 Atilhan, “İslam Demokrasisinin Büyük Rolü”, Büyük Cihad, 28 Aralık 1951, Nu: 42, s. 2. 
770 Atilhan, “Ahval Bizi Bir Hürriyet ve Demokrasi Mücadelesine Davet Ediyor”, Büyük Cihad, 22 Şubat 1952, 
Nu: 50, s. 2.  
771 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 10.  
772 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 280.  
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demokrasi bu günkü Siyonizm’in bir cephesidir773. Yine kendisi, Siyonistlerden verdiği 

örneklerle demokrasi hakkındaki görüşlerini perçinlemeye çalışmıştır.  

Yunan Komünist Partisinin 5 Eylül 1947’deki konferansında Apostolos Grozos, şunları 

ifade etmişti: “Devletlerdeki milli birliği kökünden yıkabilmek için, demokrasi demagojisini 

her türlü imkânlarla destekleyerek yirmi milyonluk bir devletin vatandaşlarını otuz kısma 

bölerek milli birliği zaafa düşürmeli ve parti görüşlerini dini görüş şekline çevirerek milletleri 

olgunluk hislerinden tecrit ederek kavmiyete cilalaştırmalıdır.”774 Ayrıca Totaliter 

hükümetlerin İkinci Dünya Savaşı arifesinde bir iddiaları vardı. Demokrasiyi Yahudi, kendi 

söyleyip başkasını susturduğu için müdafaa eder diyorlardı775.  

Esasen Atilhan, demokrasi kavramını bir kurtuluş reçetesi olmaktan ziyade, Tek Parti 

idaresinin sert dişlilerini kırma yolunda bir araç olarak düşünmüştür. Bu da bizim yukarıda 

Atilhan’ın oportünist eğilimde olduğu iddiamızı destekler görünmektedir. Ona göre, 

“…Demokrasi ilhamı bize Atlantiklerin ötesinden geldi ve bir zaruret ve mecburiyet halinde 

emri vaki oldu. Eğer bu mecburiyet ve tazyik çok şiddetli olmasaydı, biz daha uzun seneler 

devri sabık ricalinin, şeflerinin ve zalimlerin istibdadı altında inler giderdik. Bize 

demokrasinin birinci iyiliği, kırk üç küsur sene içinde ilk defa olarak milletin iradesiyle iş 

başına meşru bir hükümetin geçmesi olmuştur. İktidarı ve milli iradeye verdiği ehemmiyet ne 

olursa olsun bugün başımızda bulunan hükümetin ilk meşru hükümet olduğu noktasında 

hepimiz müttefik bulunuyoruz ve bu kadarının dahi olsa ehemmiyet ve azametini inkâr 

etmeyerek kabul ve tasdik ediyoruz.”776 Ancak Atilhan, yine de demokrasi kavramının tam 

manasıyla kavranamadığından da şikâyetçi olmuştur. “…Fakat şunu da itiraf etmeliyiz ki 

bizim midelerimiz ne Demokrasiyi hazmetmiştir ve ne de topyekûn bizler bir fikir ve kanaat 

namına mücadele etmekteyiz. Birçoklarımızı kaplayan ihtiraslar ve menfaatler, sonu felaketle 

neticelenen yollara sürüklüyor bizi… Şunu samimiyetle itiraf etmeliyiz ki, biz hürriyeti ancak 

muhalefet saflarında bulunduğumuz zaman istiyor, iktidar elimize geçince ona düşman 

oluyoruz…”777 

Tüm bunlara rağmen netice itibariyle parti adında yer alan İslam kelimesi, laiklerin 

tepkisini çekecek ve tartışmalara konu olacaktır. Atilhan’ın pek de sevmediği Hüseyin Cahit 

Yalçın, sert eleştirileriyle dikkat çekmektedir: “Dünyanın en büyük toleransını en birinci 

prensip olarak ilan etmiş olan ve din namına hesaplaşmayı dünyada hiçbir şahsa, hiçbir 
                                                
773 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s. 59.  
774 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 81.  
775 Atilhan, "Evvela Demokrasinin Manasını Öğrenmek Gerektir", Hüradam, 27 Mart 1951, S 59, s. 2.  
776 Atilhan, "Demokrasi Namına Verdiğimiz Kurbanlar", Hüradam, 14 Aralık 1951, Nu: 133, s. 4.  
777Atilhan, "Milli Birliği Korumak ve Milli Tesanüdü Gerçekleştirmek Günündeyiz", Hüradam, 29 Mayıs 1959, 
Nu: 371, s. 1,2.  
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makama hatta peygambere bile tanımayarak tamamıyla fert ile halik arasında bırakan 

İslamiyet, kendi yüksek siyasî bir teşekküle bir tahrik ve faaliyet vasıtası olarak 

kullanılmasından ancak teessür duyabilir.”778 Bunun üzerine Atilhan, Yalçın’ı Mason olmakla 

ve iktidar partisini İDP’ye karşı kışkırtmakla suçlamıştır. H.Cahit Yalçın’ın bu yazısına 

cevabında “Hüseyin Cahit Bey! Ecnebilere sığınarak kafanızı kurtardınız. Amma sayenizde 

memleketin ne hale geldiği de ortada... Bizi de bu yola mı sürükleyeceksin koca Papaz!”779 

şeklinde sert bir üslup kullanacaktır. Atilhan, dini alet olarak kullanmadıklarını üzerine 

basarak vurgulamaktaydı: “…İslam Demokrat Partisi, Halk ve Demokrat Parti gibi 

kurucuların şahsî malı değildir. Milletin öz malıdır. Biz hepimiz orada bir nefer gibi 

çalışıyoruz. Yalnız vatanın selameti ve milletin saadeti için çalışıyoruz. Paramız yok fakat 

içimizde hırsız da yok. Lekeli insan da yok. İslam kelimesi bunların hepsini titretiyor. “Dini 

siyasete alet ediyor” diyorlar. Bunların hepsinin yalan olduğunu onlar da biliyorlar. Fakat 

henüz hazırlıklarını tamamlamadan, bir iki vaka bir iki hadise icad etmeden acele taarruza 

geçiyorlar.”780 

İDP‘nin İslamî demokrat kimliğine bir tepki de emekli hukuk profesörü Nimetullah 

Öztürk’ten gelmiştir. Öztürk’ün Akın gazetesinde yer alan yazısı, İDP’nin kapatılma 

davasında savcılığın partinin kapatılmasına yönelik öne sürdüğü delillerden biri olacaktır. Bu 

yazıya göre İDP, “31 Martta memleketi kana boyayan Derviş Vahdeti’nin İttihadı 

Muhammedî cemiyetine benzemekte, dini siyasete karıştıran Cumhuriyet ve laiklik karşıtı bir 

teşekkül olmakta.” denilmekteydi. Hükümet yetkililerini iş başına çağıran Öztürk, 

Hükümet’in İDP’ye müsaade etmemesi gerektiğini öne sürmüştür781. Bunun yanı sıra partiye 

muhalif gazetelerdeki ithamlar da dikkat çekiciydi. Buna göre, Partinin programında kapalı 

tabirler şüphe doğuruyordu. Atilhan’ın bir zamanlar Nazi eğilimli bir kişi olduğu vurgulanıyor 

ve Parti’nin demokratik bir gayede olmadığı belirtiliyordu782. 

  Atilhan’dan öğrenildiğine göre, İDP’nin kuruluşu yurt dışındaki Yahudi ve Mason 

çevrelerin de dikkatini çekecek ve endişesini toplayacaktır. Arjantin’de çıkan Judische 

Woheshaw adlı bir Yahudi gazetesinde şu ifadeler kullanılmıştır:  “Filistin’de Yahudilere 

zulüm ve işkence yapmakla meşhur bu adamın başına geçtiği bir parti eğer bir gün muvaffak 

olursa, o zaman Ortadoğu’nun ve İsrail’in vaziyeti ne olabilir? Bu adamdan Yahudiler 

                                                
778 Hüseyin Cahit Yalçın, “İslam Demokratlar”, Ulus, 24 Şubat 1952, Nu: 11012, s. 1.  
779 Atilhan, “Millet Muvacehesinde Uğursuz Bir Baykuşa Cevap Veriyorum”, Büyük Cihad, 7 Mart 1952, Nu: 
52, s. 2.  
780 Atilhan, "Mili Varlığımıza Kundak koyanlar", Hüradam, 8 Nisan 1952, Nu: 166, s. 4.  
781 Nimetullah Öztürk, “Müslüman Demokrat Partisi”, Akın, 29 Şubat 1952, Nu: 182, s. 2.  
782 “İslam Demokrat Partisi Kapatılıyor”, Vatan, 29 Şubat 1952, Nu: 3876, s. 5.  
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intikamını almalı ve onun partisini hemen dağıtmalıdır.”783  

İDP’nin programında ve adında yer alan İslam ibaresinde, yasal bir engel görmeyerek 

kuruluşuna izin veren hükümet makamları sonradan tavır değiştireceklerdir. Atilhan ve bazı 

arkadaşlarının sicilleri ve parti adındaki İslam ibaresi ve tüzüğünde yer alan bazı üstü kapalı 

maddelerin halkın dinî hissiyatını istismar edip propagandaya neden olabileceği şüphesiyle,  

valiliklere bir genelge göndererek, İDP’nin faaliyetleri hakkında uyanık olmalarını 

istenmiştir784. İDP hakkında bazı çevrelerin partinin dinî temellere dayandığı ve laiklik karşıtı 

söylem içerdiği yönünde yaptığı propaganda, hükümetin resmî makamlarını harekete 

geçirmiştir. Dönemin İçişleri Bakanı Fevzi Karaosmanoğlu, Adalet Bakanlığına gönderdiği 

yazıda, İDP’nin kuruluşu sırasında belli olmayan ve ana tüzüğünde müphem tabirlerle ifade 

edilen amacının, son zamanlarda çeşitli yerlerde açılan parti şubelerinin faaliyetlerinin, 

özellikle partinin yayın organı Büyük Cihad’da Atilhan ve bazı parti mensuplarının dinî 

propaganda mahiyetinde olan yazılarının, partinin din esasına dayanan bir dernek olduğunu 

gösterdiğini vurgulamaktaydı: “Henüz kuruluş devresinde bulunan böyle bir partinin 

faaliyetlerinin inkişaf ettikçe zararlı neticelerin de doğup büyüyeceği meydandadır. Bu 

sebeple bakanlığımız İslam Demokrat Partisi’nin feshi ile faaliyetine son verilmesi hususunun 

ele alınması lüzumuna kanidir.”785 İçişleri Bakanlığı, ilgili birimlerin aralarında yaptıkları 

tetkikat sonucunda İDP’nin faaliyetinin bir yandan Cemiyetler Kanununun 33. Maddesine 

dayanarak mahkemeye aksettirilmesi786, diğer yandan da Medeni Kanunun 71. Maddesine 

göre partinin feshi için savcılığın ilgili mahkemeye müracaatının gerekli olduğunu 

belirtmekteydi787.  

Kısa süre sonra İDP’nin Bursa Şubesi hakkında dini siyasete alet etmekten dava 

açılmıştır. Partinin açılış gününde propaganda mahiyetinde afişlerin asıldığı ve parti organı 

Yeşil Bursa gazetesinde din propagandası yapıldığı iddiası, soruşturmaya dayanak 

gösterilmekteydi788. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine, İstanbul Eminönü 2. 

Sulh Ceza Mahkemesi, Cemiyetler Kanununun 9 ve 33/2. maddeleri gereğince, 3 Mart 1952 

tarihinde aldığı kararla İDP’nin merkez ve şubelerinin faaliyetinin yasaklanmasına ve 

mallarının usulen muhafaza altına alınmasına karar vermiştir789. Ardından, parti başkanı dâhil 

                                                
783 Atilhan, “Bizde Demokrasi Hareketleri”, Yeni İstiklal, 8 Aralık 1965, Nu: 226, s. 2.  
784 BCA, 130. 10. 79. 524. 29.  
785 BCA, 130. 10. 79. 524. 29. 
786 Haluk Ö. Karabatak, Parti aleyhine açılan davanın Cemiyetler Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince olduğunu 
belirtmektedir (Haluk Ö. Karabatak, "İslam Demokrat Partisi", Tarih ve Toplum, Ekim 1994, S.130., s.4-13.). 
787 BCA, 130. 10. 79. 524. 29. 
788 “İslam Demokrat Partisi Hakkında Tahkikat”, Vatan, 1 Mart 1952, Nu: 3877, s. 1.  
789 “Müslüman Demokrat Partisi Dün Kapatıldı”, Vatan, 4 Mart 1952, Nu: 3880, s. 1. 
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15 kurucu üye hakkında dava açılmıştır790.  

 Parti, Avukat Abdurrahman Şeref Laç aracılığıyla, Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği 

kapatma kararına Asliye 2. Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etmiştir. Laç, İDP’nin kanun 

çerçevesinde faaliyet gösterdiğini ve Cemiyetler Kanununun 9. Maddesinde zikredilen 

yasakların hiçbirini ihtiva etmediğini beyan ederek partinin faaliyetinin yasaklanmasının Ceza 

Usulü Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerine aykırı olduğunu savunmuştur791. Partinin 

itirazını haklı bulan Asliye 2. Ceza Hâkimliği, 24 Mart 1952 tarihli kararında, Eminönü 2. 

Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği kapatma kararını kaldırmıştır792. Bunun üzerine savcılık, 

İDP’nin Medeni Kanunun 71. Maddesine göre feshi için İstanbul Asliye 7. Hukuk 

Mahkemesine başvuruda bulunmuştur793.  

 Mahkemenin ilk duruşması, 27 Mart 1952 tarihinde yapılmış, her iki tarafın yazılı 

beyanı hazır olmadığı için mahkeme başka bir güne ertelenmiştir794. 8 Mayısta yapılan 

duruşmada parti başkanı Cevat Rifat Atilhan, Avukat Abdurrahman Şeref Laç ve kalabalık bir 

dinleyici kitlesi hazır bulunmuştur. Avukat Laç yaptığı uzun savunmada, savcılığın yaptığı 

tüm suçlamalara cevap vermiş ve öne sürülen iddiaların İDP’nin kapatılması için hukukî bir 

neden oluşturmadığını ileri sürmüştür. Savcılık, mahkemeye delil olarak, Ödemiş Teşkilatını 

kurmakla görevli Muhammed Hamid Pak ile Keçiborlu Teşkilatı kurucusu Mehmet Çatal’ın 

parti başkanlığına yazdığı iki mektubu göstermiştir.  Bu mektuplardan birinde şunlar ifade 

edilmekteydi: “Sevgili kardeşim Cevat Rifat Bey, Türk milletini Yahudi ve Mason belasından 

kurtaracak olan Partimizin kurulduğunu sevinçle öğrendik. Allah razı olsun, Allah yardım 

etsin, Partinin tüzüğünden bize de gönder.”795 Diğer mektupta ise “İslam Demokrat 

Partisi’nin kurulmasını sevinçle karşıladık. Bize bir mühür, bir de zimmet defteri gönderin. 

Biz de size partililerin resimlerini gönderelim. Siz de onları bir gazetede neşredin ve bize 

hangi gazetenin partimiz gazetesi olduğunu bildirin. Müslümanları Siyonist ve Masonlardan 

koruyacak olan partimizin kuruluşuna çok sevindik. Allah muvaffak eylesin kardeşim.”796 

denilmekteydi. Avukat Laç ise bunların sübut delili olamayacağını iddia etmiştir. 

Mahkeme Hâkimi B.Feridun Bağana, savcılığın ileri sürdüğü deliller ve avukat 

Abdurrahman Şeref Laç’ın müdafaa ve iddiaları göz önünde tutulmak kaydıyla, Medeni 

Kanunun 71. Maddesine göre İDP’nin amacında kanuna aykırı bir halin olup olmadığının üç 

                                                
790 “Kapatılan Parti”, Cumhuriyet, 5 Mart 1952, Nu: 9912, s. 1.  
791 “İslam Demokrat Partisi Nasıl Kapatıldı”, Sebilürreşad, C. 5, Nisan 1952, S. 125, s. 387.  
792 “İslam Demokrat Partisinin Kapatılma Kararı Kaldırıldı”, Cumhuriyet, 27 Mart 1952, Nu: 9934, s. 1. 
793 “İslam Demokrat Partisi Nasıl Kapatıldı”, Sebilürreşad, C. 5, Nisan 1952, S. 125, s. 388.  
794 “İslam Demokrat Partisi Haberleri”, Büyük Cihad, 4 Nisan 1952, Nu: 56, s. 1.   
795 “İslam Demokrat Partisi Nasıl Kapatıldı”, Sebilürreşad, C. 5, Nisan 1952, S. 125, s. 396.  
796 “İslam Demokrat Partisi Aleyhine Açılan Dava”, Cumhuriyet, 18 Nisan 1952, Nu: 9956, s.1. 
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kişilik bir bilirkişiye havale edilmesine karar vermiştir797. Bu arada Avukat Laç, Asliye 

Hâkimliği’nin kapatma kararını kaldırmasından dolayı, savcılık tarafından İDP’ye vurulan 

mühürlerin kaldırılması için İstanbul Savcılığı’na başvurmuştur798. Savcılık, yazılı emir 

yoluna gidildiği için dosyanın Bakanlığa sunulduğunu ve geri çevrildikten sonra dilekçenin 

dikkate alınarak gereğinin yapılacağını açıklamıştır799. Bunun üzerine Avukat Laç, Başbakana 

ve Adalet Bakanına bir telgraf çekerek, İDP’ye vurulan mühürlerin kaldırılması için gerekli 

emrin verilmesini isteyecektir800. 

Mahkemenin havale ettiği bilirkişi raporu, İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku’ndan 

Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, Medeni Hukuktan Ord. Prof. Dr. Kemalettin Birsen ve 

Sosyoloji Bölümünden Prof. Hilmi Ziya Ülken tarafından hazırlanmış ve mahkemeye 

sunulmuştur. Rapor, savcılığın iddia ettiği tüm iddiaların İDP’nin kapanması için hukukî bir 

zemin oluşturmadığını ve Medeni Kanunun 71. Maddesi kapsamına girmediğine karar 

vermiştir801. Bilirkişi raporu, 3 Haziran 1952’de 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, kalabalık 

bir dinleyici kitlesinin huzurunda gerçekleşen duruşmada taraflara okunmuştur. İddia makamı 

raporu incelemek için süre istemiş ve mahkeme de 17 Temmuz’a ertelenmiştir. Daha evvel 

kapanan Keçiborlu şubesi de mahkeme kararı ile yeniden açılmıştır802.  

17 Temmuz’da yapılan duruşmada savcılık, daha önce partinin meşruiyeti hakkında 

verilen bilirkişi raporunu incelediğini ancak mahkemenin bu davaya bakmak için salahiyetsiz 

                                                
797 “İslam Demokrat Partisi Nasıl Kapatıldı”, Sebilürreşad, C. 5, Nisan 1952, S. 125, s. 396. 
798 Aynı Yer. 
799 “İslam Demokrat Partisi Nasıl Kapatıldı”, Sebilürreşad, s. 397. 
800 Aynı Yer. Bu telgrafta şunlara değinilmekteydi: 
 “Müvekkilim İslam Demokrat Partisi faaliyetinin durdurulmasına ve mallarının muhafaza altına alınmasına 
dair olan sulh hâkimi kararı, asliye hâkiminin kat’i olan kaldırma kararına rağmen, İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığı partiye, mallarına ve evrakına vazetmiş bulunduğu mühürleri kaldırmamış olup, partiyi kanun hilafına 
faaliyetten mahrum bırakmaya devam etmektedir. Vaki talep üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yazılı emir 
yoluna gidildiğini, ancak dosya bakanlıktan geldikten sonra muktezasının takdir edileceğini istidadımıza 
cevaben bildirmişti. Bu cevap savcılığın 24 Mart 1952 tarihinden beri mühürleri kaldırmaktaki ısrarı, anayasa, 
ceza kanununun, ceza usulü kanununun, medeni kanunla kabulü telif değildir. Hukuk devletinin, hukuk 
hükümetinin adaleti temsil eden makamınızdan kanun hükümlerinin derhal yerine getirilmesini istiyoruz. 
Savcılıklar ceza usulünün 343. Maddesine dayanarak, asliye hâkiminin kat’i kararını infazdan imtina edemezler. 
Hâlbuki bir aydan beri fiilen devam eden bu imtina, üç türlü suç husule getirmiştir. 1- İhkâkî haktan imtina, 2- 
Siyasî hakları kullanmaktan men etmek, 3- Hürriyetten mahrum etmek. Bir aydan beri asliye hâkiminin kat’i 
vecibül infaz gayri kabili imtina hükmüne rağmen, mühürlerin kaldırılmasında ısrar edilmesi, Ceza Kanunu’nun 
174. Maddesinin ikinci fıkrasına göre memuriyet nüfuzunu suiistimal suretiyle siyasî hakları kullanmaktan men 
etmek suçudur. Yine Ceza Kanunu’nun 179. Maddesine göre, şahsi hürriyetten mahrum etmek suçudur. Zira 
hükmü şahıs, Medeni Kanun’un 46. Maddesine göre tıpkı bir hakiki şahıs gibi anayasanın bahsettiği hürriyet 
hakkına aynen haizdir. Arz ettiğim sarih kanunsuzluk karşısında icabatı kanuniyenin ifasıyla İslam Demokrat 
Partisi’ni ve şubelerine vazedilmiş mühürlerin derhal fekkedilmesi için gerekli emrin verilmesini hak, adalet ve 
kanun namına ve bilvekale talep ederim. 
Avukat Abdurrahman Şeref Laç, 
İslam Demokrat Partisi Umum Vekili” (Büyük Cihad, 25 Nisan 1952, Nu: 59, s.1-2.). 
801 Atilhan, “Bizde Demokrasi Hareketleri”, Yeni İstiklal, 16 Mart 1966, Nu: 240, s. 2.  
802 “İslam Demokrat Partisi Haberleri”, Büyük Cihad, 11 Temmuz 1952, Nu: 69, s. 1.  
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olduğunu belirtmiştir. Duruşma da başka bir güne bırakılmıştır803. Bu arada, İDP’nin 

kapatılma sürecinde sıkça gündeme gelen partinin yayın organı Büyük Cihad, aldığı bir idari 

kararla yeni yayın dönemine girdiğini ve siyasî tarafsızlık kararı aldığını duyurmuştur804. 

Gazete, okuyucularını İDP konusunda Atilhan’ın yeni çıkardığı İstikbal gazetesini okumaya 

yönlendirmiştir. Gazetenin bu kararında, İDP’nin kapatılma nedenlerinden biri olarak 

gösterilmesi ve yazılarının irticaî özellikler taşıdığı iddiasıyla hakkında açılan davaların da 

etkisi olmuştur. İDP’nin son duruşması, 20 Ekim 1952’de 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 

yapılmıştır. Duruşma sonunda partinin kapatılmasına ve kurucularının da onar lira para cezası 

ödemelerine temyize kapalı olmak kaydıyla karar verilmiştir. Bu durumu Atilhan, yıllar sonra 

çok sert bir üslupla eleştirecektir: 

“…İslam Demokrat Partisi, Milliyetçiler Derneği, Millet Partisi gibi sinelerinde yüz 

binlerce vatan çocuğu bulunduran milli varlıklar on liralık para cezalarıyla birer umumhane 

gibi kapatılırken, diğer taraftan kanunun varlığına müsaade etmediği kökü dışarıda, aynı 

zamanda gizli bir tarikat olan Farmasonların kılına bile dokunmaya kimse kendinde cesaret 

göremedi.”805 

Partinin kapatılmasına Atilhan, Amerika’dan dahi bir müdahalenin olduğunu iddia 

edecektir. Türk adaletine yönelik bir eleştiriden kaçınan ancak Amerika’nın hükümete baskı 

yaparak İslam Demokrat Partisi’nin kapatılmasını istediğini söyleyen Atilhan, şunları ifade 

edecektir: “Büyük Türk hâkimleri ve mahkemeleri bu arzuya ram olmamışlar, adaleti 

çiğnememişlerdir. Fakat sonunda her şeye rağmen Amerika Yahudi’sinin emri yerine 

getirilmiştir. Demokrasi namına ne yüz karası…”806 Partinin kapatılmasına İDP’den ilk tepki, 

partinin kurucu üyelerinden ve partinin Malatya İl Başkanı İbrahim Galip Hamikoğlu’ndan 

gelmiştir. Hamikoğlu, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a “Bir vatandaş” sıfatıyla 

yazdığı 17 Mart 1952 tarihli bir mektupta şikâyetlerini bildirmiştir807.  Bu mektup Adnan 

                                                
803 “İslam Demokrat Partisi Kurucularının Duruşması”, Milliyet, 18 Temmuz 1952, Nu:787, s. 3.  
804 “Gazetemizde Açılan Yeni Bir Devre”, Büyük Cihad, 25 Temmuz 1952, Nu: 71, s. 1.  
805 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 70.  
806 Atilhan, “Amerika, Yanlış Politikasıyla Hem Kendisini Hem Bizi Uçuruma Sürüklemiştir ”, Yeni İstiklal,  10 
Mart 1965, Nu:187, s.2.  
807 BCA, 030. 01. 41. 243. 22. Mektupta şunlara yer verilmiştir:   
Sayın Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a Açık Mektup: 
-Batıda Hristiyan demokrat partilerin varlığı ve bundan kimsenin şikâyeti olmamasına rağmen bizde 
kaldırılamaması. 
- Yeni doğmuş bir çocuğa hırsız, katil, cani damgası vurulması gibi bir şey olmuştur. 
- Partinin nizamnamesine uygun denilmesi ve partinin açılması.  
-On binleri aşan vatandaşların da bu parti idealini beğenerek bağlandıkları siyasî bir partinin kapatılması 
hürriyet, inkılap, kanun ve adalet mefhumlarıyla kabili telif olamayacağı gibi, demokrasimiz içinde hakikaten 
mucibi ar bir leke bulunsa gerektir. 
- Partinin içinde dini siyasete alet edenlerin zaten cezalandırılacağını söylüyor.  
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Menderes’e sunulurken şu çarpıcı ifadeler kullanılmıştır:  

“İslam Demokrat Partisinin kapatılmasından muğber olarak, Tanzimat ve bilhassa 

Meşrutiyetten beri yenilik ve inkılap için çalışanları gâvurlaşmak ve milleti gâvurlaştırmaya 

çalışmakla itham eden; açık kapalı bazı telmihlerde bulunan; yobazlar âleminde 

kaynatılmakta olan kazanı açıklayan, dikkat çekici, küstahça ve pervasızca, adı geçen parti 

kurucularından İbrahim Galip Hamikoğlu tarafından yazılıp Malatya’dan gönderilmiş 17 

Mart tarihli mektup, Sayın Cumhurbaşkanına arz edilmiş ve emirleriyle ilişikte 

                                                                                                                                                   
- (Yalman ve Yalçın’ın yazılarına binaen) Lozan kahramanları arasında bulunan o günde bu günde bir sürü 
dedikodulara, rivayet ve şayialara sahne olan Lozan celsei hafiyesinin iç ve dış çehrelerini mi anlatmak 
istiyor…Yalçın, Yalman, Simavi ve benzerlerinin garpçılık gayretleri çok manidar, korkunç, şüphe ve endişeleri 
içine alan bu müphemiyet perdesi altındaki gayretler Türk Milletini Hıristiyanlaştırmak mı, bu 
tanassurlaştırmayı temin için mi? Bu tempodaki gazetelerin irtica diye baykuş gibi ötmeleri ve gazetelerinde 
birleşmeye davet kelimelerine bakılırsa bir cihat mı ilan ediyorlar. Kime karşı cephe alıyorlar?… Medeniyet, 
hürriyet, inkılapçılık gibi bu dostluk tabiyesi arkasında yapılan harekatın cesaret menbaı nedir? ve neresi demek 
bir vatandaş hakkı değil mi? Bir (İslam) ismini dillerine dolayarak bıyık ve sakallarımıza kadar hakarete 
kalkışanlara biz, baba ve ecdatlarımız gibi bıyıklı sakallı erkek olmakla iftihar ederiz. Annelerine benzemek ve 
bu kancıklık şekliyle görünmekten zevk duyanlara da bir şey demiyoruz. Fakat on binleri aşan vatandaşların 
bağlı bulunduğu bir teşekküle dini siyasete alet ittihaz ediyor demekle yaygara tufanları ihtaz ve yağdırdıkları 
ihanet buhtanları devlete istikamet değiştirmek hülyasına matuf böyle hareket muvafık-ı vicdan ve adalet olmasa 
gerektir. 
-Sayın Başkanımız, meydan-ı harplerde düşmanları yağdırdıkları cehennemî ateşlerine hayatımızı siper, fışkıran 
kanlarımızı toprakla karıştırırken malum zümre de vagonlar aşıran, servetlerimiz yağma ve bu paralarla 
şampanya şişelerini patlatarak göbek oyunları vesaire gibi zevk sahnelerinde beyhuş bulunduklarını 
vesairelerini tadada hayâ ederim. Ancak memleketlerinde düşman çizmeleri çiğneyen ve memleketlerini 
düşmanlara kaptırmakta amil olanlar arasında bulunan bu zümre hürriyetlerimize de meşrutiyetimize de 
inkılaplarımızı da ihanet edenler arasındadır. Bunu unutmadık. İlam hürriyeti müteakip kurulan meşrutiyette 
şuursuz felç bir adamı padişah diye milletin başına diken memleketimiz içine envaı türlü tefrika ve fesatçılık 
tohumlarını saçan, isyanlara, harekât-ı askeriyeye ve nihayet harplere sebep olanlar arasında bulunan bu zümre 
değil mi ki düşmanlarımızın ekmeğine yağ süren muazzam ülkelerimizi tarumar eden, servetlerimizi yağma eden 
hanumanumuzu, maneviyatımızı çöktüren talan eden kim ve kimler olduğunu biliyoruz. Şeytanların 300 küsur 
senelik gayretlerine, asırlar boyunca kuduzlar gibi cehennemî ateşler yağdıran Haçlılar ordularının 
çöktüremedikleri maddi, manevi varlıklarımızı çöktüren, son tüten ocağımızı da söndürmek gayretinde bulunan 
bu baykuşların şerlerinden Hazreti Allah’a sığınıyoruz demekle iktifa ediyorum. 
Partimizin İslam ismi üzerinde şüpheler endişeler izharı da manasız bulunuyor. Çünkü yüzlerce sakat, şüpheli ve 
endişeli isimler var bunlardan iki numune: 
1.Bir vatandaş çıkar da Cumhuriyet savcısı denilirken İstibdat savcısı var mı diye bunu sakat görürse. 
2.Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzde seksen beşten fazlasının Müslüman bu devlette Müslüman şahsiyetler 
tarafından idare edildiğine işaretle (Çankaya) kelimesi üzerinde durarak bu devletin en mühim merkezinin ve bu 
noktai irtibatının bu ad altında yâd edilmesi bedii şüphe ve endişedir buna da sebep olarak (Çan) Hristiyan 
milletlerinin en kutsi bir arması (kaya) da malum bu itibarla ismin veya başkanlığın bu yerden kaldırılmasını 
isterse ne cevap verilir. 
Binaenaleyh, şehir kasaba, nahiye ve köylerde yapılan vaitler verilen sözlerinizi unutmadık bekliyoruz. Pişman 
olduğunuza da inanmıyoruz. Söz bir şeref bir namus borcudur. Bunları yerine getireceğinize de itimadımız var. 
İşte biz sabık iktidarın da zulmünden bıktık. Adalete susamış hürriyete hasret kalmış bir milletiz.  
Geçen sene her taraftan gelen delegelerle DP Umumi Kongresi yapılırken Farmason Localarının kapatılmasını, 
kökü hariçte bulunan bu muzır faaliyete nihayet verilmesi alkışlarla karar altına alındığı halde halkın bu arzusu 
ne oluyor. Sabık iktidar partisinin ne kadar ve ne şekilde hareketler ve sairelerini biliyoruz. Kapatılmadı, 
saymaya da lüzum görmüyoruz. Londra Radyosunda bile memleket idaresi aleyhinde haykırdıkları halde mucibi 
muaheze görülmedi. İslam Demokrat Parti ne yaptı derken son ümitlerimizi demokrasiye bağladık. 40 küsur 
senedir ki inkılap diye başlayan her gelen gidenlere rahmet okutturdu. Bütün cinayetler, facialar, katliamlar 
inkılap ve millet hürriyeti namları altında irtikâp olunduğunu ve bu vakaların silsile-i tarihiyesini yazmaya da 
imkân bulamıyorum. Maruzatımın bir kalbi insaf ve bir fikri dürbünle nazarı tetkik ve mütalaa buyurulmasını 
kanun ve adaletin muhafaza-i haysiyet ve hâkimiyetini istirham etmeyi de bir vatan borcu bilirim. 
İbrahim Galip Hamikoğlu”. 
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sunulmuştur”808.  

 İDP, partinin kapatılmasında etkin rol oynadığını iddia ettiği masonların faaliyetine 

dikkat çekmekteydi. İDP’ye göre, partinin büyümesiyle telaşlanan Masonluk harekete geçmiş 

ve partinin kapatılması için düğmeye basmıştı. Bu konuda, gazeteci Ahmet Emin Yalman’ın 

faaliyetlerine dikkat çeken parti, masonların uyarısını alan Yalman’ın, Hindistan gezisini 

yarıda bırakarak Türkiye’ye döndüğünü ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar’la görüşerek Türk 

basınında İDP aleyhinde sistemli bir kampanya başlattığını iddia etmekteydi. Böylece İDP 

hakkında Yalman’ın yazdığı yazılar, okuyucuların zihnini karıştırmış ve sonuçta partinin 

başını yemiştir.  

Vatan’ın 22 Temmuz 1953 tarihli nüshasının İnkılap ve Din İlavesinde “Nizamın ve 

Rejimin Düşmanları ve İrticaın Elebaşları Kimlerdir?” başlığının üstünde sırasıyla, Cevat 

Rifat Atilhan, Necip Kısakürek, Mustafa Bağışlayıcı ve Osman Zeki Yüksel’in resimleri 

vardır. Yalman, şaşılacak bir şekilde komünizmle İslamcı hareketi bir tutmaktadır809. Oysa 

Atilhan “Siyonizm’in ve onun her memlekette şer vasıtası olan Farmasonluğun olanca 

ağırlığı ile demokrasiye çullanmasını bertaraf etmek için bu bozguncu ve yıkıcı kuvvetlerden 

ayırmak zarureti vardır. İslam isminin manası ve lüzumu işte bundadır.”810 demekteydi. Yine 

Hatay’ın eski cumhurbaşkanlarından olan Tayfur Sökmen ise bir yazısında, dinin ilerleme ve 

gelişmeye taraftar olduğuna vurgu yaptıktan sonra “Taassup, memleketimiz için komünizm 

kadar tehlikelidir. Komünizm, bazı soysuz sapıklar hariç halk arasında revaç bulamaz. 

Hâlbuki dini siper eden irtica her kalbe sokulabilir.” demiştir811. 

Komünist yayınların yasaklanmasıyla İslamî yayınların artış gösterdiğini ve bunun da 

bir nöbet değişimi olduğunu vurgulayan Yalman ise, “Demek ki bunlar, komünist neşriyatıyla 

nöbet değiştirmişlerdir ve onların taassup maskesi altında devamını temin ediyorlar...”812 

ifadesini kullanmıştır. Ayrıca Atilhan için “Türkiye’nin hükümet nizamına ve cumhuriyet, 

hürriyet ve terakki rejimine karşı gizli ve açık tahriklerde bulunmakta başrollerden birini 

oynayan” şeklinde ifade kullanan Yalman, sözlerine şu şekilde devam etmiştir: “İslam 

Demokrat Teşkilatı’nı kurduğu gibi, Büyük Doğu, Milliyetçiler Derneği ve Nurcular gibi 

teşkilatla sıkı bir işbirliğine girişmiş ve fırsat bulunca bunların hepsini Hak Partisi813 veya 

                                                
808 BCA, 030. 01. 41. 243. 22.   
809 Ayrıntılar için Bknz: Ahmet Emin Yalman, Turkey in My Time, University of Oklahoma Press: Norman, 
1956, s. 250-261.  
810 “Niçin İslam Demokrat”, Büyük Cihad, 4 Temmuz 1952, Nu:68, s.1.  
811 Tayfur Sökmen, “Taassuba, Hurafeye Müsamaha Etme Cinayeti”, Vatan, 7 Kasım 1957, Nu: 5912, s.2.  
812 İnkılap ve Din İlavesi, Vatan, 22 Temmuz 1953, Nu: 4378, s. 5.  
813 Bir jurnal olması muhtemel eski harflerle yazılmış olan bir belgede, Atilhan tarafından İzmir’de inşaat 
mühendisi Mehmet Reşat Düşünür’e yazılan 11 Kasım 1952 tarihli bir mektupta, “Parti davasını temyizde 
kazanacağımız muhakkaktır. Fakat yine de zaman kaybedeceğiz. Bunun için Ankara’dan ve İstanbul’dan gelen 
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Büyük Türkiye Partisi gibi bir tek parti halinde birleştirip dini taassup perdesi altında iktidarı 

ele geçirmeye hazırlanmıştır.”814 Samih Rifat’ın bile kardeşinin (Atilhan’ın) tuttuğu yoldan 

elem duyduğunu belirtmiştir.  Atilhan’ın Almanya ile sıkı bir bağlantısından bahsederek, 

“Cevat Rifat’ın, bir Nazilik mensubu sıfatıyla Yahudi düşmanlığını bayrak diye kullanmış” 

olduğunu iddia etmiştir. Yine ek olarak Atilhan hakkındaki iddialarına “İğneli Fıçı risalesini 

İkinci Cihan Harbi’nin arefesinde bizzat Üniversite kapısında gençlere dağıtmıştır. Fakat bir 

taraftan da İstanbul’daki bazı Musevilere başvurarak elde mevcut kitapları kendileri satın 

alırlarsa bunların dağılmasının yapacağı mahsurları önleyeceklerini söylemiş, para 

sızdırmıştır.” şeklindeki sözlerini de eklemiştir815. Yalman salvolarına Atilhan’ın tüm 

geçmişini ortaya dökerek devam edecektir. Buna göre Atilhan, “17 Temmuz 1940’da yedek 

subay olarak askere alınmış, 85. Alay, 2. Tabur emir subaylığında bulunmuştur. Bu esnada 

askeri isyana teşvik iddiasıyla aleyhine adli takibat açılmış, neticede takibat durmuştur. 

Cumhurbaşkanı aleyhinde bulunduğu için açılması istenen tahkikata Adliye Bakanlığı izin 

vermemiştir.”816 Atilhan ise ileriki yıllarda yazdığı bir eserinde, bunların sadece İDP hakkında 

koparılan bir fırtınadan ibaret olduklarını vurgulayacaktır: “Bilir misiniz aziz okuyucu, bin bir 

sorgudan sonra bizde ne günah buldular? Hıristiyan aza kaydetmemişiz! Hâlbuki yapılan ve 

malum kanallardan ilham alan bu neşriyat sağanağını okuyanlar İslam Demokrat Partisi’nin 

bir anarşist, bir ihtilal, bir kara kuvvet, bir irtica, hülasa insanları tiksindirecek solcu ve 

bozguncu bir teşekkül olduğu zehabına kapılabilirlerdi. İşte dünya Siyonizmi’nin bir kaşık 

suda kopardığı fırtına.”817 

İDP’nin kapatılmasına en çok masonların memnuniyet duyduğunu öne süren parti, 

propaganda organı Büyük Cihad’ta Masonlara yönelik şu sert uyarıyı yapmıştır: “Fakat şunu 

unutmasınlar ki, bu asil millet en münevver gencinden dağdaki çobanına varıncaya kadar 

hakikati anlamıştır. Varlığına kastedeni tanımıştır. Bütün azmi ve imanıyla kat’i surette bu 

hainlerin her türlü oyununu; o yenilmez gücü, bükülmez kolu ve kırılmaz iradesiyle yok 

etmeye kat’i surette karar vermiştir. Bugün sevinç içinde bulunan Mason, Siyonist ve 

Komünistler, pek yakında Türk milletinin nefretiyle boğularak ebedi hüsrana gömüleceklerdir. 

Ağzı kulaklarına varan, insanlığın kara lekesi Mason denen yılanlar bunu böyle 

                                                                                                                                                   
milliyetçiler murahhasları tarih ve ilim deryası olan muharrir İsmail Hami Danişmend, Dr. Recep Ferda, Prof. 
Ali Fuat Başgil Beyler ve sair mühim şahısların yardımıyla bize muvazi bir (Hak) partiyi kurmayı tavsiye ve 
iştirak edeceklerini vaat ettiler” denilmektedir ( BCA, 030. 01. 67. 418. 16).  
814 İnkılap ve Din İlavesi, Vatan, 22 Temmuz 1953, Nu: 4378, s. 5.  
815 Aynı Yer.   
816 Aynı Yer. 
817 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 171.  
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bilsinler…”818 

Atilhan, İDP’nin kapatılışını CHP ve DP içerisinde etkin nüfuza sahip bazı Mason ve 

Siyonist grupların tertiplediği bir komploya bağlamaktaydı. Yunan bir generalin sözünü 

referans alan Atilhan, “Siyonistlerden direktif almadan ve müessesesinde herhangi biri 

Farmason olmayan cemiyet teşekkülleri yıkılmaya mahkûmdur”819 demekteydi. Yine 

Atilhan’a göre, İslam Demokrat Partisi’nin kapanışı Amerikan Yahudi’si Jakop Blaustein’in 

(Jakop Şif) emriyle yapılmıştır. Hatta Malatya Hadisesi dahi onun başının altından 

çıkmıştır820. Bu komploda, başrolü dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın oynadığını iddia 

etmiştir. The Jewish Chronicle gazetesinin 5 Şubat 1954 tarihli nüshasına dayandırdığı 

açıklamasında, 31 Ocak 1954’de New York’ta bulunan Türkiye Cumhuriyeti Reisi Celal 

Bayar’ın821, Jakop Blaustein başkanlığındaki Amerika Yahudi Cemaati tarafından şeref 

konuğu olarak ağırlandığını ve İDP’yi kapattırdığı için kendisine gümüş madalya822 takdim 

edildiğini vurgulamıştır823.  

Yine Atilhan, Parti’nin kapatılmasında en büyük tepkiyi Ahmet Emin Yalman’a 

gösterecektir. Atilhan, Yalman’ın tüm hayatı boyunca eline silah almadığını ve hiçbir harbe 

katılmadığını vurgulayarak, onun millet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu iddia etmiştir. 

Kendisinin 33 dereceli bir Mason olduğunu ve İDP aleyhindeki sözlerini iktidarın dikkate 

aldığını vurgulamıştır. Yalman’ın Atilhan’ı Nazilikle suçlayan sözleri karşısında da “…Bizim 

Alman Nazi Partisi’nin bir memuru olduğumuzu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Sırası 

gelmişken kaydedeyim ki ben değil Almanya’da, kendi öz vatanımda memur ve emir kulu 

olacak yaratılışta değilim. Almanya şöyle dursun, kendi vatanımda hiçbir partiye intisap edip, 

hiç kimsenin ideolojisine tabi olmadım ve olamam…” demiştir. Ayrıca Yalman’ın Amerika’da 

bastırdığı Benim Zamanımda Türkiye isimli kitabı için de “…Beni de dâhil ettiği bütün 

milliyetçi ve muhafazakâr şahsiyetlere komünistlik damgası vuracak kadar küstahlaşmaktan 

utanmamıştır”824 şeklindeki sözleri sarfetmiştir.  

İDP’nin kapatılmasının, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki Yahudi cemaatlerini memnun 

ettiği bir geçektir. 24 Temmuz 1952 tarihli Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü imzalı Başbakanlığa 

yazılan Union İnternationale Antiraciste isimli teşekkülün Fransız Federasyonundan, İslam 

Demokrat Partisi’nin kapatılması dolayısıyla yazılan bir teşekkür mektubu bu gerçeği 
                                                
818 “Masonlar Sevinç İçinde”, Büyük Cihad, 21 Mart 1952, Nu: 54, s. 2.  
819 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 191. 
820 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 64.  
821 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 60.  
822 Recep Bilginer, Mehmet Ali Yalçın, Türkiye Reisicumhuru Celal Bayar’ın Amerika Seyahatleri, İstanbul 
1954, s. 83. 
823 Atilhan, Dünya İhtilalcileri,  s. 65.  
824 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 117-118.  
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gösteren bir kanıt olarak değerlendirilebilir. 

“Uluslararası Kongre 1952.  

Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Kongresi, Türk Hükümetinin Demokratik İslam 

Partisi’nin kapatılma ve yasaklanmasının yanı sıra, parti başkanı Atilhan’ın da halkı Yahudi 

düşmanlığına teşvik etmesi nedeniyle adalete ifade vermesi kararını büyük bir sevinç ve 

minnet ile karşılamaktadır. Türk halkı ve Türk Hükümetine tüm minnetimizi içten 

duygularımızla bildiririz. Tüm demokratik dünya devletlerine de, İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesine uygun olarak bu örneği takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz.”825 

İDP’nin kapatılması, partiye yakın bazı çevrelerde DP’lilerin ikiyüzlü siyaset 

uyguladığı yönünde yorumlanmıştır. Bu çevreler, DP’lilerin CHP ile din konusunda ortak bir 

tavrının ve gizli bir anlaşmasının olduğuna inanmışlardı. Onlara göre, İslamî hassasiyetleri 

olan İDP’nin ve Millet Partisi (MP)’nin kapatılması bu ortak tavrın bir sonucu olarak 

gerçekleşmişti826. İDP’nin kapatılması partiyi, laiklik karşıtı ve irticai bir oluşum olarak gören 

laik basında olumlu karşılanarak desteklenmiştir. İDP’nin kapatılma kararını yerinde ve 

zamanında bulan Nadir Nadi, teşkilatın devam etmesi halinde belki bir gün Müslüman Halk 

Partisi veya Müslüman Millet Partisi gibi tahrikkâr ve bölücü teşekküllerin türeyebileceğine 

dikkat çekmekteydi. Nadi, İDP’nin temsil ettiği çevreleri kara softa diye nitelerken,  bunları 

oluşturacakları tehlike noktasında komünistlerle eş değerde görmekteydi. İçişleri Bakanı 

Karaosmanoğlu’nu tebrik eden Nadi, yine de şu soruyu sormaktan kendini alamıyordu: 

“Faraza bu partinin adı Müslüman Halk partisi olsaydı da muhalefet aleyhine bir iltibasa 

imkân bıraksaydı, acaba Sayın Karaosmanoğlu aynı titizlikle harekete geçer miydi, yoksa 

varsınlar CHP’yi gâvur sansınlar diye kollarını kavuşturup oturur muydu?”827 

Karaosmanoğlu, Atilhan’a göre masonların dediğini fazlasıyla yerine getirmişti: “…Hürriyet 

ve demokrasi Demokrat Parti elinde can verdi. Onlar İslam Demokrat partisinin isim olarak 

aldığı İslam kelimesini bile hazmedemediler. Karaosmanoğlu ne pahasına olursa olsun bu 

partiyi kapatacağız gibi ancak bir padişaha, bir diktatöre yakışır ifadelerde bulundu… 

Demokrat hükümet kendinden başka bir demokrat partiye tahammül edemedi. Bunu Halk 

Partisi bu kadar acemice ve bu kadar damdan düşer gibi yapmazdı. Hiç değilse zevahiri 

kollardı. Bunlar bu kadarına bile akıl erdiremediler.”828 

İDP’nin varlığına başından beri muhalefet eden Hüseyin Cahit Yalçın ise Nadi’nin 

düşüncelerine aynen katılmakla birlikte, iktidar partisi DP’yi, İDP’nin kurulmasına izin 
                                                
825 BCA, 030. 01. 61. 375. 4. 
826 Eşref Edip, Kara Kitap, İstanbul 1967, s. 84. 
827 Nadir Nadi, “Bir Dertleşme”, Cumhuriyet, 2 Mart 1952, Nu: 9909, s. 1.  
828 Atilhan, “Tarihimizin En Mühim Günlerini Yaşıyoruz”, Büyük Cihad, 23 Mayıs 1952, Nu:63, s.2.  
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vermekle ve ülkede zaman zaman cereyan eden irticai kıpırdanmalara kayıtsız kalmakla 

suçlamaktaydı: 

“…Müslüman Demokratlar gizli bir teşkilat değildir. Usulü dairesinde vücut bulmuş 

böyle bir parti vardı. Nasıl olup da buna müsaade edilmiş olduğu akıl ermeyecek bir gaflet 

teşekkül eder. Acaba bu gaflet bir mesuliyet vücuda getirmez mi ve mesuliyet varsa mesul 

kimdir? Sonradan tedbir alınması başlangıçtaki kabahatin örtülmesine yahut ihmal 

edilmesine bir sebep sayılmamak lazım gelir?”829 

Bazı faaliyetlerinden dolayı dini siyasete alet etmekle suçlanan DP’nin, laiklik 

konusunda maruz kaldığı baskı, onu laikliği koruma noktasında diğer İslamcı gruplara karşı 

radikal önlemler almaya itmiştir. DP, iktidar süresince İslamî hassasiyetlerden ve 

sembollerden faydalanma yoluna giderken bunların örgütlü temsiline izin vermemiştir830.  

İDP, Menderes’in laiklik karşıtı grupları sindirme politikasının ilk kurbanlarından biri 

olmuştu831. DP lideri Menderes, 1953 yılında yaptığı bir basın toplantısında, İDP’nin 

faaliyetlerini açıkça irticai olarak tanımlamıştır832.  

  

 II. ATİLHAN’IN MİLLETVEKİLLİĞİ VE SENATÖR   

     ADAYLIKLARI 

Atilhan, son olarak giriştiği İslam Demokrat Partisi ile de siyasî hayatta başarısız 

olunca, 1965 yılına kadar aktif siyasete uzak kalmış, bu süre içinde yazılarıyla fikrî 

mücadelesini biraz da siyasetle birleştirerek sürdürmüştür. Hayatının bu son safhasında 

Atilhan, 1965 Milletvekili Seçimleri ve 1966 Senato Seçimlerinde görülecektir. Bu süreç 

içinde fikrini, “Partizan değilim ve şahsen hiçbir partiyi ve şahsı kendime mesnet ittihaz 

etmedim. Putlara şimdiye kadar tapmadım ve tapmayacağım.” şeklinde özetlemiştir833. 

Bizzat siyasete soyunduğu partilerle başarısız olan ve amacına bir türlü ulaşamayan 

Atilhan, CHP ve DP’ye karşı başkanlığını Yusuf Hikmet Bayur’un yaptığı Millet Partisi’ni 

(MP) bir süre desteklemiş ancak ona da eleştirilerden geri durmamıştır. Çünkü Yusuf Hikmet 

Bayur, 11 Mayıs 1952 tarihli Kudret gazetesinde İDP’yi eleştiren bir takım ifadeler 

kullanmıştı. Bu yazıda Hikmet Bayur, İslam Demokrat Partisini Avrupa’daki Hristiyan 

Sosyalist Partisi veya Katolik Merkez Partisi gibi partilerle benzerlik gösterdiğini ifade 
                                                
829 Ayrıntı için Bknz: Yüksel Taşkın, Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya, İletişim Yay., İstanbul 2007, s. 
124.  
830 Taşkın, Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya, s. 124.  
831 Şaban Sitembölükbaşı, İslam’ın Yeniden İnkişafı (1950-1960), Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1995, 
s. 42.  
832 “Başbakan’ın Basın Toplantısı”, Vatan, 5 Mart 1953, Nu: 4241, s. 7.  
833 Atilhan, "Atom Devrinin Eşiğinde", Hüradam, 24 Mart 1959, Nu: 353, s. 1.  
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etmiştir. Yine bu partilerin sadece sosyal ayrışmalardan dolayı böyle isimler aldıklarını yoksa 

din ve devlet işlerini birbirine karıştırmak istemediklerini, İslam Demokrat Partisi’nin de 

bunun dışında bir harekete girişecekse farklı düşünüleceğini belirtmiştir834. Kendi 

gayretleriyle bastırdığı 50.000 beyannameyi ülke genelinde dağıttığını ve MP’ye oy 

toplamaya çalışmış olduğunu belirten Atilhan ise, “Demokrasi anlayışından bu kadar uzak bir 

liderin muvaffak olmasına imkân yoktur.” diyerek karşılık veriyordu835.   

10 Ekim 1965 Milletvekili Seçimlerinde Atilhan Konya’da MP’nin 8. Sıradan 

milletvekili adayı olmuştur836. Atilhan’ın Konya’dan adaylığını koymasının sebebi, onun 

Milli Mücadele döneminde burada yaptığı faaliyetlerin Konya halkı tarafından göz önünde 

tutulabileceği düşüncesiydi. Ancak Atilhan, burada da bir hayal kırıklığına uğramıştır. Bunun 

üzerine yine Milli Mücadele dönemindeki faaliyetlerine dayanarak, bu sefer de 5 Haziran 

1966’daki Senato Seçimlerinde Afyon’dan MP’nin 1. Sıra senatör adayı olacaktır837. Bu 

seçimlerde de Atilhan amacına ulaşamamıştır.  

Böylelikle Atilhan’ın siyasî hayatı somut bir şekilde başarıya ulaşamayacak ve hüsranla 

neticelenecektir. 

 

III. BAZI SİYASÎ OLAYLAR VE ATİLHAN 

A. Büyük Doğu Hareketi  

Türk fikir hayatında önemli bir yere sahip olan Büyük Doğu Hareketi, Necip Fazıl 

Kısakürek’in girişimlerinden doğmuş ve daha sonra siyasî bir cemiyet haline gelmiştir838. 28 

Haziran 1949’da İstanbul’da kurulan cemiyet, Kısakürek’in yıllardır Büyük Doğu dergisinde 

yaptığı “Büyük Doğu Mefkûresi” propagandasının somut hale dönüşmesidir. İlk şubesi 

Kayseri’de açılan cemiyet839, kısa sürede Anadolu’nun birçok yerinde teşkilatlanmıştır. 

milliyetçi ve mukaddesatçı ilkeler benimseyen Büyük Doğu Cemiyeti, doğrudan konumuz 

olmadığı için burada fazla ayrıntı vermek istemiyoruz.  

Atilhan’ın bu harekete katılması Büyük Doğu dergisinde yazmaya başlamasıyla 

gerçekleşecek ve dergi de bunu ilan edecekti840. Atilhan, cemiyetin Umumi İdare Heyeti’ne 

girmiş ve aynı zamanda Umumi Reis Vekili olmuştur841. Atilhan, bilhassa Kısakürek’in 

                                                
834 Hikmet Bayur, “Yeni Kurulan Muhalefet Partileri”, Kudret, 11 Mayıs 1952, Nu: 1559, s.1.  
835 Atilhan, “Tarihimizin En Mühim Günlerini Yaşıyoruz”, Büyük Cihad, 23 Mayıs 1952, Nu:63, s.2.  
836 “Partilerin Adayları”, Milliyet, 30 Ağustos 1965.  
837 “Üstad Atilhan, Afyonkarahisar Senatör Adayı”, Yeni İstiklal, 18 Mayıs 1966, Nu: 249, s. 1.  
838 “Büyük Doğu Beyannamesi”, Büyük Doğu, 1 Temmuz 1949, S. 17, s. 1, 4.  
839 Kısakürek, “Kayseri Şubesinin Açılış Hitabesi”, Büyük Doğu, 17 Şubat 1950, S. 19, s. 4.  
840 “Her Bakımdan Büyük Doğu’ya İltihak Eden Cevat Rifat Atilhan”, Büyük Doğu, 3 Mart 1950, S. 21, s. 8.  
841 “Umumi İdare Heyeti”, Büyük Doğu, 18 Ağustos 1950, S.22, s. 13.  
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Anadolu’da yaptığı gezilerinde etkin rol oynuyor ve ayrıca Avukat Abdurrahman Şeref Laç 

ile birlikte cemiyetin Anadolu temsilciliği görevini de yürütüyordu842.  

Atilhan, Abdürrahim Zapsu ve Mehmet Reşat Düşünür ile birlikte cemiyetten ihraç 

edilmiştir843. Kısakürek, Atilhan’ı “Cemiyeti yıkıp kendi şahsına ve menfaatlerine 

bağlamakla” suçlamış ve cemiyetin İzmir’de meydana gelen fesat hareketinin düzenleyicisi 

olarak göstermişti844. Atilhan ise Kısakürek’in iddialarına hiçbir yazısında cevap vermemiş, 

sadece cemiyetle olan bağını sonlandırmıştı. Malatya Olayı845 sebebiyle tutuklu kaldıkları 

cezaevinde yaptıkları söylenilen kavgayla da Kısakürek ve Atilhan bir daha aynı safta 

olmamak üzere ayrılıyorlardı. Kısakürek, bu çalışmanın ilk bölümünde de söylendiği üzere, 

özel sohbetlerinde dahi Atilhan hakkında olumsuz fikirlerini sürekli olarak açıklamaktan 

kaçınmamıştır846. Atilhan, Kısakürek’i Malatya Olayı sebebiyle tutuklu kaldıkları aynı 

koğuşta “kumarbaz” olmakla suçlarken, Kısakürek de Atilhan’ı “davalarına ihanet etmekle” 

suçlamıştır. Atilhan, Kısakürek için “Dini alet ederek kazandığı paraları kumarda harcayan 

Necip Fazıl Kısakürek korkunç ve zararlı bir adamdır” diyecektir847. Tartışmalar neticesinde 

Kısakürek’in koğuşlarını dahi ayırdığı söylenmektedir848. Atilhan cemiyetten ayrılmasında 

Kısakürek ile aralarında “fikir, görüş, kanaat ve karakter ayrılığının” etkili olduğunu 

belirtmiştir849.  

 

B. Malatya Olayı ve Atilhan 
Atilhan’ın gerek siyasî gerek fikrî hayatında önemli bir konum işgal edecek olan 

Malatya Olayı, Başbakan Menderes’in Malatya gezisi günlerine isabet etmektedir. 22 Kasım 

1952’de Vatan gazetesi sahibi ve başyazarı olan Ahmet Emin Yalman, kendisine beş 

merminin isabet ettiği bir suikast girişimine maruz kalmıştır850. Atilhan, bunun yine 

masonların bir tertibi olduğuna inanıyordu. Ona göre, “Malatya Hadisesinden az evvel İzmir 

Farmasonları son derece gizli bir toplantı yapmışlardır. O derecede ki, bütün pencereler 

                                                
842 “Sistem”, Büyük Doğu, 6 Ekim 1950, S. 29, s. 13.  
843 “Hususi İhraç”, Büyük Doğu, 18 Mayıs 1951, S. 56, s. 13.  
844 Aynı Yer.  
845 Bu konu hakkında geniş bilgi 3. Bölümde verilmiştir.  
846 Zekeriya İyilik’in naklettiğine göre Kısakürek’in Atilhan hakkında söylediği “Olmayan Orduların 
Komutanı” gibi ifadeler bunlar arasında yer almaktadır.  Ayrıca Kısakürek, Cinnet Mustatili adlı eserinde 
Atilhan’ın ismini dahi anmaktan kaçınarak üstü kapalı bir biçimde bahsetmiştir (Necip Fazıl Kısakürek, Cinnet 
Mustatili, Büyük Doğu Yay., İstanbul 1997, s. 95-165). Ayrıca Malatya Davası’ndaki bir savunmasında Atilhan 
ile olan anlaşmazlığını “devasız ve şifasız bir zıddiyet” olarak tanımlamıştır (Kısakürek, “Malatya Müdafaası”, 
Büyük Doğu, 28 Mayıs 1954, S. 4, s. 13).   
847 “İrtica Tahkikatında Yeni Safhalar”, Vatan, 25 Ocak 1953, Nu: 4202, s.1.  
848 “Kısakürek’le Atilhan Münakaşa Ettiler”, Vatan, 1 Şubat 1953, Nu: 4209, s. 5.  
849 “Suikast Sanıklarından…”, Cumhuriyet, 7 Ağustos 1953, Nu: 10425, s. 1, 8.  
850 “Başmuharririmiz Ahmet Emin Yalman’a Suikast Yapıldı”, Vatan, 23 Kasım 1952, Nu: 4139, s. 1.  
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halılarla kapanmış, içerde hademe garson namına yabancı kimse bırakılmamıştı. Dışarıya 

ses, söz aksetmesine imkân bırakılmamıştı.”851 

Olay derhal bir siyasî eylem olarak algılanmış ve Büyük Doğu Cemiyeti ile feshedilen 

İslam Demokrat Partisi isimleriyle beraber anılmıştır. Özellikle Vatan gazetesi, bu iki oluşum 

üzerine yoğunlaşmış ve bunları İran’da faaliyet gösteren Fedayan-ı İslam örgütüyle bağlantılı 

olarak lanse etmek istemiştir852. Bir diğer gazete Akşam, faillerin ve bu arada da yakalanan 

Şerif Dursun’un İDP üyesi olduğunu, evinde 1.000 liralık muhtemelen İDP tarafından kesilen 

bir çekin bulunduğunu iddia etmiştir853. Basından gelen ilginç bir iddia suikast faillerinin 

komünist örgütlerle bağlantılı olabileceğiydi854. Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin İstanbul 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yaptığı teklifte, hareketin İslam Demokrat Partisi 

mensupları tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığı belirtilmiş, bir basın kampanyasıyla 

memlekette karanlık basının mahiyetinin duyurulması istenmiştir855. Bu olaya yabancı basın 

da kayıtsız kalmayacaktır. Amerika’nın Sesi ve BBC Radyosu, olayı anında 

duyurmuşlardır856. Atilhan ise, Güney Afrika’nın küçük bir balıkçı kasabası olan 

Pittsmarienburg’taki The Zionist Record adlı gazetenin suikast olayının Atilhan tarafından 

tertiplendiğini ifade ettiğini belirtmektedir857. Gazete şunları kaydetmektedir: “Türkiye’nin 

cenup vilayetlerinden Malatya’da Yahudi aslından Ahmet Emin Yalman’a bir suikast 

yapılmıştır. Bu suikast Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin’de Yahudilere karşı casusluk 

bahanesiyle büyük işkenceler yapmış olan Milis General Cevat Rifat Atilhan tarafından tertip 

edilmiştir.”858 

Olaydan birkaç gün sonra gerçek failin Hüseyin Üzmez adında bir liselinin olduğu 

açıklanmıştır859. Şerif Dursun’un ise suikast günü Hüseyin Üzmez’in yanında olan bir 

arkadaşı olduğu anlaşılmıştı. Cumhuriyet gazetesi, Hüseyin Üzmez’in daha önceleri 

komünizm propagandası yapmaktan sabıkalı olduğunu ve bu yüzden olayın, komünizmle 

bağlantılı olabileceğini iddia etmiştir. Gazete buna delil olarak, yüze yakın şüphelinin 

evlerinde yapılan aramalarda İstanbul’un tanınmış komünistlerinin adreslerinin bulunmasını 

                                                
851 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 317.  
852 “Başmuharririmiz Ahmet Emin Yalman’a Suikast Yapıldı”, Vatan, 23 Kasım 1952, Nu: 4139, s. 1.  
853 “Ahmet Emin Yalman’ı Üç Yerinden Yaraladılar”, Akşam, 23 Kasım 1952, Nu: 12261, s. 1,2.  
854 BCA, 030. 01. 67. 418. 16.  
855 “Malatya Hadisesinde Tahkikat Genişliyor”, Cumhuriyet, 25 Kasım 1952, Nu: 10172, s.5.  
856 “Malatya’daki Suikast Hadisesi Genişliyor”, Vatan, 4 Aralık 1952, Nu: 4150, s. 1, 5. 
857 Atilhan, “Uyan Hemşehri”, Büyük Cihad, 16 Ocak 1953, Nu: 96, s. 1. 
858 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 92.  
859 “Malatya Suikastını Hazırlayan 15 Kişilik Şebeke Dün Yakalandı”, Vatan, 27 Kasım 1952, Nu: 4143, s. 1.  
Atilhan, bu durumu, “Bir dönmeye bir cahil çocuk şakadan bir kurşun attığı zaman…” şeklinde açıklayacaktı 
(Atilhan, “Bu Yeni Bir Fitne mi Acaba?”, Hüradam, 8 Ocak 1960, Nu: 434, s. 4).   
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göstermiştir860. Atilhan, “Yeni ve küstah bir iddia ile karşılaştık. İrtica komünizmle 

müştereken çalışıyormuş. Eğer irticadan maksat bermutat İslamiyet ise; bu milletin dinine ve 

mukaddesatına bundan daha namertçe bir tecavüz tasavvur edilmez… Bütün Hıristiyan 

dünyasının sağ düşünceli insanları ve bilhassa Amerika halkı, dünyayı sarmış olan 

komünistlik afetine karşı duracak tek kuvvetin İslamiyet olduğunu açıkça itiraf ediyor ve 

ondan medet umuyor…” diyecektir861 Başbakan Adnan Menderes ise, Yalman’ın Demokrat 

Parti’ye yakınlığından olsa gerektir olayla yakından ilgilenmiş ve Yalman’ı hastanede birkaç 

kez ziyaret etmiştir862. Atilhan bu duruma ilerde hayli öfke kusacaktır: “…Ve bu hadise bir 

Sabetayist kahraman doğurdu. Memleketin en yüksek mevkilerini işgal eden zevat kendisine 

aşırı itibarda bulunup ehemmiyet verdiler. İstanbul’a geldiği vakit bir Dumlupınar gazisine ve 

Kazım Karabekir Paşaya yapılmayan tazim nümayişleri ona yapıldı...”863 Ancak Hüseyin 

Üzmez ile bir röportaj yapan Güneş gazetesi yazarı Önder Şenyapılı’nın kaydettiklerinden 

Yalman’ın, DP’nin iktidara geliş sürecinde gazetesinde bu partiyi destekler yazılar yazdığı, 

ancak DP iktidarının Basın Kanunu ile birlikte basınla ters düşmesinden sonra iktidara karşı 

tavır aldığı anlaşılmaktadır864. Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Vali Vekili Kemal Aygün, 

Türkiye Ajansı muhabirine verdiği beyanatta: “Malatya hadisesi, Ahmet Emin Yalman’ın 

şahsına değil, fikirlerine tecavüz edilmesi bakımından ehemmiyetlidir. Meselenin mülga İslam 

Demokrat Partisi ile ilgili olduğu kadar Büyük Doğu Cemiyeti ile de alâkası vardır. Nitekim 

son yakalanan suç şeriklerinden lise talebesi Hüseyin Üzmez de bu cemiyetin üyelerindendir. 

” açıklamasını yapmıştır865.  

Dönemin Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ ise yaptığı açıklamada, “Suikast 

olayının, bir takım neşriyat ve bazı cemiyet ve teşekküllerle irtibatlı olduğunu” 

söyleyecektir866. Fatin Rüştü Zorlu, Yalman Suikastı ile ilgili Adnan Menderes’e Paris’ten 

çektiği 24 Kasım 1952 tarihli telgrafta: “Refakatinizde bulunan Yalman’a suikastta 

bulunulduğunu öğrenmekle pek üzüntü duydum. Bu hadiseden dolayı elem ve teessürlerimi 

izhar ederken sağlık dileklerimin kabulünü derin hürmetlerimle rica ederim” diyor, Menderes 

                                                
860 “Malatya’da Bir İrtica Şebekesi Yakalandı”, Cumhuriyet, 27 Kasım 1952, Nu: 10174, s. 1.  
861 Atilhan, "İrtica Yaygarası Arkasındaki Gizli Maksatlar", Hüradam, 15 Eylül 1959, Nu: 401, s. 4.  
862 Ahmet Emin Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C. 4, Yenilik Basımevi, İstanbul 1970, s. 285.  
863 Atilhan, “Bu Gürültünün Arkasında Acaba Hangi Hakikatler Gizlidir?”, Büyük Cihad, 9 Ocak 1953, Nu:95, 
s.2. Atilhan, başka bir yerde Adnan Menderes ile Ahmet Emin Yalman’ın gazetelere yansıyan resimleri hakkında 
da öfkesini gizleyememiştir: “…Başvekilimizin bu hadise vesilesiyle, kendi can düşmanı olan muharrirlerle kol 
kola, yan yana çıkmış resimlerini gazetelerde fotoğraflarını gördük…” (Atilhan, "Vatandaş! Gazete Yırtmak ve 
Basına Hücum Etmekle Dava Kazanılmaz!", Hüradam, 30 Haziran 1959, Nu: 379, s. 4).  
864 Önder Şenyapılı, “Ahmed Emin Yalman'a Suikast”, Güneş, 7 Ekim 1982, s. 9. 
865 “Malatya’da Bir İrtica Şebekesi yakalandı”, Cumhuriyet, 27 Kasım 1952, Nu: 10174, s.1.  
866 “İstanbul’da Dün Bazı Evlerde Arama Yapıldı”, Vatan, 5 Aralık 1952, Nu: 4151, s. 1, 5.  
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de cevaben bir teşekkür mektubu gönderiyordu867.  

Adnan Menderes, kısa bir süre sonra Adana gezisinde yaptığı konuşmada, “Malatya 

hadisesi, dini, türlü maksatlarına alet etmek isteyenlerin toplu halde çalışma kararında 

olduklarını göstermiştir.” diyecektir868. Bundan önce de hadiseye temas ederek, “Fikir 

adamlarını silahla tehdide cüret edeceklerin kafalarını bin bir parça etmeye kadiriz.” 

şeklinde sözler sarf edecektir869. İşte bu açıklamalar basını daha da şiddetli bir şekilde 

taarruza getirecek ve mukaddesatçılara ağır salvolar yapılacaktı. Ancak bu salvoların 

artmasından Adnan Menderes’in endişelendiği dikkat çekmektedir. İzmir’de Menderes şunları 

ifade edecektir: “Beş on bedbaht bir hareket yaptı diye bütün Türk milletini irticaın pençesine 

düşmüş telakki etmek ve böylece Türk Milletine bühtan etmek bizim kârımız değildir.”870 

Atilhan ise ileride bu olayla ilgili olarak yaşanan gelişmeleri değerlendirirken “Tabutluklarda 

milliyetçi, güzide vatan çocuklarının tepelerine biner mumluk elektrik lambası koymayı 

cumhurreisi ve başvekil şahsen emretmez ya! Malatya oyunu ve daha doğrusu faciası 

dolayısıyla aylarca evvel hazırlanmış olan memleketteki bütün sağcı ve mukaddesatçı 

insanları, suçu sadece gazete satmaktan ibaret olan zavallıları aylarca süründürün diye 

başvekil şahsen emir vermemiştir ya!” diyecektir871 

Atilhan’ın da Beşiktaş’taki evinde arama yapılmıştır872. Atilhan, yaşananları Siyonist 

Liderlerin Protokollerine atfedecektir. 18. Maddede yer alan “muhalif olanlar üzerinde 

kontrol ve arama hakkı kazanma” ilkesinden yola çıkarak; “Son Malatya Hadisesinde Yahudi 

karakterli matbuat aynı vazifeyi yapmışlardır. Bu küçük zabıta vakasında kaç kişinin evi ve 

yazıhanesi aranmıştır” ifadelerini kullanmıştır873. Aramadan kısa bir süre sonra Fatih 2. Sulh 

Mahkemesi tarafından tutuklanarak Malatya Savcılığı’na sevk edilmiştir. Mahkeme 

sonucunda gazetecilere Atilhan, olayla ilgisi olmadığını belirterek şunları söylemiştir: “Ben 

kanundan korkan bir adamım. Muhtelif zamanlarda hakkımda tahkikat yapıldıysa da 

hepsinden alnımın akıyla çıktım”874. Ayrıca Mahkeme önünde resmini çekmek isteyen 

gazetecilere: “Ne oluyor, film mi çeviriyoruz? Meslek haysiyeti vardır. Zaten Babıali’de 

meslek haysiyeti kalmamıştır ki? Durun poz vereyim de bari öyle çekin. Hem altını da 

                                                
867 BCA, 030.10.18.104.48.  
868 “Malatya Hadisesi”, Vatan, 7 Aralık 1952, Nu: 4153, s. 1, 5.  
869 “Malatya DP Kongresinde”, Zafer, 24 Kasım 1952, Nu: 1296, s.1.  
870 “Hükümet Dini ve Siyasî İrticaı Ezmeye Kadirdir”, Akşam, 28 Aralık 1952, Nu: 12296, s. 1.  
871 Atilhan, “ Huzur ve Hürriyet”, Yeni İstiklal,  9 Aralık 1961, Nu:51, s.2. Ancak, Atilhan Malatya 
tutuklamaları ile ilgili olarak çarpıcı bilgileri daha sonraki yıllara bırakacaktır. Buna göre, tutuklulardan Mustafa 
Özmansur, Malatya Hapishanesi’nde kan kusarak ölmüştür. Yine Malatya Polis Müdürü Kemal gençlere akla 
hayale gelmeyen işkenceler yaptırmıştır (Atilhan, “Mahkûm İçeri Gir”, Hüradam, 15 Mart 1960, Nu: 452, s. 4).  
872 “İstanbul‘da Dün Bazı Evlerde Arama Yapıldı”, Vatan, 5 Aralık 1952, Nu: 4151, s. 1.  
873 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 71.  
874 “Cevat Rifat Atilhan ve Arkadaşları Tevkif Edildi”, Vakit, 25 Ocak 1953, Nu: 12683, s. 1.  
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imzalayayım da Ahmet Emin’e götürün iftihar etsin” der875. 

Malatya hadisesi ile ilgili yapılan tahkikat neticesinde çok sayıda İDP ve BD Cemiyeti 

üyesinin ev ve işyerleri arandı. Üyelerden çoğu tutuklandı ve bu arada Milliyetçiler Derneği 

de kapatıldı876. Bu derneğin üyesi olan Osman Yüksel (Serdengeçti) ve DP’nin Samsun 

milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu’nun gazetesi Büyük Cihad’ın imtiyaz sahibi Mustafa 

Bağışlayıcı877 ve ardından Necip Fazıl Kısakürek de tutuklanarak Malatya’ya 

gönderilmiştir878. Daha önce de değinildiği gibi Atilhan ile Kısakürek arasında cezaevinde 

tartışmalar yaşanmış, sonuçta Kısakürek’in müracaatı üzerine ikilinin koğuşları ayrılmıştı. 

Atilhan, bu sıralarda yaşadığı bir mide sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ancak bu olay 

basına Atilhan’ın tentürdiyot içerek intihara giriştiği şeklinde yansımıştı. Ancak bu haberler, 

hastane yetkilileri tarafından yalanlanmıştır879.  

Sanıklar, Malatya sorgusunun ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

yargılanmak üzere Ankara Cezaevi’ne gönderilmişlerdir880. Ankara Cumhuriyet Savcısı Cemil 

Bengü yaptığı açıklamada; Atilhan, Kısakürek, Serdengeçti ve Bağışlayıcı’nın “Devletin 

içtimaî ve hukukî nizamlarını dinî esas ve inançlara uydurmak amacıyla cemiyet tesis etmeğe 

telkinde bulunmak, propaganda yapmak ve işlenen suçu methetmek suçundan, Türk Ceza 

Kanunu’nun 163. ve 312. Maddelerine göre yargılanacağını” belirtmiştir881.  

Ankara Savcılığı sanıklar hakkında 85 sayfalık bir iddianame hazırlamıştır. Buna göre, 

Büyük Doğu, Büyük Cihad, Serdengeçti sayfalarında Atilhan, Kısakürek, Serdengeçti ve 

Bağışlayıcı tarafından inkılaplar ve laiklik karşıtı yazılar yazılmıştı. Bu yazılarla beraber ismi 

verilen kişiler halkın dinî duygularını istismar ederek okuyucuları Ahmet Emin Yalman’a 

karşı tahrik etmişlerdi882. İddianame, sanıkların halkın dinî duygularını ve mukaddesatını 

kullanarak ülkenin genelinde etkili olacak bir irtica zemini oluşturmayı planladıklarını ve 

bunun üzerinde Hak Partisi adında bir parti kurmak istediklerini söylüyordu883.  

Ankara Cumhuriyet Savcısı Cemil Bengü, mahkeme salonunda yaptığı açıklamada, 

lüzumsuz yere hiçbir şahsın yargılanmadığını, davanın basit bir suikast girişimi olmadığını, 

bunun aslında millete yapılan bir hareket olduğunu vurgulayarak, konuyu adeta bir rejim 

                                                
875 “İrtica Tahkikatında Yeni Safhalar”, Vatan, 25 Ocak 1953, Nu: 4202, s.1.  
876 “Türk Milliyetçiler Derneği Kapatıldı”, Vatan, 23 Ocak 1953, Nu:4200, s. 1, 5.  
877 Büyük Cihad, 30 Ocak 1953, Nu: 98, s. 1.  
878 “Necip Fazıl Bugün Malatya‘ya Gönderiliyor”, Cumhuriyet, 28 Ocak 1953, Nu: 10236, s. 1.  
879 “Cevat Rıfat Atilhan İntihara Teşebbüs Etti”, Milliyet, 30 Ocak 1953, Nu: 980, s. 1, 7.  
880 “Suikast Failleri Malatya’dan Ankara’ya Gönderildiler”, Vatan, 9 Mart 1953, Nu: 4245, s. 1, 7.  
881 “Malatya Suikastı Sanıkları Dün Ankara’ya Getirildiler”, Vatan, 10 Mart 1953, Nu: 4246, s. 1.  
882 “Malatya Suikastı Sanıklarının Muhakemesine Dün Başlandı”, Cumhuriyet, 4 Ağustos 1953, Nu: 10422, s. 
1, 7.  
883 Aynı Yer. 
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sorunu olarak algılamıştır884.  

Atilhan’ın Avukatı, Abdurrahman Şeref Laç idi. Atilhan, mahkemede yaptığı 

savunmada, kendisinin iddianamede yer alan gizli cemiyetle bir ilgisinin olmadığını ve böyle 

bir cemiyete de haddizatında gerek olmadığını ifade etmiştir. Geçmişinden örnekler vererek 

millete ne kadar hizmet ettiğini hatırlatmıştır: “…Hepsi adil, hepsi muhterem olan hâkimlere 

şu hitapta bulundum: ‘Biz bu yalan manzumesi evrakın daha âlâsını tanzim ettik ve birçok 

canlara kıydık. O zaman isyan etmiştim, cezasını kim ödeyecek diye! Şam’da Rabo Boğazı’nı 

geçtikten sonra ne facialar olduğunu gördük. Zulüm ektik, isyan biçtik. Şimdi telaşım bu 

Yahudi yalanlarının bedelini kim ve nasıl ödeyeceklerdir?’ dedim ve hürmetle tahliyeye 

muhtaç olmadığımı, sadece adaletin şerefini kurtarmalarını ilave ettim.”885 Yine 

mahkemedeki savunmasına atfen şunları diyecektir: “…Karşımızdaki Kuva-yı İnzibatiye 

denilen asi kıtalarda kumandanlık etmiş, alınlarına vatan hainliği damgası vurulmuş, yüz 

ellilik listeye dâhil olmuş insanlar bugün en mümtaz inkılapçı olarak geçiniyorlar. Biz 

inkılapçılığı onlara terk ettik…”886 

Malatya davası 21 ay devam edecektir. Süreç sonunda olayla en çok ilişkilendirilen 

Atilhan ile Kısakürek hakkında “Öldürmeğe teşebbüs suçuna iştirak ettikleri netice ve 

kanaatine varılamamış olduklarından beraatlarına”, daha önce yazdıkları yazılar için de 

kanunî süre içinde takibata geçilmediğinden soruşturmaya gerek kalmadığına karar 

verilmiştir887. Hüseyin Üzmez ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. İbrahim Kara adlı bir 

mahkûm da salondan kaçmıştır888. Üzmez ise daha sonraları yaptığı açıklamalarda, silahı 

kimsenin vermediğini, Muhittin Şanlıoğlu adında üsteğmen bir arkadaşının bavulunu kırarak 

aldığını belirtmiştir. “Kimse kalkıp da bizim elimize silah tutuşturup bu adamı vurun, şu 

adamı vurun demedi. Bu konuda Necip Fazıl’ı suçlarlar. Filhakika Necip Fazıl da suçsuz 

değil, bizi yazılarıyla tahrik etmiştir. Hatta Osman Yüksel Serdengeçti’ye şöyle demiş o: 

“Yahu Osman” demiş, “bu memleket ölmüş, bu millet ölmüş” demiş. “Neden?” demiş Osman 

ağabey. “Biz bu kadar yazıyoruz, çiziyoruz, birisi çıkıp bir mantar tabancası patlatmıyor” 

demiş. Sonradan duydum bunu. Demek ki bir kastı vardı. Ortalığı tahrik etmek istiyordu. Ama 

biz Necip Fazıl’a böyle bir kararımız olduğunu söyleseydik o böyle yaptırmazdı”889. 

Atilhan, bu olaya adının karışmasını hiçbir zaman kendisine yedirememiş, ne zaman 

bundan bahsedilse aşırı bir şekilde tepki vermiş, hiçbir şekilde bu olayla bir bağının 
                                                
884 “Necip Fazıl Kısakürek Muhakemede Hesab Verdi”, Cumhuriyet, 6 Ağustos 1953, Nu: 10424, s. 1, 6.  
885 Atilhan, “Şehitler Diyarı ve Meydan-ı Şüheda”, Yeni İstiklal,  26 Eylül 1962, Nu:93, s.2.  
886 Atilhan, "Yirmi Bin Kefensiz Türk Şehidi Bize Lanet Okuyor", Hüradam, 15 Mayıs 1959, Nu: 367.  
887 “Suikast Failleri Mahkûm Oldular”, Vatan, 18 Temmuz 1953, Nu: 4734, s. 1.  
888 Aynı Yer. 
889 Şenyapılı, “Ahmed Emin Yalman'a suikast”, Güneş, 9 Ekim 1982, s. 9.  
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olmadığını vurgulamıştır890. Bu olayı daima çocuk oyuncağı kabilinden bir olay olarak 

nitelendirmiş ve Kennedy Suikastı ile karşılaştırarak “…Şimdi bir kere bu basit ve tertipli 

oyunu, bir de koca Birleşik Amerika devlet reisinin ölümünü ve hadisenin büründüğü 

sessizliği ve gömüldüğü nisyanı düşünelim. İşte dünya Yahudiliği budur” demiştir891. Hüseyin 

Üzmez de anılarını yazarken ondan “Bizimle hiçbir alakası olmayan zat” şeklinde bahsetmiş 

ve bir bakıma Atilhan’ı teyit etmiştir892. Üzmez ileriki tarihlerde yaptığı bir röportajda ise 

Atilhan hakkında şunları söyleyecektir:  “Hata yaptığımı daha ikinci gün anladım. Sebep şu, 

bizim gözümüzde kahraman olan, mücahit olan, her birisi Allah’ın ve Resulullah’ın temsilcisi 

olanları yakından görünce birden yıkıldık. Onları bizim kadar görmek bile bizim indimizde 

bize hakaretti. Hâlbuki bize çok aşağı göründü onların bazı halleri. Bazılarının bazı halleri… 

Mesela bir Cevat Rifat Atilhan vardı, general geçinirdi. Oysa asker falan değildi. masonlar 

hakkında filan kitap yazmıştı. O bizim gözümüzde bir ilah gibiydi. Aslında tam bir sahtekâr, 

Allah’a da inanmıyor. Abdestsiz namaz kılıyor.”893 Atilhan hakkında yazılmış son derece 

taraflı bir eserde yazar Mehmet Soykan, Hüseyin Üzmez’in bu tür ifadelerine son derece 

kızmıştır. Ancak İslam Demokrat Partisi’nin Konya Gençlik Kolları Başkanlığını yapmış olan 

Mehmet Şendal ile görüşmemizde Şendal, gençlik yıllarında Atilhan’ın ev sohbetlerine şahit 

olmuş hatta orada çay dağıtmış olduğu halde Atilhan’ı namaz kılarken görmediğini beyan 

etmiştir894. Mehmet Soykan ise Hüseyin Üzmez’in “cinsel tacizden” yargılanmasını polemiğe 

açarak, bu suçtan yargılanan bir kişinin sözlerine itibar edilemeyeceği gibi oldukça marjinal 

bir yaklaşım sergilemiştir895. 

Ahmet Emin Yalman ile daha sonraları nerdeyse dost olan Üzmez,  Yalman’ın kendisi 

                                                
890 Eşref Edip, Atilhan’ın ölümünden sonra yaptığı bir değerlendirmede şunları diyecektir: 
“Malatya hadisesinden dolayı hapse atılması Atilhan’ın çok gücüne gitmişti. Bunu hiç unutmuyordu. Her zaman 
tekrar ederdi. Hatırladığı zaman ateş kesilirdi. O kadar kibar ve nazik adam, bu bahis açılınca bir aslan olurdu. 
Celallenir, yüzü kıpkırmızı olurdu:  
“Bayar‘ın yaptığı bu zulüm yok mu diyordu, aklıma geldikçe çıldıracağım. Bu ne şenaat. Zerre kadar hiçbir 
münasebeti olmadığı halde, mahza intikam kastıyla beni tevkif ettirdi. Gâvur bu zulmü yapmazdı. Edirne’de 
düşman Bulgar’a esir oldum. Asla böyle bir zulüm ve cefa görmedim. Onlarla sonuna kadar çarpıştığım halde 
bana fevkalade hürmet ettiler. En ufak bir hakarette, bir ezada ve cefada bulunmadılar. Hatta ordu teslim 
olduğu halde ben kendi başıma bulunduğum mevkide harbe devam ettim. Düşmana birçok zayiat verdirdim. Öyle 
iken vatanımı müdafaada gösterdiğim fevkalade gayretten dolayı bana kahramanlık nişanı verdiler. Sonra 
burada benim hiçbir alakam olmayan bir meseleyi bahane ederek baş Farmason Bayar, beni hapishaneye 
koydurdu” (Eşref Edip, “Büyük Adam Merhum Cevat Rıfat Atilhan, Yeni İstiklal, 22 Şubat 1967, Nu: 285, s. 
3,10).  
891 Atilhan, “Dünya Matbuatı ve Kennedy'nin Ölümü”, Yeni İstiklal,  20 Şubat 1964, Nu:156, s.2.  
892 Hüseyin Üzmez, Malatya Suikastı, Timaş Yay., İstanbul 2004, s. 368; Hüseyin Üzmez, Şu Bizimkiler, 
Timaş Yay., İstanbul 1991, s. 447. 
893 Şenyapılı, “Ahmed Emin Yalman'a suikast”, Güneş, 8 Ekim 1982, s. 9. Üzmez’in bu iddiasını neye 
dayandırdığını öğrenmek imkânımız maalesef olmadı. Oğlu Fatih Üzmez ile yapılan 3 Şubat 2012 tarihindeki 
görüşmede, babasının sağlık durumu öne sürülerek Hüseyin Üzmez’le görüşemeyeceğimiz belirtilmiştir. 
894 11 Mayıs 2010 tarihinde Mehmet Şendal ile yapılan görüşme.  
895 Mehmet Soykan, Cevat Rifat Atilhan’a Yahudiler Neden Saldırıyor, Hts Yay., İstanbul 2010, s. 17.  
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için kampanya bile başlattığından bahsederek, 1956’da İzmit Cezaevi’ne ziyarete gelen 

Yalman’ın kendisiyle bir buçuk saat İngilizce konuştuğunu belirtmiştir. Yine Üzmez, bu olayı 

değerlendirirken şunları dile getirecektir: “Yalman, iyi bir hatip değildi, güzel konuşamıyordu. 

İyi düşünüyordu da iyi konuşamıyordu. Çok iyi bir insandı. Utangaç bir adamdı. Yani 

vurulmaması lazım gelen bir insandı. Tıpkı Abdi İpekçi gibi.”896 Aslına bakılırsa Hüseyin 

Üzmez, ne kadar radikal söylemlerle kamu önüne çıkmış olsa da hayatı ve söylemleri 

çelişkilerle dolu bir insandır. Bir çelişki de yine bu röportajında açığa çıkmaktaydı. Dediğine 

göre “Sağın- solun birleşeceği, aşırı uçların bir araya gelebileceği bir nokta vardır: 

Atatürkçülük. Bu noktada kurtuluşa erilir.”897 

 

C. Atilhan’a Göre Lozan Antlaşması 
 Atilhan, Lozan Antlaşması’nın yorumlanması konusunda açık tezatlara düşmüştür. 

İsmet İnönü’yü eleştirirken bunu önemli bir konu olarak ele alan Atilhan, bir zamanlar Lozan 

Antlaşması’nı bir zafer olarak değerlendirmekten geri kalmamış, onun imza sahibi olan İsmet 

İnönü’yü sığdıracak yer bulamamış, dergisinin kapağında İnönü’yü büyük bir kahraman 

olarak lanse etmiştir898. Bu fikir değişikliklerinde dönemin şartları da değerlendirilmelidir 

fakat bu, biraz önce söylenildiği gibi bir tutarsızlıktan başka bir şeyle ifade edilememektedir.  

 Fikir değişikliğinden sonra Atilhan, Lozan’ı bir hezimet olarak kabul edecektir899. 

“Başlangıçta cümlemizin kolları merfu-u Kibriya halâs niyaz ederek eriştiğimiz zafer, bir 

ilahî nusrat, çeşitli sebepler ve amiller yüzünden –ne yazık ki- Lozan’da acı bir mağlubiyete 

çevrilmiştir”900. Atilhan’a göre kısacası Lozan, ikinci bir Sevr olmuştur901. Atilhan, Lozan 

Antlaşmasını, İngiliz devlet adamı Lord Gurzon ile Türk heyetinde müşavir bulunan Haham 

Hayim Nahum’un902 müştereken düzenledikleri bir komplonun eseri olduğunu iddia 

edecektir. Lozan görüşmelerinde Nahum, 1900'lü yıllarda İstihkâm ve Topçu Okulu'nda 

öğretmenliğini yaptığı İsmet Paşa'nın başkanlığındaki Türk heyetlerine danışman olarak eşlik 

etmişti903. Ancak Atilhan, konuyla ilgili vereceği bilgileri son derece sınırlandırmak zorunda 

kalmıştır. Bunu da şu şekilde açıklayacaktır: “…Hayim Nahum vasıtasıyla Lozan Sulh 

Konferansı'nda en hayati meselelerimiz hakkında tesirler yapan Yahudilik, hiç perva etmeden 

                                                
896 Şenyapılı, “Ahmed Emin Yalman'a suikast”, Güneş, 11 Ekim 1982, s. 9.  
897 Şenyapılı, “Ahmed Emin Yalman'a suikast”, Güneş, 13 Ekim 1982, s. 9 
898 Bknz: Milli İnkılap, 1 Haziran 1934, S. 2, Kapak Resmi.  
899 Atilhan, “Yanlış Yol, İflas Etmiş Siyaset”, Fedai, Nisan 1964,  S. 9, s. 1, 13.  
900 Atilhan, İstiklâl Harbi’nde Sarıklı Kahramanlar, s. 137.  
901 Atilhan, “Türk İslam Düşmanları Faaliyette”, Hüradam, 2 Kasım 1951, Nu: 121, s. 4.  
902 Hayim Nahum, İstanbul’da Muhibban-ı Hürriyet Mahfeli’ne bağlıdır (Atilhan, Farmasonlar, s. 128).  
903 Benbassa, Son Osmanlı Hahambaşısı'nın Mektupları, s. 51.  
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hilafetin lağvedilip Osmanoğulları ailesinin de vatandan uzaklaştırılmasını bize teklif edecek 

kadar ileri gitmiştir. Bu hadisenin tafsilatına girmeye henüz zemin ve zaman müsait değildir. 

Yeni iktidar antidemokratik kanunları kaldırmak şöyle dursun, yenilerini ilaveden çekinmemiş 

ve kendi mezarını kendi eliyle kazmıştır”904. 

Buna göre, Lord Gurzon’la Haham Hayim Nahum, Londra’da bir otelde yaptıkları 

gizli görüşmede bazı maddeleri Türklerle anlaşmanın birer ön şartı olarak belirlemişlerdi: 

        “ 1.   Hilafeti lağvedin, 

2.     Hanedanı çıkarın, 

3.     Bütün mallarına el koyun, 

4.     Laiklik prensiplerini kabul edin.”905 

Türk heyetinde hukuk müşaviri Senihi Başak, tercüman Saffet Şav, Hayim Nahum’un 

bu teklifleri karşısında dehşet içinde kalmışlardır906. Atilhan’ın iddiasına göre İnönü, 

kendisine sunulan bu şartları kabul etmiş ve böylece antlaşma imza edilmiştir. Avam 

Kamarası’ndaki Lozan ile ilgili tartışmalarda Lord Gurzon’un sözleri dikkat çekicidir. 

Kendisine yapılan eleştirilere cevaben şunları söyleyecektir: “Asıl bundan sonradır ki Türkler 

bir daha eski şevketlerini bulamayacaklar ve bellerini bir daha asla düzeltemeyeceklerdir. 

Çünkü biz onların manevi kuvvetlerini söndürdük.”907 Atilhan ise, “Lozan’daki olanlara vakıf 

zevat-ı kiramın birçokları bugün hayattadır.” diyerek referans gösteriyordu. Ayrıca, “Bu 

entrikalar istihdaf ettiği gaye ve taşıdığı manayı kavramamış olanlar Lord Gurzon’un Avam 

Kamarası’nda kendisine yapılan itirazlara ve istiklalimizi çok gören mebuslara verdiği 

cevaptan anlayabilirler.” demekteydi908. 

Atilhan, Türkiye’nin İslam dünyası ile irtibatının kesilmesi ve memleketin Laik bir 

bünyeye kavuşturulmasının Lozan’da kararlaştırıldığını söylerken, aslında bu Laikleştirme 

çabalarının daha Tanzimat909 ile başlatıldığına inanmaktaydı. Atilhan, Osmanlı hanedanının 

                                                
904 Atilhan, “Müslümanlığa Karşı Cephe”, Hüradam, 24 Ağustos 1951, Nu: 101, s. 4.  
905 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 313.  
906 Atilhan, İstiklâl Harbi’nde Sarıklı Kahramanlar, s. 122.  
907 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 176. Bu konuya Bediüzzaman Said Nursi de bir eserinde 
ayrıntılı olarak değiniyor ve Büyük Doğu’nun 29. Sayısını referans gösteriyordu (Ayrıntılar için Bknz: 
Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, C. 2, (Emirdağ Lahikası/Yirmiyedinci Mektup), Nesil Yay., 
İstanbul 1996, s. 1820).  
908 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 314 
909 Atilhan, Tanzimat’ı bir afet olarak değerlendirmiştir: "Tanzimat denilen afetin garplılaşmak maskesi altında 
devletimizin temellerini kökünden yıkan bir Yahudi ve Garp oyunu olduğunu şimdi ilk mektep çocukları bile 
biliyor…” (Atilhan, "Yüzümüze Çarpan Hakikat", Hüradam, 22 Haziran 1951, Nu: 84, s. 2). Ayrıca Avusturya 
Başvekili Prens Meternih'in Tanzimat krizi zamanında İstanbul'a gönderdiği mektuptan bahseden Atilhan 
Meternih’in şunları söylediğini kaydetmektedir: "…Avrupa medeniyetinden sizin kanunlarınıza ve nizamlarınıza 
uymayan kanunları almayınız. Zira Garp kanunları, hükümetinizin temelini teşkil eden kanunların dayandığı 
usul ve kaidelere asla benzemeyen esaslar üzerine kurulmuştur. Garp memleketinde esas olan şey, Hıristiyan 
kanunlarıdır. Siz Türk kalınız. Lakin madem ki Türk kalacaksınız, İslam hükümlerine dayanınız….” Atilhan ise 
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yurt dışına sürülmesi fikrinin, Yahudilere Filistin’de yurt vermeyen Sultan II. Abdülhamid’in 

hanedanından intikam alan Siyonistlerin bir tertibi olduğunu savunmuştur. Bunda kilit 

noktadaki isim olarak kabul ettiği Hayim Nahum’un etkisine inanmıştır.  

 

D. Atilhan’a Göre Menemen Olayı 
Atilhan, Menemen olayının resmî tarihin aksettirdiklerinin çok uzağında 

gerçekleştiğini iddia etmiştir. Yunanlı bir Mason-Komünist dediği Apostolos Grozos adında 

bir yetkilinin, 5 Eylül 1947’de Gramos’ta verdiğini söylediği bir konferansa dayandırdığı 

iddialarına göre, Ali Fethi Bey’in Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı lağvetmesinden sonra, Ege 

halkının İnönü idaresine olan tepkisi ve şikâyeti günden güne artmıştı. Bu durumun kendisi 

için taşıdığı tehlikeyi fark eden İnönü, birkaç Farmason vekille hazırladığı ihtilal senaryosunu 

Ege Bölgesi’nde halktan intikam almak amacıyla hazırlamıştır910.  

İhtilalin bölgede hazırlanması için, Türkiyeli komünistlerin tavsiyesiyle üç de Yahudi 

görevlendirilmiştir911. Grozos’un Farmason yazarlar olarak gösterdiği Yunus Nadi ve Falih 

Rıfkı gibi gazeteciler de irticanın hortlamakta olduğunu ifade eden makaleler yayımlayarak 

kamuoyunu bir katliama tahrik etmişlerdi. Görevlendirilen üç Yahudi de, Ege Bölgesi’ne 

yaptıkları seyahatlerle Nakşibendi tarikatının üyelerini maddi olarak desteklemekte ve onları 

ihtilale hazırlamaktaydılar912. İddiaya göre, 20 Aralık 1930’da Siyono-anarşist Trentef ve 

Jozef gibi Yahudilerle, yüzlerce dönme ve binlerce saf, cahil ücretli ajanlar, Nakşibendi 

tarikatının dervişlerinden Manisalı Derviş Mehmet’in etrafında toplanarak halkı ayaklanmaya 

itmişlerdir. Böylelikle, Nakşibendiler bilmeyerek Siyono-anarşistlerin amaçlarına alet 

olmuşlar, İnönü ve diğer Farmasonlar da yıllarca iktidarda kalma fırsatını yakalamışlardı913. 

Olayla ilgili olarak tutuklanan kişiler de on iki saat içinde bilinmeyen yerlere sevk edilerek 

kitleler halinde imha edilmişlerdir914. Atilhan’ın aynı kaynağa dayandırdığı iddiasına göre 

Menemen olayı, şu gizli amaçlar için düzenlenmiştir:  

1. Ege Bölgesindeki Serbest Fıkra mensuplarını sindirmek ve iktidardakilere serbest 

yaşama imkânı sağlamak. 

                                                                                                                                                   
konuya getirdiği yorumda şunları diyecektir: "…Bizim Tanzimat ricali bu tavsiyenin tam aksini yaptılar ve milli 
varlıkları baltalamayı vazife edindiler. Netice alınmadı. Avrupalının setre, pantolonunu ve kıyafetini ve mebzul 
müptezel adetlerini içtimai bünyemize sokmaktan ileri gidemediler. Göz kamaştıran ecdad şaheserlerini tanzir 
edecek hiçbir eser vücuda getiremediler" (Atilhan, "Elli Yıl Sonra Önümüze Serilen Hakikatler", Hüradam, 4 
Ağustos 1959, Nu:389, s. 4).  
910 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 51.  
911 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 88. 
912 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 89. 
913 Aynı Yer. 
914 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 53.  
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2. Mareşal Fevzi Çakmak, Nakşibendi Tarikatına mensup olduğundan, ihtilal için bu 

tarikat mensuplarını kullanarak Paşa’yı askerlikten uzaklaştırmak ya da baskı yaparak 

hareketini sınırlandırmak.  

3. Yetişecek olan genç nesillere dini ve din adamlarını kara kuvvet olarak tanıtmak ve 

dinî muameleleri pasifleştirerek ortadan kaldırmak915. 

Atilhan, Menemen olayının yaşandığı yerde bulunan ve Kubilay’ın ölümüne alkış 

tutan Yahudi asıllı Hayimoğlu Jozef’in olaydaki Yahudi parmağını kanıtladığını 

savunmuştur916.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
915 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 90-91. 
916 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 194. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

FİKRÎ HAYATI 
 

Bu bölümde, Atilhan’ın kitaplarında ve makalelerinde üzerinde durduğu konular ana 

başlıklar altında incelenmiştir. Ayrıca Atilhan’ın, Türk Fikir Hayatında bıraktığı izler de tahlil 

edilmeye çalışılmıştır. Üzerinde durulan konuları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 

I. YAHUDİLİK 

A. Atilhan’a Göre Yahudilik 
Atilhan’ın birinci dereceden düşman unsurlar olarak nitelendirdiği İsrailoğulları, çok 

geniş bir tarihe sahiptirler. Dinler tarihi açısından bakıldığında bile onların dünyadaki 

sergüzeştleri kutsal kitapların hemen tümünde konu edilmiştir. Bu sebeple olsa gerek 

İsrailoğulları’nın tarihini yazmak son derece güçtür ve onlar hakkında en açık hükümler 

Kuran-ı Kerim’de vardır917.  

Yahudilerin ataları olarak gösterilenler Habirular idi918. Kavme, bu ismi veren Firavun 

4. Amoneteb’di ve tabir, hırsız ve çapulcu anlamlarına gelmekteydi919. Oysa Habiru (Abiru) 

adı verilen bu kavim, düzenli bir aşiret olmayıp mevsime göre göç eden bir toplumdu. Kültür 

seviyeleri çöl aşiretlerinin birçoğundan üstündü. Bazıları paralı asker olarak çalışıyorlar, 

bazıları hükümette görev alıyorlardı. Ürünlerden önemli gelirler elde edenler krallığa benzer 

ufak tefek toplumlar kurmaya başlıyorlardı. Hz. İbrahim, bu Habiru göçmen gruplarından 

birinin lideriydi920. Atilhan’ın referans olarak kabul ettiği iki kişiden Robert Kurtner de 

Yahudilere takılan Habiru unvanının hırsız ve yağmacı anlamlarına geldiğini ve Hz Musa’dan 

önce Tek Allah İnancından (Kudüslü Abdi Kniba-İknaton zamanında) Yahudilerin bundan 

hoşlanmadıklarını belirtmişti. Bir diğeri Geo Barton ise Habiru tabirinin, Firavunlardan önce 

Sümer Türkleri tarafından takıldığını söylemektedir921. Atilhan’a göre Yahudi, “…Hangi dine 

girerse girsin, hangi ismi alırsa alsın daima Yahudi’dir ve ebediyen de Yahudi kalacaktır.”922 

Atilhan ilginç bir tespitle, Mezopotamya, Nil, Hint ve Yunan dinlerinde İskandinav 

(Nors) tesirlerine değinmiş ve İskandinav dininin tamamıyla melezleşmiş, değişmiş 

                                                
917 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 15.  
918 Atilhan, İngiliz W.N Weech’in Dünya Tarihi, s. 82 ve s. 84 ile N. Platt ile J. Drumond’un Devirler Boyunca 
Dünyamız, s. 37 ve s. 38’i referans göstermiştir (Bknz: Age, s. 16).  
919 Atilhan, “Kapımıza Dayanan Tehlike”, Yeni İstiklal, 23 Kasım 1966, Nu: 276, s. 2.  
920 Paul Johnson, Yahudi Tarihi (Çev. Filiz Orman), Pozitif Yay., İstanbul 2000, s. 19.  
921 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 47. 
922 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 166.  
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materyalist ve egoistleşmiş bir şeklinin Yahudilikte canlandığını ifade etmiştir923. Yunan N.W. 

Prandakis’in bir eserinden alıntılar yapan Atilhan, İncil’in Arami lisanıyla yazılmasından yola 

çıkarak, dört bin senelik maziye sahip Grek Alfabesinin yok edildiği iddiasını desteklemiş ve 

““En bol hurafe ve irticaa taviz veren hatta tipik bir irtica sistemi üzerine müesses olan din 

yine İbrani dinidir.” fikrine ortak olmuştur924. Yine aynı yerde Yahudilik ile ilgili Prandakis’in 

şu görüşlerine yer vermiştir: 

“İbranilik dışındaki en iptidai natüralist semavi dinler İbraniliğin yanında en pozitif 

bir dindir. Bu devirde Afrika vahşileri dahi insan kanını emmeği terk etmiş olmalarına 

rağmen, İbranilik terk etmemiş ve İbrani olmayanların kanını kendilerine mubah görecek ve 

bu vahşetin müdafaasını yapacak kadar şuursuzlaşmışlardır.”925 Bu tip bir yaklaşımı, ilerde 

Müslümanlardan dindarlar üzerine atılacak irtica yaftasının izolasyonunda kullanmış, 

masonların İbraniliğe karşı her nedense bu kavramı asla kullanmadıklarından dert yanmıştır. 

“…Millete bildirmek zamanı gelmiştir ki: Bütün bu yaygara ve avazlar, bütün bu yalan 

ve iftiralar, bütün bu alçaklık ve asaletsizlikler tek bir kaynaktan fışkırmaktadır. O da, 

Kuran'ın karşısına konmak istenen Talmud ve İslamiyet'in yerine ikame edilmek istenen 

İbranilik'tir. Hâlbuki ilim ışığında ve bitarafane tetkik edilecek olursa İslamiyet, bir ileriliğin, 

terakkinin ve tekâmülün remzidir, ötekiler ise irticaın, geriliğin, batılın ve hurafenin ta 

kendisidir”926. 

Dünya Tarihinde Yahudilerin, en huzurlu ve rahat yaşadığı dönem Salomon927 

dönemidir. Bu dönemin yaklaşık yüz sene kadar olduğunu belirten Atilhan, bundan sonraki 

Yahudi tarihini ise şamata ve efsaneden ibaret saymaktadır928. Salomon Mabedi Siyon Dağı 

(Sahyun) üzerine inşa edilmiş ve mimarı da -Atilhan’ın masonluğu Yahudilikle özdeşleştiren 

çıkış noktası- Hiram Usta olmuştur929. Atilhan, çok uç bir noktada Yahudilerin İsrail 

kelimesini “Allah ile mücadele eden insan” anlamına geldiğini söylediklerini ifade eder. 

Bunda, Kuran-ı Kerim’deki ayetleri örnek aldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu sadece Kuran-ı 

Kerim ile sınırlı kalmayacaktır. Çünkü İncil’de de Yahudilerin Peygamberleriyle mücadeleleri 

ile ilgili menkıbeler çok sayıdadır. Peygamberlerle mücadele bir bakıma Allah ile de mücadele 

anlamına geliyordu. Atilhan’a göre yukarıdaki bilgiler, netice olarak basit bir mabet olan 

Kudüs’ün Yahudiler tarafından abartılarak bir sembol olarak insanlığın karşısına çıktığını 
                                                
923 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 78.  
924 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s.18.  
925 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s.19.  
926 Atilhan, "Din Onların Politikalarına Alet Olamaz", Hüradam, 18 Ocak 1952, Nu: 143, s. 4.  
927 Burada Atilhan’ın Hz. Süleyman yerine Salomon gibi bir Yahudi tabirini kullanması da düşündürücüdür. 
Belki de Yahudilerin kendi tarihlerini kendi ağızlarından anlatma yolunu tercih ediyordu. 
928 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 26.  
929 Ayrıntılar için Bknz: S. Haluk Sanver, Hiram Efsanesi, Kurtiş Mabaacılık, İstanbul 1999.  
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göstermektedir930. 

Yahudilerin Kutsal Kitabı Tevrat, Buhtunnasır zamanında ortadan kaybolacaktır. Telifi 

ise Hz. Musa’dan yaklaşık beş yüz sene sonra olacaktır931. Bu karmaşıklık, Tevrat’a sonradan 

ayet ilave edildiğine932 dayanak gösterilmiştir. Muharref Tevrat’ta Allah, bir mahlûk olarak 

gösterilmiştir. Dolayısıyla Atilhan’a göre, Hz. Musa’nın dini değil, İsrailoğulları İslam’ın baş 

düşmanıdır933. Yine ona göre “Yahudi’nin bir tek kanunu vardır. O bir tek kanuna tapar. Bu 

yasa Yahudi’nin gizli kinidir.”934 Aslında burada iddia edilenler, Yahudiliğin gizli kitabı 

olduğu söylenen Talmud ile ilişkilendirilmiş ve Talmud,Tevrat ile özdeşleştirilmiştir935.  

Talmud, Yahudilerin en mutaassıp tarikatı olan Farisilerin kitabıdır denilebilir. Bunlar, 

Yahudilerin en itibarlı zümresi sayılır. Taşkın, mutaassıp, ırkçı ve milliyetçidirler. Bunların 

başlıca prensipleri gayri Yahudilerden daima uzak ve ayrı durmak ve kendilerinden 

olmayanlarla münasebette bulunmamaktır. Talmudların meşhurları Babylonian, Sanhedrin, 

Kethuboth, Yebamoth’tur936. Atilhan’a göre Talmud, “Tevrat'ın yerini almak için en az bin yıl 

Filistin ve Babil Şeytanat medreselerinde muntazam bir şekilde çalışan yüzlerce Yahudi 

âliminin meydana getirdikleri bir mahsuldür. Talmud, Kuran gibi insan cemiyetlerini bir iman 

halkası içinde ve kardeşlik hisleriyle dünyanın sulh ve terakkisine davet değil, aksine olarak 

Dünya Hâkimiyeti ve insanları köleleştirmek gayesine hizmet eder.”937 Atilhan’ın verdiği 

bilgilere göre, Kethuboth Talmudu cinsi sapkınlıklar içeren ifadelerle doluydu ve adeta 

bunların bir uygulamasıymış gibi Filistin’de -İsrailoğulları’nın elinde bulunduğu zamanlar- 

erkek fahişelere mahsus umumi evler mevcuttu938.  Conrad Alberti (eski ismi Zitenfelt) 

Cemiyet adlı mecmuanın 1889 senesi 12. Sayısında “Antisemitisme ve Yahudilik” başlıklı 

yazısında “Yahudi gençlerinde mevcut şehvani kabalığa Yahudi olmayan başka hiçbir ırkta 

                                                
930 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 31.  
931 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 26, 28.  
932 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 15. 
933 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 39. Atilhan Tevrat’ın Türkçesi ile ilgili verdiği bilgilerde 
şunları dile getirmiştir: “Kitab-ı Mukaddes'i Türkçeye ilk tercüme eden Sultan IV. Mehmed'in baş tercümanı Ali 
Bey’dir. Bugünkü Türkçe tercümeler ona dayanır. Ali Bey'in yaptığı muazzam iş dahi kendisinin ne idüğünü 
anlatıyor. Gerçi Kitab-ı Mukaddes'i dilimize çevirmesi, bizi içeriğinden haberdar etmesi şükran mucibidir. Ama 
adamın biraz da kaygısına bakmak icap etmez mi?” (Age, s. 105).  
934 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 50.  
935 Talmud, dini ve medeni hükümler kitabıdır. İki bölümden oluşmaktadır. 1. Mişna: Tevrat’ın yorumudur. 2. 
Gemara: Mişna’nın yorumudur. Talmud’un oluşumu Miladın 2. ile 5. yüzyılı arasında tamamlanmıştır (Avram 
Galanti, Türkler ve Yahudiler, Gözlem Yay., İstanbul 1995, s. 12). Atilhan ise Talmud ile ilgili tanımlamasında 
“Bir kanun, adet, anane ve iman kitabı olmakla kalmayıp aynı zamanda bir mücadele ve bir strateji kitabıdır. Bu 
kitap, aynı zamanda Tevrat’taki iyi niyetli fikir ve emirleri tamamıyla menfi ve muzır bir şekilde tefsir ve Yahudi 
olmayanlara karşı müthiş bir sinsilik ve riyakârlık politikası tavsiye eder” ifadelerini kullanmaktadır (Atilhan, 
İslam ve Beni İsrail, s. 56).  
936 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 109.  
937 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 111.  
938 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 122. 



191 
 

tesadüf edilmez. Yahudi olmayanlar kadına karşı az bile olsa muhakkak bir hicap hissi 

muhafaza etmişlerdir ki Yahudilerde bu duygunun bir zerresi bile yoktur.” ifadelerine yer 

vermişti. Yine Otto Waiger Cinsiyet ve Karakter adlı kitabında: 

 “…Yahudi’nin içinde kendi benliğine bir mevki verdiren ve karşısındakinin benliğine 

hürmet telkin eden kibarlık yoktur. Yahudi asaleti yoktur. Biz binlerce seneden beri harice kız 

vermeyiz… Hakiki Yahudi’nin benliği ve insanî kıymeti yoktur. Bir Yahudi diğer ırktan olan 

insanlardan daha hayvan ve daha şehvetlidir.” demekteydi939.  

Herkesten gizlenen Talmudları Atilhan’ın ele geçirmiş olmasının açıklaması da gayet 

basittir. Zira herkesten gizlenen bu Talmudlar yine Yahudiler tarafından tercüme edilmişti. 

Mesela Kethuboth kitabının tercümanları iki Yahudi doktor ve aynı zamanda haham olan Dr. 

Samuel Daiches ve Dr. İsrael W. Slotki idi940. Ancak Fransız Kralı Louis’nin Talmudları 

yaktırmasıyla asıllarının nerelerde olduğu da büyük bir soru işareti olarak kalacaktır. Bu iki 

doktorun yanı sıra W. Kızner’in tercüme ettiklerinde asıl aradığı esrarlı noktaları bulmanın 

mümkün olamadığını ifade eden Atilhan, Alman Yahudi’si Prof. Graetz’in tercümede caniyane 

kısımları çıkardığını iddia etmiştir. Yine iddiasına göre, Macar müellif Alfons Luzsensky de 

tercüme ettiği kısımlarda Bolşevik diktatörlüğü aleyhinde yazılar bulunduğundan Yahudi-

Komünist işkence odalarında cezalandırılmıştır941. Atilhan’a göre, bugün elde bulunan kitap, 

hakiki Tevrat olmamakla beraber -onun da İsrailoğulları nezdindeki kıymeti ikinci 

derecededir- birinci plana aldıkları Talmud’tur942. 

Ünlü Antisemitlerden olup Atilhan’ın da sıkça referans gösterdiği Theodor Frich’e 

göre Talmud’un bilgileri son derece karakteristiktir. Yani, başka insanlar tarafından kabul 

edilmesi ve hoş görülmesi mümkün değildir943. Bu bağlamda diğer din mensuplarına göre 

Talmud’un telkinleri gerçek değildir ve bunlar tam anlamıyla Yahudi kitaplarındaki yanlış 

tevillerden ileri gelmektedir944.  Kanada Montreal’de çıkan Le Patriot’un 19. sayısında ise 

konuyla ilgili şöyle bir açıkla yapılmaktaydı: “Onun Talmudu, ruhsuz köpekler diye tavsif 

ettiği Yahudi olmayanlara her türlü fenalığı mubah kılıyor. Yahudi müellifleri Yahudiliği 

dünyanın en gizli, etrafına fenalık saçan ve ahlâk seviyesini alçaltan bir ırk olduğunu kabul 

ediyorlar. Bu ırk, hiçbir vakit Allah’ı tanımamış ve Allah’ın bütün elçilerini katletmiştir. 

Onlardan kendimizi vebadan sakındığımız gibi korumalıyız ve onun fütuhatını 

                                                
939 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 76.  
940 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 124.  
941 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 67.  
942 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 160.  
943 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 144.  
944 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 17.  
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durdurmalıyız.”945 

Her ne surette olursa olsun Yahudilerin Talmud’un incelenmesini istemedikleri iddia 

edilmiştir. Buna göre yabancı birisi Talmud’u incelerse mutlaka tehlikededir946. Yahudi 

eserlerine atıfta bulunana Atilhan, Ghitin adlı bir eserin 261. sayfası ve Emir 57b ve 57a’da 

“Talmud ermişlerinin sözleriyle alay edenlerinin cezası kızgın insan pisliğinde 

kaynatılmaktır” dendiğini iddia etmiştir947. Bu türden iddialara rağmen Atilhan Yahudilerin 

Talmud’tan pek de uzak kalmadıklarını vurgulayacaktır. Hemen her Yahudi evinde Talmud 

analizi –bilhassa Cumartesi günleri- yapar ve günlük hayatlarını ona göre koordine etme 

düsturuna bağlı kalır. Kabala’yı ise çoğu Yahudi bile anlayamaz. Kabala’dan herkesten çok 

Yahudiler korkar948. Bu şekilde diğer dinlerden –semavi olmayanlar dâhil- temelde kesin 

şekilde bir ayrım olmasına rağmen, Yahudiliğin İslamiyet’e benzetilmeye ve ortak dinamikler 

içerdiğine yönelik iddialar da ortaya atılmıştır. Burada temel çıkış noktası, Yahudiler ile 

Arapların aynı kökene sahip olmalarıdır. Her iki kavim de Sami ırka mensuptu949. 1954’de 

New York Üniversitesi tarafından neşredilen Judaism in İslam adlı eserde, Yahudilikle İslam 

arasında benzerlik kurularak farklı bir çalışma yapılmıştır. Daha önceki yıllarda da Türkiye’de 

M. Asım Us’un “Türkiye’de Yahudi Düşmanlığı Var mı?” başlıklı makalesine binaen M. 

Nermi950 tarafından gönderilen mektupta da şu kayıtlar vardır: “…Belki biz Arap kültürü 

yoluyla Yahudilik dünyasına girmişizdir ve burada asırlarca yaşamışızdır.  Eski İslam ailesi, 

bütün hukuk tabirlerine varıncaya kadar İbrani’dir. Eski nikâh telakkisi ve zihniyeti 

İbrani’dir, sünnet İbrani’dir. Şimdiki aylarımızın Şubat, Nisan vs. adları İbrani’dir. Aramızda 

İbranilikten pek çok şeyler vardır. Türk İnkılabı İbraniliğin en ehemmiyetli parçalarını söktü, 

attı. Benliğimize döndük… Yahudilik içtimai serseriliktir. Hiçbir cemiyet değerine bağlı 

değildir... Böyle bir unsurda tarih yapan bir budunun yaratıcı ve kahraman duyguları 

olamaz.”951 Hatta daha önceleri D’İzraeli tarafından bile Araplar sadece at sırtındaki 

Yahudiler olarak tanımlanmış, Musevi Araplar yani Yahudiler ise kentlerde oturan en eski saf 
                                                
945 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 83.  
946 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, Aykurt Neşriyat, s. 61.  
947 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 62. 
948 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 89.  
949 İbranilerin menşei hakkında Bknz: Hikmet Tanyu, Yahudiler ve Türkler, Bilge Yayınevi, Ankara 1980, s. 
16.  
950 Mustafa Nermi 81 yaşında vefat etmiştir. 8 Ekim 1890'da Üsküp'e bağlı Köprülü bucağında doğan Nermi, 
Paris Sarbonne Üniversitesi'nde Milli Ekonomi ve Felsefe okudu. İttihat ve Terakki'nin beyin takımı arasında 
Türk Siyasî Tarihi'ne geçen Nermi, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile beraber Türk dilinin sadeleştirilmesi için 
çalışmalar yapmıştır (Hürriyet, 29 Haziran 1971, Nu:8325, s.9). Nermi'nin bir makalesi “Yeni Bir Tecavüz 
Olarak Milletler Cemiyeti” başlığı altında Türkiye Sosyalist İşçi ve Çiftçi Fırkası'nın yayın organı olan 
Kurtuluş'ta yayınlanmıştır. Bknz: Mete Tunçay, “Kurtuluş'un Almanca Özel Sayısı”, (Çev. Cemil Koçak), 
Tarih ve Toplum, C.11, Mayıs 1989, S. 65, s. 50. 
951 M. Asım, “Türkiye'de Yahudilik Meselesi”, Vakit, 3 Haziran 1934, Nu: 5891, s.1 (M. Nermi bu mektubu 24 
Mayıs 1934’te Dresden’den göndermiştir).  
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kanlar olarak nitelendirilmişlerdir952. Atilhan ise bu tip yakınlaşmayı küstahlık olarak 

değerlendirecektir: “Hz. Muhammed Kuran-ı Kerim'i Yahudilerden öğrenerek neşretti diyecek 

kadar hadlerini tecavüz ediyorlar.” Bununla birlikte Dr. George Vajda'nın 1938'de Paris'te 

bastırdığı Genç Müslümanlar ve Genç Yahudiler adlı eserinde " Bir Yahudi çocuğunun bir 

Müslüman çocuğu ile kardeşliği sünnet edildikleri dakikada göze çarpar". ifadesini 

kullandığını vurgulayacaktır953. Ancak bu tip bir söylemin gerekçesini Atilhan, kendine göre 

bir mantık çerçevesinde açıklamıştır. Buna göre Nil’den Fırat’a kadar olan sahayı işgal için 

Yahudiler, Müslümanlıkla bir farklılıklarının olmadığı safsatasını yaymışlardır954.  

Daha önce ismi geçen ve Yahudilikte önemli bir kaynak olarak görülen ve Atilhan’a 

göre Yahudilerin dahi çekindiği ve korktuğu bir diğer unsur da Kabala’dır955. Kabala üzerinde 

çalışmış olan Vikont Leon De Poncins “Uzak Şark’taki vahşice ihtilâlden Avrupa’nın 

göbeğindeki manasız ve zararlı greve kadar bütün menfi olaylar, bu kitabın ilham verdiği 

gruplar tarafından tertip edilip sahneye konmaktadır.” demekteydi956. Ancak bu konuyla ilgili 

ayrıntılara Atilhan pek girememiş veyahut girmek istememiştir. Bunun Kabala’nın karanlık 

ilmini tekrar edip onlara hizmet olacağını düşünerek endişe etmiştir. Belki de içeriğine hâkim 

olmanın zor hatta imkânsız olduğu bu konuda, kendisinde bir eksiklik olduğunu ifade etmek 

istememiştir. Atilhan’a göre, “Bu memnu menşelerden tedarik edilmiş Karanlık İlim, hiçbir 

cemiyette yayılmamalıdır”957.  

Atilhan, nasıl ele geçirdiği belirsiz olan bir Kabala kitabında, düşmanı öldürecek 

formülden bahsettiği yerlerde kullandığı üç noktanın (…) duaları içerdiğini ve tercüme 

edilemediğini belirtmiştir958. Bu türden duaların olması doğaldır zira Kabala bir Büyü Kitabı 

olarak görülmektedir. Bu tarz büyücülük faaliyetleri Yahudilerden bazıları tarafından da itiraz 

görmüştür. Hatta Haham Jonathan Eibenschütz’ün Kabalistik muskaları, normal Musevi olan 

Jakop Emden ve Joshua Falk tarafından Almanya, İtalya, Polonya ve Osmanlı hükümetlerine 

şikâyet edilmiştir959. Başvurularında, Kabala’nın fesatlarının ve sahte doktrinlerinin önüne 

geçilmesi için hükümetlerden bu fesatçı ve sözde dini eserlerin yok edilmesini 

istemişlerdir960. Bazı Yahudi din adamlarının toplumda nefret uyandıracak bu türden 

                                                
952 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 311.  
953 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 93.  
954 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 87.  
955 Atilhan’a göre Kabala, yazılı kanunlardan ve Tora'dan başka örfi bir kanun hükmündedir. Başlangıçta bir 
felsefe ve metafizik sistemi iken sonradan bir sihirbazlık ilave edilmiştir (Atilhan, Farmasonlar, s. 24).  
956 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 87.  
957 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 90.  
958 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 97.  
959 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 103.  
960 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 139.  
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hadiselere karşı kendi imkânlarıyla mücadele gösterdikleri de görülmektedir. New York’un 

meşhur baş hahamı Benjamen Ehultz, protokollerin verdiği zararları izale için milletlerle iyi 

geçinme gereğini tavsiye etmiş, hatta Amerika’da komünizmle mücadele etmek için 

cemiyetler kurmuştur. Bu cemiyetlerde hahama inanan Yahudiler, Yahudi ananeleri aleyhine 

harekete geçmişlerdi. Haham, cemiyete Yahudi olmayanları da kabul etmişti. Onun sözleri ve 

faaliyetleri diğer Yahudi cemaatlerden tepki görmüş, haham daha sonra Yahudi Komitesinden 

kovulmuştur961. 

  Kabala’ya bağlı bir taraftar kitlesi ise aynı ismi çağrıştıracak örgütlerinin 

faaliyetleriyle gündeme gelmiştir: Kabbalo. Örgüt, kendi dindaşlarını öldürmekle bir müddet 

Amerikan yargısını meşgul edecektir. Bunlardan birisi itirafçı olduğu bilinen ve Chicago’da 

bir cinayete kurban giden Boby Frank’tır. Diğeri ise Amerika’da Yahudi milyarderlerden olan 

Serge Rubinstein’dir. Rubinstein’ın cesedini inceleyen polis yetkilileri, sağ avucunda Şeytan 

ve alev işaretleri, arkasında İbranice Herem yazısı bulunan bir madalyon bulacaklardı. Bu 

kelime, örgüt Kabbalo tarafından idam edilecek şahıslara gönderilirdi962. Atilhan’a göre 

Joseph R. Mc. Carthy de bu örgütün cinayetine kurban gitmişti. Abdurrahman Meydani de 

kitabında, Atilhan’ın İslam ve Beni İsrail adlı eserinden örgütle ilgili bir alıntı yapmış, 

Atilhan’ın örgütün yayınladığı bir yazıyı aktardığını belirtmiştir963.  

Benzer şekilde 19. yy. ortalarında Rusya’da faaliyette bulunan Kahal Cemiyeti ise 

“Şehirlerde, kasabalarda ve köylerde hükümet içinde kendi başına ayrı bir hükümet teşkil 

etmekte, Yahudi işlerini tedvir etmekte idi.” Buna ait belgeler, Yahudilikten Hıristiyanlığa 

geçen Jakop Brahmara tarafından tercüme edilmişti964. Bu zabıtların gerçek olduğunu 

Yahudiler de inkâr etmemişlerdir. Ancak Yahudi Ansiklopedisi inkâr ediyordu. Atilhan ise 

bunun bir kıymeti olmadığını ifade etmiştir. Bu teşekkül zengin Yahudilerden geçinmekteydi. 

Emri yerine getirmeyen zengin Yahudileri Kahal aforoza tabi tutarak tüccarsa iflas ettirmekte, 

değilse nafakasını bile elinden alarak cezalandırmaktaydı965. Osmanlı’da ise siyasî 

komploların arkasında bu Kabalistlerin etkisi olduğuna inanan Atilhan şunları iddia edecektir:   

“31 Mart ve Menemen isyanlarını dahi körüklediğine dair elde bol kaynak vardır. Türk ırkının 

bünye ve yaradılışı irticai hareketlere müsait değildir, ondan nefret eder. Fakat onun gizli, 

sinsi ve Kabbalistik faaliyetleri bizde birçok nahoş vakalar meydana getirmiş, kendisi 

tereyağından kıl çeker gibi işin içinden sıyrılmış, okkanın altına hep Türk gitmiştir. O Türk ki 
                                                
961 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 13-14.  
962 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 114.  
963 Abdurrahman Meydani, Tarih Boyunca Yahudi Oyunları (Çev. Enver Günenç), Şule Yay., İstanbul 1996, 
s. 420.  
964 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 57.  
965 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 123, 124.  
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harplerde ve cephelerde kahraman Mehmetçik, köyde metruk bir insan, siyaset alanında 

figüran, sehpalarda asılan mücrim olarak yakın tarihimizde çok acı olarak görülmüştür.”966 

Meşhur tarihçi Peder Konstantin Paris'te bastırdığı bir kitabında, “İblis yeryüzüne 

geldiği zaman muhakkak ki bir Yahudi olarak gelir ve o Yahudi de yine muhakkak ki bir 

Kabalisttir. Kabala yolunu şaşırmış insan ile şeytan arasında dönüşü olmayan bir köprüdür" 
967 demektedir. Atilhan’a yüksek rütbeli bir Amerikalı general tarafından gönderilen bir yazı 

“Yüksek Kabala’nın Gayet Mühim Mesajı” şeklinde başlıyor ve iddia edilen Siyon 

Protokollerine benzeyen söylemleri içeriyordu968.  

Yukarıda da değinildiği üzere Atilhan, içeriklerinden pek bahsetmese de verdiği 

bilgilerle, Kabala hakkında okuyucuların temel bir bilgiye sahip olmasını amaçlamıştır. 

Verdiği bu tür bilgilerden çarpıcı bir örnek ise şu şekildeydi:“Milletlere rehberlik ettiğimiz 

mukaddesat ve din yoluna engel olan Muhammed, mümtaz cemaatimizi kendi uydurması olan 

hurafelerine inandırmıştır. Cezasını ebediyete kadar çekecektir. Cuma geceleri ibadetimizde 

başlıca dini vazifemiz ona lanet okumaktır. Her hafta mukaddes Sabat’ın (Cumartesi günleri) 

arifesinde Muhammed’in vücudunu meni kazanında kaynatırız. Cehennemi sona erdirebilsek 

dahi onun işkencesi nihayet bulmayacaktır. Ey İsrailoğulları! Muhammed’in leşinin 

kemiklerini köpeklere atınız. O kemikler köpeklerin gübresidir. Zira cemaatinizi kirletti. 

Cehennemin elim azabından ila nihayet kurtulamayacaktır.”969 

Atilhan, yazılarında dünya çapında ün salmış Antisemitlerin eserlerine bolca atıf 

yaparken, kendisi de onların söylemlerini benimseyerek bu ırkçılığa bir bakıma bulaşmış 

oluyordu. Theodor Friç’in “Yahudilik Meselesi Nasıl Halledilecek?” başlıklı bir makalesinden 

alıntısında, Friç’in “Dünyada hiçbir milletin fertlerini birbirlerine bağlayan rabıtalar 

Yahudilerinki kadar kuvvetli değildir” dediğini ve buradan yola çıkarak, “Yahudi olmayan 

milletlerin de kendilerinde hissetmeleri ve hissetmeyi öğrenmeleri gereken bu ırk birliğinin 

işte böyle büyük iyilikleri vardır” şeklindeki ifadelerine dikkat çekmiştir970. Yine Friç’in üst 

seviyedeki ırkçılığına örnek olarak şu sözleri de dikkat çekmektedir: “Yahudi, gayri kabil-i 

ıslahtır ve o, bunu üç bin senedir ispat etmiş bulunuyor. Meşhur filozof Fighte şu sözleri 

söylemekte pek haklıdır: ‘Onlara medeni hak verebilmek için bir tek çare görüyorum. Bir 

gece içinde hepsinin başını kesmek ve içinde Yahudi idesi yaşamayan yeni birer baş 

geçirmek.’ Bununla beraber bu cezri tedbire imkân olsa bile bu, Yahudi’yi ıslah için yine kâfi 
                                                
966 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 41.  
967 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 138.  
968 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 122. 
969 Atilhan, İslam ve Beni İsrail,  s. 209. (1907’de Paris’te basılan Sephar Ha Zohar -Işığın Kitabı- Kabala’nın 
2. Kısmı’ nın 2. Cilt 88. Baskısından). 
970 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 1, 10.  
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değildir. Çünkü onun damarlarındaki Yahudi kanı çok geçmeden o yeni başa da yeniden 

Yahudi ideleri aşılardı.”971 

Bunun yanı sıra Macar Tibor Von Ekkard’ın “Beynelmilel Milliyet” başlıklı 

makalesinden yaptığı alıntıda da onun; “Asırlar süren sonsuz kan kaynaşmaları neticesinde 

bugün medeni milletler arasında hakiki yani hayati (biyolojik) bir ırk değil ancak tarihi bir 

ırk mevzu bahis olabilir.” ifadelerine yer vermekte ve bir bakıma çiğ kafatasçılığın da bir 

mantığı olmadığını kabul etmekteydi972. İngiliz Korgeneral J.F.S Fuller’in “Avrupa’da 

Kanser” adlı yazısında Yahudi’nin en üstün karakter çizgisinin materyalizm olduğu 

vurgulanmaktaydı973. Yine son derece ırkçı bir söyleme sahip olan Alfred Rozenberg’den 

yaptığı alıntıda ise, “Bütün milletlerin kökünden sağlamlaşması için birinci şart Yahudilerin 

bütün devlet sınırlarından son ferde kadar dışarı çıkarılmasıdır.” ifadelerine yer vermiştir974.  

Ancak hemen tüm yazılarında asıl Yahudilerin ırkçı yapıya sahip olduklarını 

vurgulayan Atilhan, bu konuda bir hayli örnek vermiştir. En azından Yahudilerin kendinden 

olmayan kavimlere karşı olan tutumlarına değiniyordu. Yahudilerde mevcut olan Kol Nidr 

Ayinlerinde Yahudi olmayanlara verilen bütün yeminler ve sözler geçersiz sayılırdı (İki Yom 

Kipur -Kefaret Günü- arasında)975. Yine Yahudi ırkının saflığını bozmamak konusunda 

yabancı bir eserden bilgi vermiştir. Houston Stewart Chamberlain’in On Dokuzuncu Asrın 

Temelleri adlı eserinden, Mukaddes Tohum’ un kirletilmesinin bir sonucu olarak: “Onlar, 

Yahudi olmayan erkelerden gebe kalan Yahudi kızlarını başka Yahudi cemaatine göndererek 

anne olacak kadını karnındaki çocuğuyla beraber öldürüyorlardı.” örneğini vermekle 

Atilhan, Yahudi toplumundaki koyu ırkçılığa işaret ediyordu976.  

Tüm bu izlenimlerin bir sonucu olarak, Atilhan’ın itiraf olarak nitelediği bir ifadede, 

L'ami D'İsrael adındaki Fransızca Yahudi gazetesi, bir vicdan muhasebesinden doğma şöyle 

bir feryatta bulunmuştur: “Yahudi gençliği Allah'ın ve kanunlarının lanetine uğramıştır. 

Allahsız Yahudi habasetin kuvvetlerini elinde bulunduruyor… İsrael, şeytani bir kavim haline 

gelmek tehlikesine maruzdur" . Atilhan’a göre bu acı itiraf, bir Yahudi düşmanına değil, 

bilakis bir Yahudi cemiyeti şefine aitti977. 

 

 

                                                
971 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 20.   
972 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 41. 
973 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 48.  
974 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 56. 
975 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 287.  
976 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 26.  
977 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s. 48.  



197 
 

B. Atilhan’ın İddia Ettiği Siyonist Liderlerin Protokolleri Meselesi  
Yahudiler ile ilgili en çarpıcı iddialardan birisi de gerçekliği tam olarak ispatlanamasa 

da Atilhan gibi Antisemitlerin neredeyse hepsinin elinde bir isnat kaynağı olarak duran 

Protokoller’dir. Türkiye’de de bu kaynak, İslamcı ve Milliyetçi –ama daha da yoğun bir 

şekilde İslamcılar nezdinde- tartışmasız gerçek olarak kabul ediliyor ve Yahudilik, Masonluk 

ve Siyonizm karşısında yapılan mücadelede sıkça ön plana getiriliyordu.  

Protokollerde yer alan maddelerden yola çıkarak Yahudiler üzerinde isnatlarda 

bulunanlar sadece Müslüman ve Türk Antisemitleri değildi. Protokollerin doğru olup 

olmadığını sorgulayan İngiliz Times'ın 19 Mayıs 1921 tarihli nüshasında: “…Yoksa bu 

program sahte midir? Fakat o halde bugün gerçek olmuş hadiseleri vukuundan evvel haber 

veren kehaneti nasıl izah edebiliriz? Eğer protokoller hakikaten Beni İsrail hükemasının eseri 

ise Yahudilere karşı söylenebilecek her söz, girişilecek her mücadele, yapılacak her hareket 

meşrudur, elzemdir, müstaceldir!”978 denilmekteydi. Antisemitlerin çıkış noktası, 

protokollerde yer alan maddelerin tüm dünya genelinde olan olaylarla doğrulanmasıydı. 

Atilhan ise bunu şu şekilde açıklayacaktır: " Mantık ölçüsüne vurduğumuz zaman dahi bu 

kadar şeytanî ve melun bir programın Yahudi'den başka hiçbir milletin kafasından 

doğamayacağı keyfiyeti de münakaşadan vareste bir şekilde meydana çıkar"  979. Yine 

Atilhan, bu programın 1829’dan beri dünyanın her tarafında tatbik edildiğini iddia etmiştir980. 

Ona göre, bunları görememek normal bir zekâya sahip insanların işi değildi. “Bugün bu 

program harfi harfine tatbik mevkiindedir. En basit zekâlı insanlar bile hadiselere şöyle yarım 

yamalak bir göz atacak olursa, bu şeytanî programın aynen yürürlükte olduğunu görür.” 981  

Yukarıda referans olarak gösterilen Times, 10 sene sonra çok daha farklı bir şekilde 

konuya bakacaktır. Buna göre Times’da 16, 17, 18 Ağustos 1931 tarihlerinde çıkan bir yazı 

dizisinde, Protokollerin 1865’de Brüksel’de Maurice Joly tarafından yayınlanan Cehennemde 

Makyavel ile Monteskiyö Arasında Muhavereler adlı bir kitaptan taklit edilmiş olduğu ileri 

sürülmekteydi982. Yine Times’a göre, Protokollerdeki ekli yerler ise büyük ihtimalle Rus gizli 

servisince eklenmişti983. Times’ın makalesinin son sözleri “Meselenin bir kopyadan ibaret 

olduğu delillerle ispat edilmiş bulunuyor. İzahname unutulmalıdır.” şeklinde bitmekteydi. 

Konu hakkında derginin bir süre önceki yazısını referans gösteren Atilhan, son durum 

                                                
978 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s. 11.  
979 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s. 34.  
980 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s. 38.  
981 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s. 109.  
982 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 91.  
983 Bali, “Siyon Önderlerinin Protokolleri- Düzmece Bir Kitap Örneği”, Toplumsal Tarih, Eylül 1995, S.21, s. 
49.  
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hakkında da kendisine göre bir çıkış yolu bulacaktır. Buna göre, genelden yola çıkarak 

Times’ın iddialarını hadiselerin doğrulamadığını belirtecektir. Times’ın objektifliğinden şüphe 

etmek istemediğini ancak makalelerin yayınlandığı sırada Times’ın mali idaresinin büyük bir 

Yahudi bankeri tarafından ele geçirildiğini, bunu National Tidskrift adlı bir Norveç 

dergisinin 1922 Temmuz nüshasının 74. Sayfasında belirtildiğini, bu bilginin de tekzip 

edilmediğini söylemiştir984. Ayrıca bir kanıt olarak, Maurice Joly’nin aslında Mozes Joel 

adında bir Yahudi olduğu ve bu bilginin de Protokollerin Almanca baskısındaki bir önsözde 

Mösyö Gott Fried Zurbeck tarafından söylendiğini iddia etmiştir985. 

Protokollerin özetlenmiş ilk örneği, Rusya'da 26 Ağustos-7 Eylül 1903 tarihleri 

arasında Znamia (Bayrak) gazetesinde yayımlanmıştır. Gazetenin yöneticisi, P.A Kruşevan 

adında profesyonel bir antisemitti. Protokolleri dünyaya resmen tanıtan kitap, Serge 

Aleksandroviç Nilus'un ilk kez 1901 yılında yayınladığı ancak içinde protokollerin yer 

almadığı, sonra 1905 yılında ikinci baskısı yayınlanan Büyük İçinde Küçük, Hemen 

Uygulanabilecek Siyaset Olarak Deccal -Bir Ortodoks’un Yazıları- adlı kitabıdır986. 

Atilhan’ın iddiasına göre, İsviçre’de 1933’de mahkemede protokollerin uydurma 

olduğu yolundaki karar, 1 Kasım 1937’de İsviçre Yüksek Mahkemesi tarafından bozulduysa 

da Yahudi propagandacılar bunu saklamışlardır. Yine bu iddiada; asıl nüshanın 1890’da Odesa 

Yahudilerinin elinde bulunduğu, bunun 1905’de Nilüs tarafından neşredildiği ve kesin 

belgelere göre Protokollerin asıl yazarının ise Rus Yahudi’si Asher Gins (Akad Haam) olduğu 

yer almaktadır987.  

Protokoller karşısında Yahudilerde bir panik havası olduğunu kaydeden Atilhan, 

“Bunlar Yahudi’nin aklını ve şuurunu altüst etti, ihtiyatı elden bıraktı, itiraf etmeye, tehdit 

savurmaya ve bütün cinayetlerin kendilerinin mahsulü ve marifeti olduğunu ilan etmeye 

başladılar.”988 diyecektir. Bir kısım Yahudiler ise bunların mutaassıp gayri Yahudilerin 

uydurması olduklarını iddia edecekler, hatta kitapları para ile toplatıp yakacaklardır. Atilhan, 

bu tür olayların kendi kitaplarının da başına geldiğini vurgulamıştır989. Ancak onlar da fazla 

dayanamayarak tekziplerine son vereceklerdir. Bunun üzerine Atilhan, Siyonistlerin yeni ve 

daha muhtasar fakat evvelkinden daha kati on beş maddelik başka bir program hazırladıklarını 

ve bunun da Amerika’da yayınlandığını belirtecektir990. Türkiye’de ise bu konuda itham 

                                                
984 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 92.  
985 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 94.  
986 Bali, “Siyon Önderlerinin Protokolleri”, s. 48.  
987 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 73.  
988 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 6.  
989 Aynı Yer. 
990 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 3.  
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edilen kesimin suskun kaldığı görülecektir. Bu hareket tarzı ise, Protokollerin tartışmasız bir 

şekilde doğru oldukları izlenimini kuvvetlendirmiştir991.  

Protokolleri Türkiye’ye sokan ve ilk yayınlayan da Atilhan olacaktır.  Protokolleri 

kastederek “Bunu bundan yirmi altı sene evvel memleketimizin efkâr-ı umumiyesine ben 

bildirdim” demektedir992. Atilhan, söz konusu Protokolleri, Milli İnkılap mecmuasının 15 

Mayıs 1934 tarihli sayısından itibaren Antisemit bir yayın organı olan Nationen gazetesinden 

iktibas ederek, Milli İnkılap’ın kapanmasına kadar yayınlamıştır. Protokollerin, Siyon 

Hükemasının Protokolleri adıyla ancak 1946’da Sami Sabit Paşa (Karaman) tarafından 

Fransızca aslından tercüme edilerek kitap haline getirildiğini söyleyen Atilhan, bunun 

nüshalarının tükendiğini ve bulmanın mümkün olmadığını belirtmektedir993. Atilhan, asıl 

nüshanın halen İngiliz Devlet Müzesi'nde olduğunu söylemiştir. Yahudiler ise bunun 

gösterilen numarada olmadığını, bunların iftira olduğunu ifade etmişlerdir. Bu iddiaya binaen 

Atilhan, konuyu yerinden öğrenme lüzumunu hissetmiştir. Aldığı cevap, yetkililerin bunları 

Yahudilerin çalma teşebbüslerinden dolayı çelik kasada korudukları yönündeydi994.  

Dünyanın genel durumuna bakarak yargılar çıkaran Atilhan, gelinen nokta için, “…İşte 

bu protokol dediğimiz yirmi iki maddelik planın şeytanın oğulları tarafından muvaffakiyetle 

tatbik edilmesinden doğmuştur” demektedir. Üzerindeki tüm tartışmalara rağmen iddia edilen 

protokoller 24 maddeden oluşmaktaydı ancak Atilhan, bunları 22 maddede özetlemiştir: 

          “1. Genç nesli mugayir ahlâk telkinatıyla ifsat etmelidir. 

2. Aile hayatını yıkmalıdır. 

3. İnsanlara kötülükleriyle tahakküm etmelidir. 

4. Sanatı düşürerek edebiyatı müstehcen ve şehevî kalıba dökmelidir. 

5. Mukaddesata hürmeti tahrip etmelidir. Hürmetle anılan insanlar hakkında rezilane 

vakalar uydurarak onların itibarlarını kırmalı. Yüksek tenkidi teşvik ederek akide ve 

mukaddesatı kökünden baltalamalı ve manevî sahalarda ihtilaflar ve ayrılıkları 

körüklemelidir. 

6. Hudutsuz bir lüks ve baş döndürücü modaları ve çılgınca israfları teşvik etmeli, 

makul ve basit şeylerden zevk almak hassasını derece derece ortadan kaldırmalıdır995. 

                                                
991 Bali, “Siyon Önderlerinin Protokolleri”, s. 53.  
992 Atilhan, “Son Kozlar Oynanıyor mu?”, Hüradam, 6 Kasım 1959, Nu: 416, s. 4.  
993 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 12.  
994 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s. 112.  
995 Bu konuyla ilintili olarak Atilhan, bir makalesinde "…Görünmez düşman elleri, görünmez düşman nüfuzuna 
ram olarak güya medeni bir iş yapıyormuşuz gibi Müslüman Türk kızlarının bütün mahrem yerlerini, içlerini 
çeken bir sürü aygır gibi herifin karşısına seriyor…" diyerek moda ve defilelere son verilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır ( Atilhan, "Kızlarımızı Çırılçıplak Teşhir Medeniyet Değil, Vahşetin En Bayağısıdır", Hüradam, 
27 Ekim 1950, Nu: 16, s. 1,2).  
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7. Toplulukların dikkatlerini avam eğlenceleri, oyunlar, makul haddi aşmış spor 

mücadeleleriyle oyalamalı ve bunun gibi halkı eğlendirerek düşünmekten alıkoymalıdır. 

8. Taşkın nazariyelerle fikirleri zehirlemeli, daimi surette gürültülü kargaşalıklarla 

cümle-i asabiyeyi bozmalı, afyonlu zehirlerle vücutları tahrip etmeli. 

9. Umumi bir hoşnutsuzluk meydana getirerek içtimai sınıflar arasında kin ve 

itimatsızlık sokmalı.  

10. Aristokrasiye müthiş vergiler yükleyerek onları borca boğmalı ve bu surette 

servetlerinden ayırmalıdır. Avamı asil ve kibar sınıfın yerine geçirerek bu suretle altın buzağı 

mezhebini kurmalı. 

11. Patronlarla işçilerin münasebetlerinde grevler ve lokavtlar çıkararak onları 

birbirinden ayırmalı ve bu suretle sermayedar işbirliğinden doğacak iyi münasebetleri 

baltalamalı. 

12. Yüksek ve münevver tabakanın kuvve-i manevîyelerini her çareye başvurarak 

kırmalı. Zenginlerin mantıksız ve bayağı hareketlerini teşhir ederek kütlenin hiddet ve 

asabiyelerini tahrik etmeli. 

13. Sanayinin ziraatı ezmesine imkân vererek böylece yavaş yavaş endüstriyi delice 

spekülasyon vasıtası haline getirmelidir. 

14. Bir takım saçma nazariyelerin ortaya atılmasını teşvik ederek halkı tatbikine imkân 

olmayan fikirlerle dolambaçlı yollarda kaybetmelidir. 

15. Hayat pahalılığı karşısında amelenin menfaatine yaramayacak bir şekilde 

maaşları artırılmalı. 

16. Beynelmilel meseleler çıkararak vakalar ihdas etmeli ve milletler arasında 

ihtilaflar vücuda getirmeli, kin ve nefreti körüklemeli. Korkunç silah miktarını artırmalıdır. 

17. Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum ellere vermeği mümkün 

kılan bir intihap usulü bahşetmelidir. 

18. Bütün hükümet şekillerini değiştirerek mühim makamlarını ifşa edilemeyecek gizli 

sırları olan kimselere tevdi etmeli ve onları hâkim kılmalıdır. 

19. Meşru hükümet şekillerini derece derece değiştirerek mutlak bir istibdat 

kurmalıdır. 

20. Siyasî buhran zamanlarında servetleri mahvedecek ticaret usulleri bulmalıdır. 

21. Mali istikrarı bozmalı. İktisadî buhranları çoğaltmalı ve âlem şümul bir iflas 

hazırlamalıdır. Sanayinin çarklarını durdurarak bütün kıymetleri tahrip etmeli ve dünyada 

mevcut altını mahdut ellere toplayarak muazzam sermayeleri kat’i felce uğratmalı, vakti 

gelince her türlü krediyi keserek panik çıkarmalıdır. 



201 
 

22. Hükümetlerin ölümünü hazırlamalı; insaniyeti ıstırap, elem ve yoksullukla zayıf 

düşürmelidir. Çünkü açlık esirler doğurur”996.  

Protokollerin Yahudilerin dünya hâkimiyeti idealine giden bir yol olduğunu iddia eden 

Atilhan, “Bu korkunç program, bütün dehşet ve şümulü ile tatbik sahasına konmuştur.” 

demektedir997. Ayrıca, “İsrailoğlu bugüne, elindeki bu şeytanî program sayesinde ulaşmıştır” 

tezini ortaya atmaktadır998. Atilhan’ın gelişen dünya hadiseleri dışında, daha eski bir tarih olan 

1869 yılında, Prag’da Haham Reichorn’un Baş Haham Simeon Ben Yuda’nın mezarı başında 

verdiği nutkun protokollerle aynı ifadeleri içerdiğine dair enteresan bir iddiası da gayet çarpıcı 

bir bilgi olarak karşımıza gelmektedir999. Atilhan netice olarak, “Protokollerin hakikiliği veya 

sahteliği hakkında bir faydası olmayan münakaşalar yapacağımıza sadece bir nokta üzerinde 

durmak isteriz o da Siyon hükemasının protokolleri maddeten tahakkuk etmiştir.” sözlerini 

kullanmıştır1000. Yine protokollerin ortaya çıkışından yaklaşık 16 yıl sonra Henry Ford da 

meşhur Beynelmilel Yahudi adlı eserinde hemen benzer ifadeleri kullanmıştır: “Protokoller 

üzerinde söyleyeceğim tek şey, gelişmelerle tam bir uyum halinde olmasıdır! Dünyada şu ana 

kadar olaylar kendisini doğrulamıştır. Şu anda da değişen bir şey yoktur!”1001 

 Siyonistlerin Yahudi olmayanları bir koyun sürüsü ve kendilerini de bir kurt olarak 

gördüklerini1002 iddia eden Atilhan, sonuçtan pek o kadar da ümitsiz olmayacaktır: “… Fakat 

bu kadarı gayretullaha dokunacağından insanlığın bu akıbetten masun kalarak Yahudilerin 

Titüs zamanında olduğu gibi darmadağınık olacaklarına birçok ayat-ı kerime ve birçok 

ehadis-i şerife delaletiyle inanıyoruz".  1003 

 

C. Siyonizm  
Atilhan’ın dünya Yahudilerini hedef alan söylemlerini pekiştirmek adına sürekli 

kullandığı kavramlardan birisi Siyonizm’dir. Ancak ona göre, her Yahudi bir Siyonist değildi. 

Kendisi Yahudilere düşman olmadığını ve sadece Siyonistlere karşı düşmanlık beslediğini 

vurgulamaktaydı. Bu bağlamda Atilhan’ı doğrudan Yahudi düşmanı olarak kabul etmek pek 

insafsız bir yargı gibi gözükmektedir.  

Ancak Atilhan, yukarıda bahsedilen düşmanlığın sınırını sadece bir iki yerde 

                                                
996 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 29-31. 
997 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 97. 
998 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 85.  
999 Bu nutuk hakkında ayrıntılı bilgi için Bknz: Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi 
Matb., s. 167-170.  
1000 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 68.  
1001 Ford, Beynelmilel Yahudi, s. 16.  
1002 Atilhan, Farmasonlar, s. 179.  
1003 Atilhan, Farmasonlar, s. 182.  
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vurgulamıştır. Genele bakıldığında Atilhan’ın direkt olarak Yahudileri hedef alan yazıları ve 

söylemleri ağır basmaktadır. Atilhan’ın sadece bir iki satır arasında yalnızca Siyonizm 

düşmanı olduğunu vurgulaması ama yazılarının genelinde Yahudi toplumunu hedef tutması, 

onun hakkında sıkı bir Antisemit olduğuna dair iddiaları kuvvetlendirmektedir.  

Atilhan’a göre Siyonizm; “Yahudilerin Filistin’deki Sahyun-Siyon Dağı’na izafeten 

yeniden bir imparatorluk tesis ve Mescidi Aksa’yı yıkıp yerine Salomon Mabedini yeniden 

kurmak ve Davud’un heykelini dikerek bu muhayyel Kâbe’ye bütün dünya milletlerini tabi 

kılmak manasına gelir.”1004 Siyonistlere göre de İsrail, Yahudi halkının “vatanı”dır. İbranice 

Moledet yani “ana toprağı”, “doğum yeri”dir ve bu toprak üzerindeki tarihsel hak da bundan 

doğar. Siyonizm, bu açıdan, öğretisinin başlıca öğelerini dinsel mirastan alır ama onu 

dünyasallaştırır, millileştirir ve kendi isteklerine göre uyarlar1005. Bazı araştırmacılara göre 

Siyonizm’e kadar, Filistin’de bir Yahudi devletinin diriltilmesi fikri, mütedeyyin Yahudiler’de 

hiçbir zaman olmamıştır. Bu iddiaya göre; ne zaman ki arkasında emperyalist Siyonizm’in 

Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasının planı bulunan gayri Yahudi emperyalist siyasi 

Siyonizm düşüncesi doğdu, işte o zaman emperyalist siyasiler ve Siyonist planın tahakkukuna 

uygun bir şekilde yorumladıkları bazı Tevrat ayetlerini delil göstererek Arz-ı Mevud’a geri 

dönmek ve Mesih’in haber verdiği şeyin tahakkuku umudunu müjdeleyen işbirlikçi Yahudi 

misyonerleri çıktı1006 

Daha önce İngiltere ve Siyonizm bahsini açıklarken verilen bilgilerin tekrar 

edilmemesi adına burada Siyonizm, Atilhan perspektifinde sadece bir kavram olarak 

irdelenecektir. Siyonizm, Protokoller ile birlikte anılarak,  geniş anlamda dünyada bir Yahudi 

hâkimiyetini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Daha dar anlamda ise Arz-ı Mevud olarak 

adlandırılan kutsal topraklarda kurulması istenen bir Yahudi devletini amaç edinmektedir. 

Atilhan, Arz-ı Mevud kavramından yola çıkarak Siyonist kongrelerinde de ifade edilen 

söylemlerden, bu sınırların çok daha geniş bir coğrafyayı kapladığını iddia etmektedir. Hatta 

Beykoz sırtlarındaki Hz. Yuşa Tepesi için: “…Olsa olsa o tepe, İsrailoğulları’nın Arz-ı 

Mevudlarının uydurma sınırlarının bir işareti de olabilir.”1007 demiştir. Yine 23. Siyonist 

Kongresi’nde bir delegenin, “Hudutlarımızı, Boğazlardan geçirerek büyük nehre 

                                                
1004 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 140.  
1005 Jean Christophe Attias, Esther Benbassa, Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, (Çev. Nihal Önol), 
İletişim Yay., İstanbul 2002, s. 193.  
1006 Refik Şakir En-Netşe, Sultan II: Abdülhamid ve Filistin, (Tercüme Necmeddin Gevri), Semerkand Yay., 
İstanbul 2004, s. 33.  
1007 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 306.  
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ulaştırmadıkça vazifemizi yapmış sayılmayız.” dediğini belirtmiştir1008. Siyonist ideallerinde 

Arzı Mevud sınırları içerisinde Mekke ve Medine’nin de eklendiği görülmektedir. Atilhan’a 

göre bunun sebebi, Yahudilerdeki Hz. Muhammed tarafından buralardan kovulmalarının 

verdiği intikam hissidir. Rozvelt’in 1945’de Melik Abdülaziz El Suud’a Yahudilerin 

yerleştirilmesi için 20 milyon dolar teklif etmesi bu idealler doğrultusunda yapılan bir 

hareketti1009. 

Esasen Thedor Herzl, “Basel’de Yahudi Devletini kurdum.”1010 demekle birinci 

aşamayı gerçekleştirmiş oluyordu. Ancak Siyonizm sadece siyaseten iş görmüyor, milletlerin 

dinî, ahlâkî, kültürel bütün değerlerini hedef alacak şekilde belli bir programla çalışıyordu. Bu 

program, şüphesiz daha önce de ifade edildiği gibi Protokoller idi. Atilhan, bu gizli ve sinsi 

faaliyete, “O (Yahudi), alemdar-ı İslam olan Türk’ü bütün bütün Müslümanlıktan 

uzaklaştırmak için gayret sarf etmekten elini çekmemiştir.”1011 şeklinde dikkat çekmiştir.  

Dönem itibariyle Birleşmiş Milletler’in (BM) temeli olan Cemiyet-i Akvam için 

“İsrailoğulları’nın nameşru veledidir.”1012 derken, bu kurumun aslında Birleşmiş Milletler 

idealine bağlı bir Siyonizm fikri olduğunu vurgulamıştır. Hillary Sotter adlı bir yazarın Hür 

Britanya gazetesinin Haziran 1954 sayısındaki yazısından alıntıladığına göre, “Kudüs’ün 

BM’nin merkezi yapılma” fikri dahi gündeme gelmişti1013. Atilhan, bu dünya cumhuriyeti 

ideali için; bütün ırkları hiçbir ayrım yapmadan birleştirmek amacındadır diyecektir. Ancak 

birleşen bu milletler Yahudiye hizmet edecektir. Atilhan’a göre bu yaklaşım tabiat kurallarına 

aykırıdır: “Tabiat kanunlarına yapılan ağır ve hoyratça her müdahale, tıpkı ormanları 

kökünden tahrip edip hiçbir filiz bırakılmaması gibi, insanlara ve ırklarına yapılan 

müdahaleler de sinir kuvvetine ve sıhhatine tesir ederek korkunç bir aksülamel vücuda getirir. 

Bu gibi müdahaleleri denemekte olan dünya Yahudiliği, uzun gayretinin neticelerini idrak 

etmekte fakat kendileri koyu ırkçı kalmaktadır… Yahudiler hiçbir zaman başka bir pota içinde 

asla erimezler.”1014 

 Siyonistlerin dünya hâkimiyeti konusunda önemli stratejilere sahip olduklarını belirten 

Atilhan, onların sadece savaşlardan kazanç sağlamadığını da sözlerine eklemiştir. “Hidrojen 

bombası pratik değildir. Bugün dünyayı istila etmek sulhçu silahlarla, mesela çek 

                                                
1008 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 391. Kitabının 393. sayfasında kongreden bir resim gösteren Atilhan, “bu 
resim son derece gizli tutulmasına rağmen elimize geçmiştir” demektedir. Atilhan, buna benzer daha birçok gizli 
belgeye ulaşmış olduğunu eserlerde sıkça söylemektedir.  
1009 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 309.  
1010 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 221. 
1011 Atilhan, “Koynumuzdaki Düşmanlara Dikkat”, Hüradam, 17 Kasım 1950, Nu: 22, s. 2.  
1012 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri - İsrail, s. 267.  
1013 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 359. 
1014 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 19-20.  
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defterleriyle, UNESCO yoluyla yeniden terbiye edilmek suretiyle yeni bir ahlâk formülü ve 

sulh propagandasıyla yapılabilir”1015. Dipnotta yeniden terbiye kavramını şöyle 

açıklamaktadır: “Bilhassa İkinci Dünya Harbi’nden sonra işgale uğrayan Almanya, Japonya 

ve müttefiklerinin kendi anane ve adetlerine aykırı metotlarla yeni bir kalıba dökülmek.” 

 Le Temps’in 3 Eylül 1897 tarihli sayısından yaptığı bir alıntıya göre, Yahudi Doktor 

Maldenstein’in I. Dünya Siyonist Kongresi’nin 29 Ağustos 1897’deki celsesinin açılış 

nutkunda: “Yahudiler bütün diğer milletlerin yükselmelerine ve refahlarına mani olmak için 

bütün nüfuzlarını ve kuvvetlerini kullanacaklardır. Ve tarihi inançlarına ve ümitlerine harfiyen 

bağlı olarak emellerini gerçekleştirmeye yani dünya hâkimiyetini ele geçirmeye karar 

vermişlerdir”1016 ifadelerine yer vermiştir. Ciovanni Papini’nin Yahudilerin parayı 

sevmediklerini, demir (silah) kullanmadıkları için daha asil ve güzel bir madde olan altın ile 

kendilerini müdafaa ettiklerini ifade ettiğini belirten Atilhan, yine aynı şahsın “…Florinler 

onların mızrakları, Duka altınları kılıçları, Sterlinler tüfekleri, Dolarlar mitralyözleri oldu” 

dediğini kaydetmiştir1017.  

 Siyonizm’in önemli hedeflerinden birisi de üzerinde sıkça tekrarların yapıldığı, 

milletlerin maneviyatı idi. Freud ve Einstein gibi bazı Yahudi ilim ve fikir adamlarının 

dünyadaki genel geçer kuralları yıkmasını yine Siyonizm ekseninde değerlendiren Atilhan 

“Müşterek bir gayeleri vardır, o da kabul edilmiş hakikatlerden şüphe ettirmek, yüksek olanı 

alçaltmak, temiz görüneni kirletmek, sağlam görünenleri sarsmak, hürmet edilenleri ayaklar 

altına almaktır.”1018 demektedir. Yine başka bir yerde ise şunları ifade edecektir: “…Düşman 

daima tek bir hedefe taarruz etmektedir. Bu da bizim mukaddesata, tarihe, ananeye olan 

bağlılığımız ve ruhumuzdaki muhafazakârlıktır. Bu umdeler, ruhlarımızdan sökülüp atılıyorsa 

bizi yere sermenin kolay olduğu anlaşılmıştır".  1019  

Basel’deki kongrenin gizli zabıtlarının 3 sayılı protokolünden Siyonizm’in asıl 

amacının 1. Türk İmparatorluğunu yıkmak, 2. Diğer İslam devletlerini uyutmak1020 

olduğundan yola çıkan Atilhan, yıkımın özellikle manevi boyutta olmasından endişe ediyordu.  

“…Onlar her şeyden evvel olanca ağırlığıyla Türklerin üstüne çöktüler. Çünkü cihanca kabul 

ve tasdik edilen bir hakikat vardır ki o da Türklerin liderliği olmaksızın Müslüman milletlerin 

                                                
1015 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri - İsrail, s. 17.  
1016 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri - İsrail, s. 30.  
1017 Atilhan, Farmasonluk, s. 14.  
1018 Atilhan, Farmasonluk, s. 17.  
1019 Atilhan, "Gafletten Uyanma ve Benliğimize Sahip Olma Zamanı Gelmiştir", Hüradam, 27 Kasım 1959, Nu: 
422, s. 4.  
1020 Atilhan, Farmasonluğun Yırtılan Maskesi, s. 55. 



205 
 

davası halledilemez”1021 idi.  

Siyonistler adına bu hedefe ulaşmak için basın ve yayın organları birinci dereceden 

araçlardandı. Zira 9 Ocak 1949 tarihli Hürriyet gazetesinde muharrir Hikmet Feridun Es 

Bey'in röportajı bu konuda ilginç bilgiler vermekteydi. Röportajda “İsrail hükümeti senelerce 

önce gayri resmî bir surette Kudüs'ten çok önce Hollywood’da kurulmuştur.”1022 yorumu 

yapılırken bu iddia da üst üste sekiz Yahudi filminin Türkiye'de oynatılmasına 

dayandırılacaktır1023. “Radyo, film ve televizyon milletleri robotlaştırmaktaydı. Böyleleri her 

akşam evine döndüğü vakit, kendisine esir bir robot gibi tesir eden bir hayal penceresine 

kendisini terk eder ve bütün dertler ve hayat kaygısından uzaklaşmaya çalışır. Böylece dünya 

hadiselerine fiilî bir şekilde iştirak yerine lakayt bir seyirci ve kukla vaziyetine düşer. Bu 

suretle insanların ekserisi yabancı bir iradenin tesirine ram olmuş şahsiyetsiz mahlûklara 

benzer.”1024 

Atilhan, teknolojiye karşı biri değildir ancak bunların devlet dışında –beşinci- 

kuvvetlerin eline geçmesiyle insanlığın tehlikeye düşeceği endişesindedir: “Bu vaziyette 

mukavemetsiz dinleyici veyahut seyirciye yabancı fikirler, düşünceler ve ahlâkî faktörler telkin 

edilir. Bunlar işlenmemiş ham bir şekilde şuur süzgeçlerinden geçip insanın ruhuna nüfuz 

eder ve eninde sonunda bu sayede şuurlar arzulanan bir tahavvüle zorlanır. Bu ruh hastalığı 

o kadar tipiktir ki buna tutulanlar çoğu zaman işin farkına bile varamazlar. İnsanların 

çoğunda şuurun bozulması ruhî teşevvüşler meydana getirir ve böylece muhtelif tarz ve 

şekillerde nevrozlar, asabiyetler meydana gelir ve çoklarında ruhî ve fikrî bir şaşkınlık, 

sersemlik ve yorgunluk tevlit eder.”1025 

Hedef görülen kültürel ve manevî değerler konusunda Protokollere atıfta bulunarak, 

“İsrailoğulları’nın Anayasasının beşinci maddesi şöyle der: Mukaddesata hürmeti tahrip 

etmeli, hürmetle telakki edilen insanlar hakkında rezilane vakalar uydurarak onların itibarını 

kırmalı, yüksek kritiği teşvik ederek akaidi kökünden baltalamalı ve manevi sahalarda 

ihtilaflar ve ayrılıkları körüklemeli”1026 demektedir. 

Siyonizm’in dünya basınını gayet mahirane bir biçimde kullandığı bugün dahi konu 

edilmektedir. Dönem itibariyle Atilhan, en çok basın alanında yetersiz kaldıklarını itiraf 

etmekle birlikte, bu alana muazzam miktarlarda paralar sarf eden Siyonizm’in amaçlarını 

gerçekleştirmekte gayet kolay yol kattettiğini vurgulamaktadır. Kendisi gibi İslamcı ve 
                                                
1021 Atilhan, Farmasonluğun Yırtılan Maskesi, s. 58.  
1022 Hürriyet, 9 Ocak 1949, Nu: 251, s. 3.  
1023 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 99.  
1024 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 111. 
1025 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 114.  
1026 Atilhan, “Şeni ve Deni Manevra”, Büyük Doğu, 26 Ocak 1951, S. 45, s. 12.  
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mukaddesatçı kesimin mücadelesinde bu yanlarının eksik kalmasından dolayı çok 

zorlandıklarını ifade etmiştir. Genelde eğer “Yahudi emrindeki matbuat bir insana faşist 

etiketi yapıştırdı mı, ondan o insanların milliyetçi ve vatanperver oldukları manası 

çıkarılmalıdır.”1027 derken, yabancı ülkelerden de örnekler vermekten geri durmamıştır. 

Tamamen bir Yahudi teşekkülü olarak nitelendirdiği Milletlerarası Basın Enstitüsü’nün bu 

basın operasyonlarını yönettiğini iddia etmiştir. “1963 senesi Haziran ayında Stockholm’de 

toplanan ve cümlesi Yahudi ve Farmasonlardan müteşekkil Milletlerarası Basın Enstitüsü 

vermiş olduğu bir kararla, Türkiye'yi bütün İslam âleminden tecrit etmek ve Araplar arasında 

daimi ayrılık ve nifak yapmak noktasında ittifak etmişlerdir”1028. Yine bu teşekkülün etkisiyle 

Brezilya'da Rövargas ile Arjantin'de General Peron'un iktidardan edildiklerinin ertesi günü 

oturdukları caddelere Theodor Herzl'in isminin verilmesini örnek gösteren Atilhan sözlerine 

şöyle devam edecektir: “…Dünya gazetelerini eline geçiren ve milyonlarca dolar sarf eden bu 

şantajcı Yahudi teşekkülü en son olarak pis tırnaklarını üç milliyetçi hükümetin reisine 

uzatmıştır. Bunlar sırası ile Menderes, Cenup Kore devlet reisi, inkılapçı ve Kore istiklalinin 

kurucusu Sigman Ree ile senelerce Yahudilerin sömürgesi ve Farmasonluğun sığınağı haline 

getirilmiş olan zengin ve azametli Cenup Afrika devletini Yahudi’nin ve komünistlerin elinden 

kurtarıp memleketi refah ve sükûna kavuşturan milliyetçi lider ve hükümet reisi Lauwdır".  
1029 

Bu şekilde Siyonistler karşısında oldukça zayıf durumda olan milliyetçi kesimin ve bu 

arada da asıl kendisinin zor duruma itildiğini vurgulamaktadır: “…Bizde 1953 Malatya Olayı. 

Türkiye'nin sayılı milliyetçi ve mukaddesatçı bütün muharrirleri, başta ben olmak üzere tevkif 

edilmiş, aylarca memlekette bir tedhiş havası sürmüştü… Böylece düne kadar milletlerin 

hakir gördüğü Yahudilere karşı yapılacak her hareket ağır şekilde mukabele görür, bunun için 

Nasyonal Sosyalist Almanya’sında gördüğümüz gibi milletler ve büyük devletler dahi yıkılır, 

icap ederse atom bombası veyahut demokratik anayasalara sahip olan ülkelerin müşterek 

yardımıyla Kızıl Ordu tarafından…”1030 

Yine dünya üzerinde yaşanan çoğu çatışmanın yapay olduğunu vurgulayan Atilhan, bu 

tür zıtlaşmaların Yahudilerin elinde bulunan basın yayın organlarıyla çıkarılıp geliştirildiğini 

savunmuştur. “Bugün Farmason teşkilatı ve gazeteleri vasıtasıyla, dünyanın gidişatından 

istifade edip komünizme hücum ettiren insanlar da yine aynı Siyonistlerdir. Esas olarak şunu 

kabul etmek lazımdır ki, Siyonizm, Komünizm ve Farmasonluk bir anadan süt emmiş, bir 
                                                
1027 Atilhan, “Hedef Vatansever Devlet Adamları”, Hüradam, 12 Nisan 1960, Nu: 459, s. 1.  
1028 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 72.  
1029 Atilhan, "Bütün Milleti Bir Bayrak Altına Davet", Hüradam,  29 Ocak 1960, Nu: 440, s. 1.  
1030 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 14.  
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ananın öz üç evladıdır. Bu ana Yahudi’dir. Yani bir elinde kapitalizmin diğer elinde de 

komünizmin iplerini tutan ve sırasına göre istediğini kullanan Yahudi’nin…”1031 diyerek 

iddiasını kuvvetlendirmeye çalışmıştır. Netice olarak, “Onlar döktükleri zehirler sayesinde 

dünyanın mühim bir kısmını komünist ve sosyalist yaptıkları halde kendilerinin Yahudiliğine 

ve dinine zerre kadar halel gelmemiştir.”1032 

 Atilhan bu teşkilatla genel olarak mücadelenin nasıl yapılacağını da tespit ediyor ve 

kendisine göre bir takım tedbirler ortaya koyuyordu. Bunlara göre; insanlığı kurtarmak için 

atılacak ilk adım, bütün milletlerin ve bütün halk kitlelerinin Yahudiliğin hakiki mahiyeti 

hakkında aydınlatılmasıdır. Atilhan’a göre Şeytan Yahudilikte kendisini göstermiştir. 

Yahudilerin ellerinde bulundurduğu servetler asıl sahibi olan milletlere verilmelidir. Bütün 

devletlerde Yahudilere aynı hakları veren kanunlar kaldırılmalıdır1033. Atilhan, sözlerine şu 

şekilde son verecektir: “Artık sabit olmuştur ki, Türk İmparatorluğu inkıraz tarihinde bu 

necip milletin haricî düşmanlarının ve onların yüz elli yıldan beri bu memlekette yerleşmiş, 

pusu kurmuş beşinci kollarının rolü cidden müthiş olmuştur. Bunların başında Siyonizm ve 

Farmasonlukla Entelijans Servis gelir.”1034 

 

D. Osmanlı ve Yahudiler  
İlk Osmanlı-Yahudi teması, Sultan Orhan’ın 1326’da Bursa’yı almasıyla olmuştur. 

Diğer temaslar ise sırasıyla Süleyman Paşa’nın Gelibolu’ya, Sultan Murad’ın Ankara ve 

Edirne’ye yaptığı hareketlerle gerçekleşmiştir.  

Avram Galanti’ye göre, Musevi bir tarihçi Edirne için, “Türklerin gelişiyle Yahudilerin 

karanlıktan ışığa, tutsaklıktan özgürlüğe kavuştuğunu” söylemektedir. Ayrıca “Türkler, 

Yahudilerin kendilerine müspet bakışı karşılığında Hristiyanların Türklere ve İslam'a 

düşmanlıklarını bilerek Yahudilere sevgi duymuşlardır”1035. Atilhan, bu bölgelerde Yahudilere 

Osmanlı öncesinde sergilenen tutumu ifade etmeye çalışırken aşağılayıcı bir üslupla 

“Buralarda Yahudilere köpek gibi muamele edilmiştir”1036 demektedir. Yine aynı eserinin 

başka bir baskısında “Yahudiler, Trakya’da gelmiş geçmiş bütün yönetimlerden hak ettikleri 

hakaret ve bed muameleyi görmüş ve kendilerine daima köpek gibi muamele edilmişti. Bunlar 

sokaklarda serbestçe dolaşamazlardı” ifadelerine yer vermiştir1037. 

                                                
1031 Atilhan, Farmasonlar, s. 175.  
1032 Atilhan, Farmasonluk, s. 19.  
1033 Atilhan, Farmasonluk, s. 29-31.  
1034 Atilhan, Farmasonluk, s. 130 (dipnot).  
1035 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 14.  
1036 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 30.  
1037 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 80.  
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Osmanlı Sarayı’na Yahudilerin nüfuz etmesi ise ilk kez Sultan II. Murad zamanıdır. 

Zira Sultan’ın doktoru bir Yahudi idi. Fatih Sultan Mehmed’in de doktoru olan Yakup Paşa, 

asıl ismi Maestro Jakobi olan bir Yahudi'dir. Atilhan’ın Osmanlı nezdinde Yahudilerin ilk 

vukuatını bu Yakup Paşa’nın Akuva Tufana adlı bir zehirle Fatih Sultan Mehmed’i katletmesi 

olarak görmektedir1038. Aslında Fatih, bir bakıma merhametiyle kendi sonunu hazırlamıştı ve 

bu hata asırlar sonrasına bile etki etmişti. Buna göre, 1470’de Fatih’in Bavyera Yahudilerinin 

Kral X. Ludvik tarafından kovulması üzerine onları Osmanlı Devleti’ne getirmesi çok büyük 

bir hataydı. Atilhan bunu şöyle izah edecektir: “Bugünün çocukları mazide yapılmış olan bu 

hatanın da cezasını çekmekteyiz. Peygamberimizin sevmediğini sevmek, nefret ettiğine kucak 

açmak!.. İşte bugün çektiğimiz belaların, içine düştüğümüz delaletin sebebi!”1039. Atilhan, 

Yahudilerin Osmanlı Sarayı’nda üst yerlere getirilmesinde Padişahların muazzam hataları 

olduğunu kabul eder. Ona göre Yahudilerin yaşadıkları devletin üst kademelerine kadar 

sokulup kendi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaları yeni yaptıkları bir şey değildi. Buna 

bir örnek olarak Hayrullah Efendi’nin Mukaddeme-i Zuhur-u Devlet-i Osmaniye eserinden 

yaptığı bir alıntıyı verir. Moğolların Asya’yı istilası sonrasında asırlarca evvel yapılan Yahudi 

fitnesiyle yine aslen bir Yahudi olan Sadüddevle’nin Kâbe’nin İsrailoğulları’na verilmesi 

konusunda hükümdara telkinlerde bulunduğundan bahseder1040. Adı geçen eserde anlatılanlar 

kısaca şöyledir: “…Sa’düddevle adlı bir Yahudi, tabiplik hizmeti ile padişah yanında itibar 

kazandıktan sonra, devlet adamlarının devlet vergilerini toplamakta gösterdikleri tembelliği 

hükümdara bildirerek İlhan yanında itibarı olduğundan vezirlik mevkiini de elde etmişti. 

Bundan sonra devlet hâkimiyetinde olan milyonlarca Müslümanları katlederek yeniden bir 

Cengiz devleti çıkarmayı kurduktan başka, Kâbe-i Muazzama’nın da Yahudilere verilmesi 

emrini elde etmişti. O günlerde İlhan hastalandığından Müslümanlar toplanıp Sa’düddevle 

adlı Yahudi’yi katlederek kötü niyetini yapmaya bırakmadılar.”1041 

Atilhan’a göre, Sarı Selim’in Yahudi bir kadın olan Nur Banu Sultan’dan doğan oğlu 

                                                
1038 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 23. Bu bilgiyi İ. Hami Danişmend’in 25 Kasım 1952 tarihinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde verdiği konferanstan alan Atilhan, “Türk’e ve onun mukadderatına en büyük suikast katiyen 
Yahudiler tarafından yapılmıştır” vurgusunu yapmaktadır (Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, 
Aykurt Neşriyatı, İstanbul 1955, s. 93). İleriki yıllarda Fatih Sultan Mehmed’in türbesinin açılarak zehirlenip 
zehirlenmediğini öğrenme yolundaki isteklerin gündeme gelmesiyle Atilhan, şunları söyleyecektir: “…Fatih'in 
mezarını açıp, ruhunu tazip edip neyi meydana çıkarmak istiyorsunuz? Yahudi dönmeleri tarafından zehirlenip 
zehirlenmediğini mi? Yahudileri temize çıkarmak mı?” (Atilhan, “Bu Eller Fatih'in Türbesine Kimin Hesabına 
Uzanıyor?”, Yeni İstiklal,  2 Eylül 1964, Nu:160, s.2).  
1039 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 29.  
1040 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 170.  
1041 Hayrullah Efendi, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Tarihi, C.1, (Sadeleştiren Zuhuri Danışman) Son Havadis 
Yay., İstanbul 1971, s. 124-125. 
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III. Murad zamanında devlet işleri tamamen Yahudilerin eline düşmüştür1042. Kanuni 

döneminde de Yahudilere gösterilen iltimasın sonradan devletin yaşadığı kötü olayların bir 

başlangıç noktası olduğuna dikkat çekmiştir. Mesela Ester Kira adında Yahudi kadını, 1549’da 

Kanuni’nin bir fermanıyla İstanbul’un bütün gümrüklerinin mültezimi olmuştu. Bu imtiyazı 

50 sene devam ettirdi. Ester Kira, Atilhan’ın dediğine göre, III. Murad’ın sevgilisi dediği 

Venedikli Bafa (Safiye Sultan)’nın casusluğunu yapacaktır1043. Kanuni döneminde Yahudilere 

verilen bir takım imtiyazlardan biri de siyasî amaç gütse de dikkat çekecektir. Kanuni, 

Rodos'u fethettikten sonra II. Bayezid döneminde Sakız'a yerleştirilen Yahudilerin Rodos'a 

gitmelerini teşvik için adaya yakın İncirli (Nyssiros) adasındaki kükürt madeninin işletme 

imtiyazlarını onlara verir1044. 

Atilhan, özellikle Sultan II. Abdülhamid’i istisna ederek “İşte ecdadımız ve 

hükümdarlarımız böyle nankör ve riyakâr tehlikeli bir kavmi bu saf yurda getirmek suretiyle 

saadet ve satvetimizin bozulmasına sebep olmuşlar ve ekmeğimizi boğazımızdan alarak bu 

soysuzlara vermişlerdir.” demektedir1045. Zira Sultan II. Abdülhamid için, “Dünya tarihinde 

Fahr-i Kâinattan sonra bu büyük insan, bu azınlıkla uzun zaman mücadele etmiştir.”1046 

şeklinde ifade kullanmıştır.  

Biraz da Yahudilerin klasik Osmanlı toplumundaki durumlarına da atıfta bulunan 

Atilhan, ilerleyen Yahudi sosyalitesini şu şekilde yorumlayacaktır: “ Esasen ‘Eskiler alayım’ 

ticaretinden başlayarak, kokmuş yumurta ve balık kafaları yiyerek türlü sefalete katlanan bir 

zümre, gümrük iltizamından, tefecilikten, kalp akçe sürümünden başlayarak nihayet ve hemen 

hemen bütün iktisadiyatımızda başlıca nüfuz sahibi olmaya başladı…” 1047 

Yukarıdaki bilgilerin ışığında, Osmanlı Devleti’nde Yahudiler konusunda en çok 

tartışılan nokta Dönmelik – Sabetayistlik’tir. Bu nokta Sabetay Sevi’ye izafe edilir. Onun 

idamdan Müslüman olduğunu ifade ederek kurtulması, ancak gerçek anlamda Müslüman 

                                                
1042 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 90.  
1043 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 136.  
1044 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 23.  
1045 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Aykurt Neşriyatı, s. 135.  
1046 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 212.  
1047 Atilhan, "İmparatorluğumuzun Tasfiyesi", Hüradam, 25 Aralık 1959, Nu: 430, s. 4. Atilhan, Yahudilerle 
alış veriş konusunda da okuyucularını ve dolayısıyla da tüm Müslümanları temkinli olmaya çağıracak bir 
fetvadan bahseder. İslam Âlimi Şeyh Elkalasi’nin Bağdat’tan gönderilen fetvasından şunları kaydeder: 
““Yahudilerden alış veriş etmekle büyük günah işliyorsunuz. Zira onlar sizden edindikleri kazançlarla İsrail’i 
destekliyorlar. Yahudiler mukaddes dinimize karşı çarpışmaktadır. Onlara karşı vaziyetimiz, aynı zamanda dini 
bir harp mevkiidir. Onlardan bir şey alan, Yahudilerin gayesini desteklemiş olur. Bunlarla alış veriş, 
kendileriyle aynı cephede ve omuz omuza Müslümanlığa karşı harp demektir. Para işleri onlar için harp 
işlerinden daha mühimdir. Bir Müslüman, bilmeyerek Yahudilerle iş yapmışsa, Allah’a işlediği bu korkunç 
günahın affı için yalvarsın! Biz bu fetvayı sırf Yahudi entrika ve istilasına karşı nefsimizi korumak için 
çıkarıyoruz. Yahudiler bu fetvaya itiraz edemezler, zira kendi fesat ve cinayetlerini gayet iyi bilirler” (Atilhan, 
"Nasıl Yahudi ve Mason Düşmanı Oldum?", Büyük Doğu, 1 Eylül 1950, S. 24, s. 12).  
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olmaması, Yahudiliğini gizlemesi ve sonrasında yaptıkları faaliyetler bu kavramın çıkış 

noktası kabul edilecektir. Sabetay Sevi, hahamlık eğitiminden sonra Kabala öğrenimine 

başlamış, daha sonra da manik-depresif olduğu ortaya çıkmıştı1048. Sabetay Sevi, Avlonya 

kasabasına sürüldükten sonra Selanik, Sabetayistlerin merkezi durumuna gelecekti1049.  

Dönme kavramı, 17. yy.’dan Osmanlı’nın değişik şehirlerinde, özellikle yukarıda da 

ismi zikredilen Selanik’te Müslüman adı ve kıyafeti altında yaşayan gizli Müslüman-Musevi 

Cemaati üyelerine, Osmanlılar tarafından Yahudilikten geldiklerini belirtmek amacıyla verilen 

bir kavram olmuştur1050. Dönmeler, İslamiyet’i bir kılıf olarak kullanacaklar ve devlet içinde 

politikadan uzak gibi gözükecekler, bu yüzden 19. yy.’a kadar fark edilemeyeceklerdi1051. Bu 

yıllarda özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde siyasî roller üstlenmeye başlayacaklardır1052. 

Atilhan’ın hedef aldığı kitleden birisi de bu dönme tabir edilenlerdi. O, bu konuyu da 

aynen Yahudilik ve Masonluk gibi başlıca mücadele sebebi saymaktaydı. “Dönmelik mevzuu 

bizim için bir hayat ve memat meselesi olmuştur ve bugün davamızın asıl hedefini teşkil 

etmiştir. Davadan kaçanın kalemi ve kılıcı kırılsın!”1053. Atilhan, İslam Tarihi’nde de ilk 

darbenin bir dönme tarafından yapıldığını vurgulamaktadır. Abdullah İbni Sebe adındaki 

Sanalı bir Yahudi’nin aslında dönmeliğiyle maksadının “Kuran-ı Kerim’i yok etmek ve 

İslamiyet’i yıkmak”  olduğunu belirtmektedir1054. Dönmeler konusunda Atilhan şunları 

söyleyecektir: “Bunlar Müslüman ismi taşırlar Müslüman değildirler. Irkçılık ve milliyetçiliğe 

kızıl düşmandırlar. Fakat kendileri koyu ırkçıdır. Kendi ırkdaşlarından gayrısıyla ne alış veriş 

ederler ne de dostluk ne de kız alıp verirler. Mezarları dahi ayrı ve ibadetleri bambaşkadır. 

Müslüman ismini ve maskesini sadece Türkü soymak ve Türkün bütün mukadderatına ve 

mukaddesatına el koymak için kullanırlar. O kadar içimize sokulmuşlardır ki ayıklayıp 

temizlemek ve şerlerinden, millet arasına ilka ettikleri nifak ve fesat tohumlarından kurtulmak 

son derece güçtür.”1055 

Yine dönmelerin ticaret hayatında kazanç sağlamak için Müslüman gibi gözükmek 

adına ellerinden geldiğini yaptıklarını belirten Atilhan, şunları söyleyecektir: “Bir Müslüman 

kadını mağazaya geldiğinde hiçbir Türk istihdam etmeyen dönme tezgâhtarlar birbirlerine 

“Hafız Efendi, Hacı Efendi” diyerek müşteriyi afsunlarlardı”1056. Atilhan, bu çift kimlikli 

                                                
1048 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 264.  
1049 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 84.  
1050 Abdurrahman Küçük, Dönmeler Tarihi, Rehber Yay., Ankara 1992, s. 199. 
1051 Ilgaz Zorlu, “Türkiye Sabetaycıları”, Birikim, Mart-Nisan 1995, S. 171, s. 71 
1052 Zorlu, “Türkiye Sabetaycıları”, s. 72.  
1053 Atilhan, “Dönmeliğin Türklüğe Tahakküm ve Müdahalesi”, Büyük Cihad, 11 Nisan 1952, Nu:57, s.2.  
1054 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 65. 
1055 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 112.  
1056 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 111.  



211 
 

zümrenin toplumdan tamamen yok edilmesine taraftardı. 1492'de İspanya Kralı Ferdinand ve 

İsabelle zamanında İspanya'dan kovulan Yahudilerden, işleri dolayısıyla ayrılmak 

istemeyenlerin görünüşte Katolik dinini kabul etmeleri ama içlerinde Yahudiliği korumaları 

gibi bir hareketle bazıları; servet sahibi olarak, ancak eski dinlerine dönmek isteyerek 

1532'den itibaren Türkiye'ye sığınmaya başlamışlardı1057. Atilhan ise, “Türk ve Müslüman 

ismi taşıyan ve bizden gibi görünen dönmelerin Türklerin bu misafirperverliğine nankörlükle 

karşılık” verdiğini savunmuştur1058. 

Atilhan’ın daha önce de belirtildiği gibi, Sultan II. Abdülhamid’i müstesna tutarak 

Osmanlı Sultanlarının Yahudileri önemli mevkilerde değerlendirmesine getirdiği eleştirilerde, 

Sultan Abdülhamid ile ilgili bir bilgi, Atilhan’ın söyledikleriyle tezat teşkil etmektedir. Buna 

göre; 1891- 92 Rus pogramlarından kaçan Yahudiler için Sultan II. Abdülhamid’in bir planı 

vardı. 1893'de Hahambaşı Moşe Levi'ye amacının Yahudileri Doğu Anadolu'ya yerleştirmek, 

yerli Yahudilerle beraber 4. Orduya bağlı 100.000 kişilik bir kuvvet hazırlamak olduğunu 

söylemiştir. Bu düşünce, Yahudi meclisi için bir güven ve iltifat belirtisi olarak 

algılanmıştır1059. 

Yahudiler, Osmanlı içinde diğer etnik grupların büyük devletler tarafından 

kullanılmasının yanında, tamamen sadık bir tebaa olduklarını iddia etmekteydiler. Bunu, 

aslında bir bakıma Atilhan’ın sıkça eleştirdiği ve şiddetle karşı çıktığı Talmud Yasaları’na 

bağlamaktaydılar. Atilhan’a göre sırf kin ve nefret ifadeleri içeren Talmud’un bazı bölümleri 

Yahudileri bulundukları yerlerde sadık bir toplum olmaya zorluyordu.  

“Memleketin yasası, yasamdır.”1060  

“Tanrı, bulundukları memleketlere karşı çıkıp başıbozukluk etmemeleri için İsrail’e 

yemin ettirdi.”1061  

Buna göre, eğer Atilhan’ın iddiaları içinde düşünülecek olursa Talmud’a sıkı sıkıya 

bağlı olan dindarlar kitlesinden, ona muhalif hareketler beklemek ne kadar aklî olabilir? Eğer 

yukarıdaki bilgiler sonradan uydurma ise Talmudlar’da yer alan gayri mantıkî ve gayri ahlâkî 

fikirlerin de doğruluğu sorgulanamaz mı? 

Yahudilerin, milliyetçilik akımı tesirinde kalarak isyan eden diğer etnik gruplara göre, 

kendilerini dışarda tuttukları görülmektedir. Hatta ayrışmalarda dahi çoğu zaman kayıtsız 

kaldıkları, bazen de Osmanlı’ya sadakatlerini belli edecek davranışlar sergiledikleri dikkat 

                                                
1057 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 23.  
1058 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 109.  
1059 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 26.  
1060 Ghitin, s. 10/2; Nedarim, s. 28/1. (Nakl: Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 39). 
1061 Kethubot, s. 101. (Nakl: Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 39). 
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çekmektedir. Pouquenville, Yunan İhtilali sırasında Yahudilerin Türklere yardımlarından 

bahsetmektedir. “Mezhepsiz ve kralsız bu millet (Yahudiler) Muhammed'in bayrağı altında 

İslam askerlerine katılmışlardır. Bu savaşta cehennem kuvvetlerinin Haç'a karşı birleşmeleri 

olağanüstü bir şey olmuştur. Musa ve Muhammed dinlerine bağlı ordular İsa'nın çocuklarına 

karşı savaşmaya hazırlanmışlardır.”1062 

Galanti’ye göre, Balkan Savaşı sırasında Yunanlılar Selanik'e girdiği zaman “En 

yurtsever Müslümanlar bile, müftüye varıncaya kadar evlerine Yunan bayrakları çekmişlerdi. 

Yalnız Yahudiler bu halden uzak kalmışlardı.” Yine müftünün kral huzurunda ikiyüzlüce 

hareket edip hahambaşının gayet dik bir şekilde Türkler lehine konuşması Atilhan 

perspektifinde son derece ters olaylardandı1063. Bu iddialara göre, Edirne işgali sırasında 

Museviler, şapkalarından pek çoğunu Türklere vererek onların serbestçe dolaşmalarını bile 

temin etmişti. Pinhas adında Edirneli bir Yahudi, bir Türk subayını öldürmek isteyen bir 

Bulgar'a engel oluyor, vücudunu adeta siper ediyor ancak sonuçta her ikisi de ölüyordu1064. 

Hindistan Müslümanlarının gönderdiği yardım parasıyla sağlanan ekmeğin, Türklere 

hahambaşının oğlu Sever Becarano Efendi eliyle dağıtılması ve Bulgar işgali sırasında 

Edirne'nin Yahudi çocuklarının Bulgar subay ve erlerinin yanında inadına yüksek sesle Türkçe 

konuşması gibi örnekler, Atilhan’ın iddiaları yanında sıra dışı örneklerdi.  

Nesim Navoru'nun İzmir'de İngiliz General Dixon ve Nureddin Paşa'nın kaldığı otelin 

salonuna getirilen Yunan bayrağını yırtması da bir sadakat örneği olarak verilmiştir1065. Hatta 

bu sadakat, Siyonizm konu olduğu zamanlarda dahi kendisini muhafaza etmiştir. Ateşkes 

sırasında yabancı bir Siyonist’in Bursa'da Yahudilerden yardım istemesi üzerine Bursa 

Yahudileri Türk Musevilerinin Siyonizm ile ilgilenmediklerini bildirmişlerdir1066. Bunun yanı 

sıra Yahudiler, Osmanlı’ya sadakatlerinin bedellerini de ödemekteydiler. Galanti’nin Ahmed 

Rasim’den yaptığı alıntıya göre 1821 Mora İsyanı sırasında, Etniki Eterya'nın üyesi olarak 

bilinen Fener Rum Patriği Gregorios asılmış, cesedi Sadrazam Benderli Ali Paşa'nın emriyle 

üç Yahudi tarafından deniz kenarına sürüklenmiştir. Bu olay, Mora'ya abartılarak yansıtılmış, 

burada yapılan katliamda 5.000'e yakın Musevi öldürülmüştür1067.  

 Bu tür örneklere bakılacak olursa Türkler ile Yahudiler arasında hiçbir sorun 

görülmemektedir. Galanti, çok daha ileri örneklerle genel geçer bilgileri de alt üst etmektedir. 

Buna göre, meşhur Emanuel Karaso’nun Sultan Abdülhamid’in hal’i sırasında herhangi bir 
                                                
1062 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 47.  
1063 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 53.  
1064 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 55. 
1065 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 61.  
1066 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 67. 
1067 Ahmed Rasim, Osmanlı Tarihi, C.4, s.1749 (Nakl: Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 87). 
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edepsiz davranışı yoktur. Galanti, dayanak olarak hal’ ilanı için gelen kurulda Arif Bey, 

Hikmet Paşa, Esat Paşa, Karaso ve Araf Efendi’yi sayarken, saray görevlisi olarak sadece 

Galip Paşa’nın bulunduğunu kaydetmekte ve iddialarını da Galip Paşa’nın 14 Şubat 1937 

tarihli Tan’a verdiği mülakatına dayandırmaktadır. Oysa bu mülakatta Galip Paşa’nın son 

derece tarafgirliği göze çarpmakta, adeta İttihatçılığını üzerinden atamadığı gözlenmektedir. 

Bu mülakatının bir yerinde ilginç bilgiler verecektir. Buna göre; Sultan Abdülhamid’in hal’ini 

ilan edenlere ısrarla ve tedirginlikle hayatının emniyette olup olmadığını sorması, bunu 

sorarken sesinin dahi titremesi, sanki yalvarıyor gibi bir halde olması… Buna karşın 

kuruldakilerin, sert muamele yapmak zorunda kalmalarıyla Sultan’ın neredeyse aman 

dileyecek hale gelmesi, pek de gerçekçi bir anlatım olarak gelmemektedir1068. Yine Galanti, 

Karaso hakkında Selanik’teki görevi için “Topluma en çok hizmet edenlerden biri olmuştur.” 

demektedir1069. Tabii buradaki toplumdan hangi toplumun kastedildiği hakkında net bir ifade 

kullanmamış olması da akıllara “Hangi toplum?” sorusunu getirecektir. Galanti’nin 

söylemlerinden kısaca, hedefin Sultan Abdülhamid olduğu anlaşılmakta, ifadelerinde İttihat 

ve Terakki için ise tamamen destekçi bir tavır sergilediği görülmektedir.  

Osmanlı Devleti ve Yahudileri karşı karşıya getirecek olan yegâne kavram 

Siyonizm’dir. Daha önceki bölümlerde bu konu Filistin Cephesi ile bağlantı kurularak 

ayrıntılıca işlenmişti. Aslına bakılacak olursa İslam topraklarında Siyonizm’in resmi olarak ilk 

tanındığı yer İstanbul olmuştur1070. 1908'de kurulan ve Victor Jacobson tarafından yönetilen 

Siyonist kuruluş, Angle Levanten Bankacılık Şirketi adı altında çalıştı. Bundan sonra 

Siyonizm özellikle İstanbul'da daha az oranda da 1912'ye dek Osmanlı egemenliğinde kalan 

Selanik'te ve giderek diğer büyük Sefarat merkezlerinde gelişme göstermiştir. Atilhan ise, 

Siyonistlerin Osmanlı bünyesine –bu kelime daha kavramlaşmamış olsa da- 1861’den itibaren 

sokulmaya başladıklarını iddia etmektedir1071. Siyonizm, diğer kuruluşlar yanında mesela bir 

Alliance İsraelit Universele1072, bir B'nai Brith gibi yerel gereksinimleri daha iyi karşılayan 

yepyeni bir olanak olarak görülmüştür ki özellikle Alliance’nın karşısındaki etkin ve yeni 

rakip Siyonist akım olarak kabul edilmiştir1073.  

                                                
1068 Selahaddin Güngör, “Kumandanların Harp Hatıraları”, Tan, 14 Şubat 1937, Nu: 657, s.7.  
1069 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 104. 
1070 Benbassa, “ 20. Yüzyıl Başında Osmanlı…”, s. 34.  
1071 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 311.  
1072 1860'da Paris'te devrimci düşüncelerle beslenmiş liberaller tarafından kurulan Alyans, görev alanını ezilen 
Yahudilerin haklarını savunmak ve onların özgürlüğü için çalışmak olarak belirler. Alyans'ın amacı; tutucu din 
adamlarının yerine ilerici hahamları yetiştirmektir (Esther Benbassa, Son Osmanlı Hahambaşısı'nın 
Mektupları, (Çev. İrfan Yalçın), Milliyet Yay., İstanbul 1998, s. 19,21). Atilhan ise, cemiyetin Parisli Yahudi 
avukat Cremieux tarafından kurulduğunu belirtmektedir (Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 125).  
1073 Benbassa, Son Osmanlı Hahambaşısı'nın Mektupları, s. 30.  
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Filistin’e göç dalgaları, Osmanlı için son derece ihtiyatlı davranılması gereken bir 

meseleydi. İç ve dış politika olarak bu, hassas dinamikleri içeriyordu. Gerek milliyetçilik 

akımı gerekse de oluşan dengeler ve bunun yanında Sultan Abdülhamid’in izlemiş olduğu 

Panislamist politika, bu konuyu önemli bir tehdit olarak algılamıştır. Filistin’e göç ve 

Osmanlı topraklarında bir Yahudi merkezi kurulma isteği gündemden düşmeyecek 

isteklerdendi. Jön Türklerin bu konuda getirmiş olduğu yenilik, Yahudilerin Filistin’e 

yerleşmelerini önlemek adına, onlara Mezopotamya gibi bazı yeni bölgeleri önermek 

olacaktır. Ancak Atilhan daha önce de belirtildiği üzere Talat Paşa’nın Yahudilere Filistin’de 

bir yurt verilmesini daha 1907’de vaat etmiş olduğunu ifade etmişti1074. Başka bir yerde de 

Yahudilere Filistin topraklarında muhtariyet sözü verdiğini yazmaktadır1075. Filistin Cephesi 

işlenirken görüldüğü üzere, 4.Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın düzenlediği anti-Siyonist 

harekât 1915-1916 arasında aralıksız sürmüştür1076.  

Avram Galanti’nin savunduğunun aksine Osmanlı içinde Siyonizm’e muhalefet, 

Yahudi ileri gelenlerinin Osmanlı yönetimiyle ilişkilerine uygun düşmektedir. Amaç 

imparatorluğa bağlı gözükerek onun korumasından yararlanmaktı. Burada mali endişeler de 

ön plana çıkmaktadır. Ülkede anayasal bir rejim kurulduğu dönemde bile Osmanlı 

Parlamentosu'nda yer alan Yahudi milletvekilleri ne Yahudilerin ne de Siyonizm’in 

savunuculuğunu üstlendiler1077. Böylece daha önce de belirtildiği üzere Yahudiler olayların 

içinde girmektense dışında hiç değilse tarafsız kalmayı –kalmış gözükmeyi- tercih etmişlerdir. 

Netice olarak Doğu Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da Siyonizm, yerel 

Yahudi topluluklarının modernleştiği ve ülkede Türk ulusçuluğunun geliştiği dönemde ortaya 

çıkacaktır1078. Esther Benbassa, Türkiye’de Siyonizm olgusunu gerçekten kayda değer şu 

tespitiyle özetlemiştir: 

“Gerçekte Siyonizm, imparatorlukta Yahudilerin kimliklerini bulmalarında önemli rol 

oynamıştır. 19. yüzyıldaki reformlar kâğıt üzerinde kalmış ve onları Müslümanlarla eşit 

düzeye getirmemişti. Siyonizm onlara, imparatorluğun çıkarlarıyla görece uyuşan ulusal ve 

siyasal bir bilinç sağlamıştı ve bu düzeyde daha çok Yahudi ulusçuluğu olarak işlev 

görüyordu. Siyonizm ne öğrenimi ne de nitelikleri olan, geleceği belirsiz ve hali vakti yerinde 

Yahudilerin bıraktığı semtlerde yaşayan yoksul gençliğe bir ideal sundu. Bu gençlerin artık 

kendi ulusları olacaktı; Yahudilikleri artık onlar için bir utanç kaynağı olamazdı. Bundan 

                                                
1074 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 216.  
1075 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 175.  
1076 Benbassa, “ 20. Yüzyıl Başında Osmanlı…”, s. 35.  
1077 Aynı Yer. 
1078 Benbassa, “ 20. Yüzyıl Başında Osmanlı…”, s. 36.  
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sonra ve yalnızca Müslüman bir ülkede azınlık ve de Batılılaşmış Yahudi burjuvazinin 

kuyruğu değillerdi. Örgütlü bir hareket olarak Siyonizm, Osmanlı Yahudiliğini kendi hedefleri 

için kullanmak istemiş ve bunu gerçekleştirmek için ortak yaşam motifinden ve onun sunduğu 

kaynaklardan yararlanmıştır. Aynı biçimde bazı grup ve kişiler güç kavgalarında 

Siyonizm’den yararlanmış ama onun programını uygulamamışlardır. Türkiye'de Cumhuriyet 

döneminde Siyonizm, gizli bir biçimde işlenmiştir.”1079 

Siyonizm üzerinde durulurken Thedor Herzl’den bahsedilmeden geçilemez. Zira 

Herzl, Siyonizm’in ve İsrail’in kurucusu kabul edilmektedir. Ancak Siyonizm tabirini ilk defa 

ortaya atan ve Filistin’de bir sosyalist lider olmayı hayal eden Nathan Birnbaum’dur1080. Herzl 

ile ilgili en ayrıntılı bilgiye Herzl’in hatıralarından ulaşmak mümkündür. Hatıraları ve kendisi 

hakkında yazılanlar belli bir sistematik içerisinde incelendiğinde gerçekçi bilgilere de 

ulaşmak kolay olmaktadır. Bu yüzden hatıralarını göze almakta fayda görülmektedir. Herzl’in 

hatıralarının Türkçeye tercümesini yapan Ergun Göze, “Türkiye’de Siyonizm hakkında ilk 

olarak eserler neşreden Cevat Rifat Atilhan’ı rahmetle andığını” belirterek, Atilhan’ın 

Siyonizm’in Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına nasıl katkıda bulunduğu hakkında 

vatanperverane neşriyat yaptığını vurgulamaktadır. Yine bu konuda ilk ilmî yayının ise Doç. 

Dr. Yaşar Kutluay’ın “Siyonizm ve Türkiye” adlı eseri olduğunu belirtmektedir1081. 

Konumuz doğrudan Herzl ve Siyonizm olmadığı için burada nokta koymak 

durumundayız. Ancak Ergün Göze’ye ait bir yorum, Herzl-Siyonizm ve İsrail ile ilgili bu son 

noktayı belirtmesi açısından önem arz etmektedir. Herzl’in ölümünden sonra cesedi, 16 

Ağustos 1949’da Viyana’dan İsrail’e getirildi ve kurucusu olduğu devletin minnet borcu 

olarak bir Milli Cenaze Merasimi yapıldı. Böylece İsrail’in bir Siyonizm meyvesi olduğu 

perçinlenmiş oldu1082. Şunu da belirtmek gerekir ki; Herzl’in ölümünden sonra Siyonizm 

hareketi girdiği bölünme ve parçalanma tehlikesinden Weizman sayesinde kurtulacaktır1083. 

 

 

 

                                                
1079 Benbassa, “ 20. Yüzyıl Başında Osmanlı…”, s. 38. 
1080 Herzl, Hatıralar, s. 61. 
1081 Herzl, Hatıralar, s. 4.  
1082 Herzl, Hatıralar, s. 345. Herzl, 44 yaşında öldü. Yaşamı olağanüstü duygu dolu bir serüven olmuştu. On yıl 
zarfındaki yoğun çabaları bedenini harap etmişti. Uğraşları evliliğine mal olmuştu. Ailesi, acınacak durumdaydı. 
Eşi Julia, ondan üç sene sonra öldü. Freud'un tedavi etmekte olduğu oğlu Hans, bir süre sonra intihar etti. Diğer 
kızı Trude, bir Nazi kampında açlıktan öldü ve oğlu Stephan da 1946'da intihar ederek aileye son noktayı koydu. 
Fakat Siyonizm, onun soyuydu. Aslında Herzl öldüğünde Siyonizm, sağlam temellere oturtulmuştu ( Johnson, 
Yahudi Tarihi, s. 372).  
1083 Yaşar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, Akçağ Yay., Ankara 1973, s. 385.  
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E. Kan İftirası veya İğneli Fıçı Meselesi  
İğneli Fıçı olarak isim yapmış olan ve Yahudi aleyhtarı çevrelerde bir şehir efsanesi 

haline getirilen bu söylenti tamamen Hristiyan kaynaklıdır. İddia edildiği gibi Müslüman 

toplumunda çok da rağbet görmemiştir. İnanan çevreler –çevre demek ne kadar doğruysa- 

dahi çok az sayıdadır. Bunun sadece bir şehir efsanesi olduğu Osmanlı kayıtlarıyla da 

belgelenmiştir.  

Söylentiye göre Yahudiler, Mısır esaretinden kurtulmalarının yıl dönümü olarak kabul 

ettikleri Pesah başka bir deyişle Hamursuz Bayramı’nda1084 gayri Yahudi birisini –özellikle 

bir çocuğu- öldürerek kanını hamursuz denilen ekmeğe katarlarmış. Bu iddialar Yahudilerin 

tepki görmesine ve baskılara maruz kalmasına sebep olmuştur. Bu olaylar ise genelde Avrupa 

ülkelerinde kendisini göstermiştir. Osmanlı Devleti bünyesinde ise Hristiyan toplumu içinde 

bu iddiaların ortaya atıldığı görülmektedir. Oysa Yahudilikte kanın yasaklandığına dair birçok 

ayet vardır. Bunun tam tersi olarak Atilhan ise insanları öldürüp kanını hamursuza katma 

olayının Tevrat’ın Levililer kısmında yazıldığını iddia etmiştir1085. Ancak Tevrat’ın bu 

kısmında Tanrı’ya sunulan kurbanlardan bahsetmektedir ve bu şekilde bir katliam söz konusu 

değildir1086. Bu tür olaylar halk arasında birer şehir efsanesi iken Hristiyan yazarlar tarafından 

da kullanılıyordu. Bunlara bir örnek olarak Atilhan, Charles Dickens’in Istırap Çocuğu adlı 

romanını vermektedir1087. 

Türkiye'de Hamursuz'a kan katıldığına dair ilk iddia/iftira Kanuni zamanındadır. 

1530'da Amasya’da Yahudilerin evlerine girip çıkan bir Ermeni fakirinin, (Ermeni 

kadınlarının tanıklığıyla) Yahudiler tarafından öldürüldüğü iddia edilmiştir. Sorgu sırasında 

yapılan işkencelere dayanamayan Yahudiler, suçu üstlenmek zorunda kalmışlar ve idam 

edilmişlerdir. Hekim Yakup ise şehrin ortasında yakılmıştır. Ancak bir süre sonra bu Ermeni 

                                                
1084 Pesah, Yahudi bayramları arasında en eskisi sayılandır. İbrani takvimine göre Nisan ayının 15‘ine 
rastlamaktadır. Tarımsal, milli, popüler aile bayramı özelliklerini kendinde toplayan Pesah, İsrail’de 7 gün, 
Diaspora’da ise 8 gün boyunca kutlanmaktadır. Yahudilerin Mısır esaretinden Tanrı‘nın yardımıyla kurtuluşunu 
ve bağımsız bir kavim olarak varlıklarını sürdürmelerinin başlangıcını anımsatması bakımından bir Bağımsızlık 
Bayramı olarak da nitelendirilir (Yahudilikte Kavram ve Değerler: Dinsel Bayramlar, Dinsel Kavramlar, 
Dinsel Gerçekler, (Haz: Suzan Alalu vd), Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın, İstanbul 1996, s. 10).  
1085 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 82.  
1086 Tevrat/Levililer, (http://www.dünyadinleri.com/tevrat/). 
Bölüm: 7 Cümle: 27: “Kan yiyen herkes halkımın arasında atılacak” 
Bölüm: 17 Cümle: 10: “İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim kan yerse, ona öfkeyle 
bakacağım ve halkımın arasından atacağım” 
Bölüm: 17 Cümle: 12: “Bundan dolayı İsrail halkına sizlerden ya da aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse 
kan yemeyecek dedim” 
Bölüm: 17 Cümle: 14: “Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Bundan dolayı İsrail halkına hiçbir etin kanını 
yemeyeceksiniz dedim. Çünkü her canlıya yaşam veren kandır. Onu yiyen halkın arasında atılacaktır” 
Bölüm: 17 Cümle: 17: “Hayvan yağı ve kan yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca bu kural 
hep geçerli olacak” –Buradaki hayvan yağı kurbanın yağıdır-  
1087 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 173.  
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fakiri şehre dönmüş ve dindaşları tarafından kaçırıldığını açıklayınca bizzat Kanuni tarafından 

verilen emir üzerine, olayın müsebbipleri aynı cezalara çarptırılmışlardır. Atilhan Ermeni’nin 

Karabet Hanciyan isminde olduğunu ve Kadı Hüseyin’in bu soruşturmayı yaptığını 

belirtmektedir1088.  

Tokat'ta buna benzer bir uydurma sonucu iftiracılar derhal cezalandırılırlar. Bu 

iddialardan dolayı Musevi Cemaati, Padişah'tan korunma talep etmiştir. Rüstem Paşa 

aracılığıyla Sultan, bu gibi iftiraların mahkemeler atlanarak doğrudan kendisine sunulmasını 

emreden bir ferman çıkarır. Galanti, bu fermanın zamanla bulunamadığına dikkat 

çekmektedir1089. 

1840'da Şam'da Katolik Papazı Pere Thomas'ın öldürülmesi dolayısıyla yedi ay devam 

eden işkence ve baskılar, Türklerin Şam'ı geri almasıyla sona ermiş, tutuklular serbest 

bırakılmış, tutuklulardan işkencelere dayanamayan dört kişi ölmüştür1090. Thomas ile birlikte 

hizmetçisi de öldürülmüştü1091. Atilhan da dava dosyasının Fransa Hariciyesinde olduğu halde 

daha sonradan kaybedildiğine dair bir bilgi vermektedir. Buna göre, Albert Moniot Dinî 

Cinayet kitabını yazarken dosyanın kendisine gösterilmediğini belirtmiş, Henry Desportes ise 

Kanun Esrarı kitabında vesikanın 1870’de Yahudi Cremieux’un nazırlığı sırasında yok 

edildiğini söylemiştir1092. 

Suriye'de Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda bir Hristiyan çocuğun kanını 

akıtmalarına dair itikadı olan bir Rum, Yahudi mahallesinde gördüğü Hristiyan çocuğun bu 

maksatla kaçırıldığını sanıp münakaşa çıkarmıştır. Jandarma çavuşunun dahi bu iddiaların 

doğruluğuna inanması gibi ilginç hadiseler cereyan etmiştir1093. Yine benzer şekilde Rodos’ta 

sünger ticareti rekabetinden dolayı Yahudiler, iftiraya uğrar. Zanlılar işkence sonucu itirafa 

zorlanır. Rodos mutasarrıfı Yusuf Paşa'nın emri ile tutuklamalar yapılır. Yapılan aramalarda 

ise bir şey çıkmaz. Kaybolduğu iddia edilen Rum çocuğu Şira adasında ortaya çıkar. Yusuf 

Paşa bunun üzerine görevden alınır1094. İstanköy'de kaybolan Dimitri Tarniko'nun Yahudiler 

tarafından öldürüldüğü iddiasının gerçek zannedilmesi üzerine, bu iddianın Rum milleti ile 

Yahudi milleti arasındaki düşmanlıktan kaynaklandığı da Osmanlı belgeleriyle 

sabitlenmiştir1095. Öldürüldüğü iddia edilen bu Rum’un, cinnet sonucu ortadan kaybolmasının 

anlaşılması üzerine iki milletin birbirine düşmesinin önlenmesi de yetkililer tarafından takdir 
                                                
1088 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb.,  s. 78.  
1089 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 34.  
1090 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 35. 
1091 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, Cemal Azmi Matb., s. 79. 
1092 Atilhan, İğneli Fıçı, s. 8.  
1093 BOA, Y.PRK. UM. D:31 G: 125.  
1094 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 35. 
1095 BOA, A) MKT.UM. D:556 G:15.  
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edilmiş ve bu tür iddiaların önüne geçilmeye çalışılmıştır1096. Genelde Hristiyan muhitlerinde 

olan bu söylentilere bir örnek de Ayamavra’dan verilebilir1097. Buna göre; Ayamavra'da 

Yahudiler tarafından bir Hristiyan kızının gizlice öldürülmesi söylentileri üzerine Ayamavra 

ahalisinin oradaki Osmanlı tebaasından olan Yahudilere zarar verme fikrinde oldukları ve 

bunların Yunan hükümetince Preveze'ye kayıklarla nakledildikleri ve dükkânlarının 

kapatıldıkları duyulmuştur. Hatta bazı Yahudilerin saldırıya uğradıkları da doğrulanmıştır1098 

Yahudilere yönelik İğneli Fıçı iddialarının hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar 

arasında zamanla yaygınlaşması üzerine, Osmanlı padişahları da buna karşı bazı önlemler 

almışlardır. Sultan I.Ahmet, 14 Zilhicce 1017 (M. 21 Mart 1609) tarihinde Silistre 

Sancağındaki tüm kadılara gönderdiği bir emirde, İğneli Fıçı davaları açılmamasını ve emre 

rağmen bu tür davalara bakan kadıların cezalandırılmak üzere adlarının yazılıp Dergâh-ı 

Hümayuna gönderilmesini emretmiştir1099.  

Şam’da Yahudilerin diğer milletlerin çocuklarını öldürdükleri yolundaki iftiraların 

önlenmesi için Osmanlı Devleti hassas davranıyor ve gerekli tedbirlerin alınması lüzumunu 

duyuyordu1100. Bu arada 1840’da yaşanan Şam olaylarının ardından, İngiliz Sir Moses 

Montefiore1101 ve Fransız Isaac Adolphe Creeux önderliğinde Avrupa’nın önemli 

Yahudilerinin oluşturduğu bir heyet 27 Ekim 1840 tarihinde Sultan Abdülmecit’le 

görüşmüştür. Sultan, 6 Kasım 1840’ta, İstanbul Kadısına bir ferman vererek Osmanlı 

Yahudilerinin yaşanan olaylarda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını belirtmiştir. Aynı 

şekilde, Sultan Abdülaziz de, çıkardığı bir fermanla Sultan Abdülmecid’in fermanına benzer 

bir tavır sergilemiştir1102. Bu fermanlar, Avrupa'daki mahkemelerde bile iftiranın geçersiz 

kalmasına kesin bir kanıt teşkil etmiştir. Sultan Abdülmecid’in Kan İftirasının önlenmesine 

yönelik fermanının ilan edilmesinde İngiliz Yahudilerinin temsilcisi olan Montefiore’nin etkili 

olduğu söylenmektedir1103. 

Atilhan da yazılarında bu türden hadiselere sıkça yer vermiş, aynı ismi taşıyan bir de 

kitap yayınlamıştır. Ancak Atilhan’ın dayandırdıkları, daha önce de değinildiği gibi Hristiyan 

kaynaklı haberlerdir. Çok daha uç bir örnek ise Yeni Sabah gazetesinde görülmektedir. Buna 

                                                
1096 BOA, MKT. UM. D: 562. G: 65. 
1097 Ayamavra: Lefkada. (Yunanca: Λευκάδα), Yunanistan'ın batısında, İyonya Denizi'nde bir adadır. (Ayrıntı 
için Bknz: http://tr.wikipedia.org/wiki/Lefkada).  
1098 BOA, DH. MKT. D:1831 G:3.  
1099 İ. Atis, “Tarihte Yahudilerin İğneli Fıçısı”, Tarih Hazinesi, , İstanbul, Nisan 1951 S. 9, s.428-429.  
1100 BOA, HR.MKT. D:156 G:6.  
1101 Siyasal Siyonizmden kaynaklanan bir Yahudi devleti kurmak idealiyle ilk toprak satın alınması, 1855’te 
Moses Montefiore tarafından gerçekleştirilmiştir (E. Montet (ve diğerleri), Tarihte ve Günümüzde Siyonizm 
ve Yahudilik, Örgün yayınevi, İstanbul 2006, s. 585).  
1102 Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 35-38.  
1103 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 310.  
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göre, Odesa’daki kasaplarda insan etinin satıldığı ortaya çıkmıştır. Burada da suçlanan 

Yahudiler olacaktır1104. Bu suçlamalar, çok abartılı gözükmektedir. Zira 1900’lerde yaklaşık 

170.000 Yahudi’nin yaşadığı Odesa, hem en vahşi şekilde Yahudi düşmanlığının hem de aynı 

zamanda Yahudi kültürünün bir merkezi halini almıştı1105 ki Odesa’da 20 ila 30 bin arası 

Yahudi’nin canlı canlı yakıldığı bile söylenmiştir1106. 

Atilhan, bu İğneli Fıçı olaylarından yola çıkarak Yahudiliğe düşman olduğunu 

belirtmektedir. Çocukluğunda kapılarının önünden “Eskiler alayımmm!!!” nidası ile geçen bir 

Yahudi gördüğünde korkudan titrediğini, ancak kendisini teselli ettiğini ifade etmiştir. “İyi bir 

Müslüman terbiyesi almış ve kelimenin tam manası ile mümin bir babanın muhitinde büyümüş 

bir çocuk olarak bütün bize anlatılanların çocukları korkutmak için uydurulmuş umacı 

masalları olduğunu düşünerek teselli bulurdum. Bununla beraber çocuk ruhumda ve saf 

benliğimde koskoca bir istifhamın beni bir lahza bile terk etmediğini sezerdim…” diyerek bir 

anısını aktarmıştır1107. Atilhan’ınkine benzer bir çocukluk anısı da Hasan Âli Yücel’e aittir. 

Yücel de bu konuda şunları diyecektir: “Annelerimden, dadılarımdan dinlediğim 

çocukluğuma ait en heyecanlı hikâyelere göre, o zamanlar bizi iki şey ile korkuturlardı. Biri, 

sokaklarda “Eskiler alayım” diye bağıra bağıra gezinen, çoğu sakallı Yahudilerdi. Güya 

bunlar, çocukları yakalayıp ağızlarına eski bezler tıkadıktan sonra, gizli duraklarına götürür, 

orada iğneli fıçıya atarlarmış. Onların her vesileden istifade ile Müslümanlara kötülük 

ettikleri sanılırdı”1108. 

Ancak bu tür iddiaların aklî ve mantıkî hiçbir delil ve açıklaması yoktur. Zaten çok az 

bir muhitte ve sadece efsanelere meraklı halk arasında konuşulması, iddiaların çoğunluk 

tarafından kabul gördüğünü göstermez. Celil Bozkurt’un tezinde isnat ettiği Münevver 

                                                
1104 Yeni Sabah, 23 Mayıs 1954, Nu: 5464, s. 5.  
1105 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 399 
1106 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 454. 
1107 Atilhan, “Nasıl Yahudi ve Mason Düşmanı Oldum?”, Büyük Doğu, 18 Ağustos 1950, S. 22, s. 12.   
“Aşağı yukarı 1315 senesinde filandı. Manastır’da idik. O sene Yahudi mahallesinde bir yangın olmuş, şehir 
kızıl alevlere bürünmüştü. Ertesi gün kasabada bu yangından daha müthiş, daha korkunç bir haber kulaktan 
kulağa yayıldı. Yangın yerinde Yahudi hahamına ait taş bir evin bodrumunda iğneli fıçıya atılmak için saatini 
bekleyen bir Bulgar çocuğunun iniltilerini işitenler, onu insanlıktan çıkmış, korkudan şuurunu kaybetmiş, 
renksiz, mecalsiz ve perişan bir halde kurtarmışlar. Aradan yarım asra yakın bir zaman geçtiği halde çocuk 
hafızam ve iliklerime kadar işlemiş bir kin, bu çocuğun ismini ve köyünü hâlâ dünkü gibi bana hatırlatıyor: 
Manastır’ın Magarova köyünden Kosti oğlu Dobre… Bütün bu canlı misallere rağmen yine şuurumla vicdanım 
arasında mücadele devam etmekte ve küçük varlığımı sarsmakta idi. Fakat kısa bir zaman sonra cinayet 
mahallinde kurulan idam sehpalarında sallanan sakallı Yahudilerin iğrenç manzarası karşısında şuur ve 
vicdanımda mücadele nihayete erdi. Toy çocukluğuma rağmen en kuvvetli bir itminan hissi, sinirlerimin bütün 
liflerine ve ruhumun en görünmez mıntıkasına bir anda hâkim oldu. Zaman ilerliyor, seneler geçiyor, idrakimde 
tekâmül vücuda geliyordu. Müslüman terbiyesi ile büyümüş bir insan sıfatı ile havsalam bu cinayetleri, bu 
korkunç hikâyeleri istiap etmemeye başladı. Din namına cinayet… Hiçbir Müslümanın idrakine sığmaz bir 
şenaatti” 
1108 Zafer Toprak, “1934 Trakya Olaylarında Hükümetin ve CHF'nin Sorumluluğu”, Toplumsal Tarih, Ekim 
1996, S.34, s. 23.  
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Karabulut cinayetinin bir İğneli Fıçı Vakası olarak algılanmış olması da bize göre tamamen 

hayal ürünüdür ve bu komplo teorisini ortaya atanlara da şehir efsanecileri gözüyle bakmak 

gerekmektedir. İddiaları tüm bir Türk toplumuna mal etmek ve bunların hâlâ halk arasında 

yaygın olduğunu kabul etmek son derece insafsız bir iddia olarak kabul edilmelidir. Atilhan’ın 

İğneli Fıçı adlı eserinin en fazla baskıyı yapan eserlerinden olması, bu iddiaların geniş halk 

kitleleri tarafından benimsendiğine bir mesnet teşkil etmemelidir1109. 

 

F. 1934 Trakya Olayları ve Atilhan  
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde azınlık karşıtlığı ile ilgili önemli olaylardan birisi de 

1934 Haziran ayı ve sonrasında yaşanan “Trakya Olayları” olarak adlandırılan gelişmedir. Bu 

olay, Türkiye’de üst düzeyde bir Antisemitizm tartışmasını doğurmuştur. Yaşanan olaylar 

spekülatif yaklaşımlarla da olsa devletin resmi politikasının bir yansıması olarak da 

değerlendirilmiştir. Atilhan’a göre, Yahudi karşıtlığı da Siyonistler tarafından düzenleniyordu. 

Böylece Siyonistler, artan Yahudi düşmanlığı ile diğer Yahudileri davalarına kazandırmayı 

amaç ediniyorlardı1110. 

Olaylar, Çanakkale ve Trakya çevresindeki yerlerde bulunan Yahudilerin büyük 

çoğunluğunun hızlı bir şekilde İstanbul’a göç etmesiyle sonuçlanacaktır. Özellikle 

Çanakkale’deki tehditler devam edince 1.500 kadar Yahudi İstanbul’a gitmiştir. Ancak 

dönemin Türk basını bu olaylardan hiç söz etmemiştir1111. Cumhuriyet gazetesine göre, göç 

hareketi abartılıdır. Bu hareket şiddet ve zordan değil, son ekonomik hadiselerden dolayı 

meydana gelmiştir. Yine aynı gazete, İstanbul’a gelen Yahudilerin bir kısmının hemen ticaret 

hayatına başladıklarını belirtmişti. Bazıları bakkal dükkânı açmakta bazıları ise seyyar 

esnaflık yapmaktadır. Gazete ayrıca vagon dolusu Yahudilerin geldiği haberlerini 

yalanlamıştır1112. 

 İlk başta Yahudilere karşı girişilen bir boykot şeklinde başlayan olaylar, daha sonra 

fizikî saldırıları da beraberinde getirmiş ve işler adeta çığırından çıkmıştır. Yahudilere ait ev 

ve iş yerlerinin talan edilmesi, Yahudi kadınlara tasallutta bulunulması gibi şiddete yönelik 

hadiseler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olaylara el koymak zorunda kalmıştır. 

Kısa zamanda gasp edilen malların %75’i sahiplerine hükümet yetkilileri tarafından iade 

edilmiştir. Savcılık da gerekli takibatı yaparak olaylara karışanlar hakkında işlem başlatmıştır. 

                                                
1109 Ayrıntı için Bknz: Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle…, s. 178.  
1110 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 48.  
1111 Avner Levi, “1934 Trakya Yahudi Olayları: Alınamayan Ders”, Tarih ve Toplum, Temmuz 1996, S. 151, s. 
13.  
1112 “Musevilerin Hicreti”, Cumhuriyet, 11 Temmuz 1934, Nu: 3656, s. 1, 6.  
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Kırklareli’nde Ticaret Odası Başkanı, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü ile birlikte birçok 

yetkili yargılanmıştır1113. Yetkililer İstanbul’a giden Yahudilerin geri dönmeleri için her türlü 

yardımın yapılacağını da açıklamıştır1114.  

Başbakan İsmet İnönü de olayların yatışmasıyla TBMM’de bir konuşma yapmıştır. 

Konuşmasında, “Antisemitizm Türkiye metaı ve zihniyeti değildir. Vakit vakit hariçten bizim 

memleketimize girer ve derhal önüne geçilir. Bu feveranın da böyle bir salgın olması 

muhtemeldir. Böyle cereyanlara katiyen müsaade etmeyeceğiz” sözlerini sarf etmiştir1115. 

İnönü’nün bu nutku Mısır’ın en büyük gazetesi olan El Ehram’da da yayınlanmış ve Mısır 

kamuoyunda yankısı çok olumlu olmuştur1116. 

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da Anadolu Ajansı’na şu açıklamada bulunmuştur: 

“Yabancı yerlerde görülen Antisemitik cereyanlar bazen bizde de makes buluyor. Bir defa 

daha İstanbul’da Türk efkâr-ı umumiyesine arz ettiğim gibi biz memleketimizi, 

vatandaşlarımızı başka memleketlerde cereyan eden böyle fikirlerden ve aksülamellerden 

daima masun bulundurmak isteriz. Hiçbir memleketin dâhili siyaseti ve dâhili münakaşaları 

bizim memleketimizin iç işlerine tesir edemez ve etmemelidir. Bizim iç siyasetimizin esası 

kendi şartlarımıza ve kendi kanunlarımıza göre cereyan eder. Yahudiler aleyhinde bu yolda 

neşriyatta ve telkinatta bulunanları yola getirmek, Türk kanunlarını tatbikle mükellef olan 

hükümetimize ve mahkemelere aittir.”1117 

17 Temmuz’da Türk Hükümeti, Şükrü Kaya’nın bölgeyi teftişine dayanarak bir rapor 

hazırlamıştır. Rapora göre, olayların sebebi Antisemitizm cereyanı idi. Bu cereyanın hızlı bir 

şekilde sürmesinde son zamanlarda yapılan bazı yayınların da etkisinden bahseden raporda, 

Yahudi aleyhtarı yayınlara dikkat çekilmiş ve basının bu konuda daha hassas olmaları 

gerektiği vurgulanmıştır1118. Avner Levi’ye göre bu bildiri, “Trakya'da bir antisemit 

potansiyel bulunduğunu, bastırıldığını ancak dünya olaylarından ve gazetelerden etkilenerek 

tekrar başkaldırdığını göstermektedir. Kampanya ırkçılar tarafından Milli İnkılap dergisi 

etrafında toplanmıştır. Bu da hükümet adını kötüye kullanarak yapılmıştır. Asıl soru 

hükümetin neden 4 Temmuz'a kadar hareketsiz kaldığıdır. Her şey bürokratik bir fiyasko 

muydu? Değerlendirme hatası mıydı? Hükümet önlemleri bize 1930 Menemen Olaylarını 

hatırlatıyor. O zaman rejime, Atatürkçülüğe mutaassıp sağdan tehdit gelmişti. 1934'de ise 

                                                
1113 Levi, “1934 Trakya Yahudi Olayları”, s. 16.  
1114 “Trakya Hadisesinde Hükümetin Tazyiki ve Tertibi Yoktur”, Vakit, 15 Temmuz, 1934, Nu: 5933, s. 1, 7.  
1115 “Trakya Yahudileri”, Cumhuriyet,  6 Temmuz 1934, Nu: 3651, s. 6.  
1116 BCA, 030. 10. 110. 734. 12.  
1117 “Dâhiliye Vekili Tahkikat İçin Trakya’ya Gitti”, Cumhuriyet, 7 Temmuz 1934, Nu: 3652, s. 1, 4.  
1118 “Trakya Hadisesinde Hükümetin Tazyiki ve Tertibi Yoktur”, Vakit, 15 Temmuz, 1934, Nu: 5933, s. 1,7.  
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ırkçı sağdan tehdit vardı. Yahudilere saldırı bir ilk adım, ilk deney olup asıl hedef dolaylı 

olarak Cumhuriyet rejimi idi.”1119 

Savcılık ise bu raporun yayınlanmasından kısa bir süre önce Atilhan’ın çıkardığı Milli 

İnkılap hakkında takibata başlamıştı1120. İçişleri Bakanlığı ise derginin kapatılmasını ve yurt 

dışından gelen Yahudi aleyhtarı yayınların Türkiye’ye sokulmamasını istemiştir1121. Milli 

İnkılap ise kapatılacağına yönelik bu haberler üzerine “Trakya ve Çanakkale’de musanna 

Yahudi paniği muazzam bir teşkilatın gürültülü, velveleli propaganda ve yaygaraları ile 

yapılmış yeni bir hıyanet numunesidir.” şeklinde bir açıklama yapmıştır1122. Bu gelişmeler 

sonucunda Milli İnkılap dergisi, İçişleri Bakanlığı’nın 5 Temmuz 1934 tarihinde aldığı karar 

üzerine, İcra Vekilleri Heyeti tarafından 7 Temmuz 1934’de kapatılmıştır1123. Derginin 

kapatılmasının nedeni ise, derginin yurt içi ve dışında olumsuz hava meydana getirmesi ve 

milli birliği bozucu yayınından dolayı Matbuat Kanunu’nun 50. Maddesi’ne muhalefeti 

idi1124.  

Atilhan, Trakya olaylarında dergisinin oynadığı role biraz da övgüyle şöyle 

değinecektir: “1934 senesi Temmuz ayı başlarında Milli İnkılâp dergisiyle yapmış olduğumuz 

samimi ve heyecanlı neşriyat, bir akaliyat tarafından çeşitli hilelere maruz kalan Trakya ve 

Boğazlar halkını haklı olarak heyecanlandırmış ve 3 Temmuz’da başlayan bir muhaceret 

hareketi ile Trakya ve Boğazlardaki Yahudiler bir anda ve her türlü vasıtaya müracaat ederek 

İstanbul’a üşüşmüşlerdir.”1125 Atilhan’ın bu yöndeki açıklamalarına ve Trakya Olaylarındaki 

Milli İnkılap’ın etkisine yönelik değişik yorumlar söz konusudur. Olaylarda devletin etkisi de 

tartışmalı bir konudur. Zafer Toprak, Türkiye’de genel eğilimin her türlü olumsuz gelişmenin 

ardında devleti aramak doğrultusunda olduğundan yola çıkarak bu olaylarda, hükümetin 

doğrudan bir etkisinin olduğunu söylemenin eldeki belgelere göre imkânsızlığından 

bahsetmiştir: “Bu tür olaylarda siyasal sorumluluk her zaman yönetimindir, hükümetindir, son 

                                                
1119 Levi, “1934 Trakya Yahudi Olayları”, s. 16.  
1120 “Musevi Aleyhtarı Bir Mecmua Hakkında Takibat”, Akşam, 10 Temmuz 1934, Nu: 5657, s. 2. Abidin 
Nesimi, kendisinin Birlik gazetesini çıkardığı dönemde Atilhan’ın İzmir’de İnkılap dergisini çıkartmakta 
olduğunu söylemektedir. Nesimi’nin ifadesine göre, Birlik her ne kadar Yahudi aleyhtarı bir dergi değilse de 
Nasyonalist bir dergidir. “İnkılap dergisine fikri bir yakınlığımız vardı” diyen Nesimi,  bu yakınlık üzerine 
olacak ki Atilhan’ın, bir gün Birlik gazetesi idarehanesine geldiğini ve kendisi ile tanıştıklarını söyler. “Rahmetli 
Cevat Rifat Atilhan kültürlü bir kişi değildi. Heyecanlı, cesurdu. İnkılap dergisini İstanbul’a taşımak niyetinde 
olduğunu, dergisine bizim de yazılar yazmamızı istedi. İzmir’de İnkılap adıyla çıkan dergi, İstanbul’da Milli 
İnkılap’a dönüştü. Ben, imzasız ya da Yalçın takma adıyla, Tevfik İleri de Çetin takma adıyla Milli İnkılap’ta 
yazılar yayınladık. Cevat Rifat, genellikle olayları abartırdı” (Abidin Nesimi, s. 126). 
1121 “Bazı Mecmualar İthal Edilmeyecek”, Anadolu, 10 Temmuz 1934, Nu: 5961, s. 2.  
1122 “Yine O Yaygaralar Yine O Maskara Gürültüler”, Milli İnkılâp, 15 Temmuz 1934. S. 6, s. 2.  
1123 BCA, 030. 18. 01. 02. 46. 48. 2.  
1124 “Milli İnkılap Mecmuası Kapatıldı”, Cumhuriyet, 17 Temmuz 1934, Nu: 3662, s. 1.  
1125 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 19-20. 
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kertede devamlılığı olan devletindir. Bu sorumluluk Trakya olaylarında Yahudi vatandaşları 

savunurken şehit düşen Trakya Kubilay’ı jandarma eri için de geçerlidir.”1126  

Yunus Nadi’ye göre,  buradaki olayların hükümetle ilgisi yoktur. Hükümetin 

beyanatına göre Trakya yöresinde Musevi nüfusu 13.000 civarındadır. Bunlardan sadece 

3.000’i İstanbul’a gitmiş ancak bunlar da daha sonra geri dönmüşlerdir1127. 

Avner Levi’ye göre Trakya Olaylarının tüm sorumluluğu Atilhan ve yayınlarına aittir. 

Mecburi İskân Kanunu, 14 Haziran 1934'de yürürlüğe konmuştu. Bu kanun Türk olmayan 

nüfusun bir bölgede toplanmasını önlemeyi amaç edinmiştir1128. Kanun, Hitlerin Yahudi 

meselesi ortaya çıkmadan önce aslında Doğu isyanları ve Kürt olaylarıyla ilgiliydi. Fakat 

1934 yazında yürürlüğe konması Milli İnkılap yayınlarıyla da aynı tarihe rastlaması çok kötü 

bir rastlantı doğurdu. Trakya'da gizli Yahudi düşmanlığı propagandası ırkçılar tarafından 

hükümetin ve İsmet Paşa'nın arkasına saklanarak yürütüldü1129. Yine kendisinin yaptığı 

yoruma göre, Milli İnkılap'ta antisemit bir kampanya başladı, ticarî bir boykota dönüştü, yerel 

yetkililer buna önem vermediler ve fizikî saldırılar başladı. Trakya Yahudileri, işin arkasında 

hükümetin ve İnönü'nün olduğuna emindiler, bu yüzden yıldılar ve kaçtılar. Nazizm’i 

yakından bilen Avrupa Yahudileri için bu olaylar, geçiciydi ve güneşin açması beklenmeliydi. 

Buradan çıkan sonuçlarsa şöyledir:  

1- Nazizm Yahudiler için Almanya dışında da tehlike teşkil etmektedir. 

2- Naziler, her yerde işbirliği yapabilecek kişiler bulabilmişlerdir. Trakya Olayları, 

Nazizm'in Yahudilere Almanya dışında ilk darbesidir1130. 

Haluk Ö. Karabatak ise olayların sorumlusu olarak Alman etkisi altında kalan 

hükümeti1131 ve özellikle ırk temeline dayalı bir toplum oluşturma düşüncesiyle çıkardığı 

                                                
1126 Zafer Toprak, “1934 Trakya Olaylarında Hükümet’in ve CHF'nin Sorumluluğu”, Toplumsal Tarih, Ekim 
1996, S.25. 
1127 Yunus Nadi, “Trakya’da Musevilere Karşı Yapılan Hareket Hakkında”, Cumhuriyet, 16 Temmuz 1934, Nu: 
3661, s.1.  
1128 Ancak İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın bir basın toplantısında özellikle Bulgaristan tehlikesine karşı daima 
Trakya'nın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulaması, İskan Kanunu’nun bir yönünü ortaya koyması bakımından 
önemlidir. Buna göre Trakya'nın askerî olarak takviyesi için buranın iskan edileceğini belirtmiştir. On sene 
içinde 500.000 nüfus düşünülmüştür. Bundaki amaç, Bulgaristan'ın kolordu sayısına karşılık Trakya'da da 
kolordu bulundurmaktır (Asım Us, Asım Us'un Hatıra Notları, Doğruluk Matbaası, İstanbul 1966, s. 93).  
1129 Levi, “1934 Trakya Yahudileri Olayları”, s. 13.  
1130 Levi, “1934 Trakya Yahudileri Olayları”, s. 17.  
1131 Ancak Milliyetçilik konusunda Alman mantığı ile Türk mantığını ayıran önemli bir çizgi vardır. Bu konuyla 
ilgili olarak Alman Milliyetçiliği ile Türk Milliyetçiliğini kıyaslayan bir yazıda M. Asım şunlara değinmiştir:  
“Alman milliyetçiliği tahlilci bir milliyetçiliktir. Türk milliyetçiliği terkipçi bir milliyetçiliktir. Alman 
milliyetçiliği tahlilci olduğu için ırk nazariyesini bir nevi süzgeç gibi kullanıyor. Üç batın evvel kanında 
Yahudilik şüphesi olan Almanları bile halis Alman saymıyor... Alman milliyetçiliği gene tahlilci bir mahiyete 
haiz olduğu içindir ki din ile alakadar oluyor. Türk milliyetçiliği ise Türkiye'deki müteferrik anasırı camia 
haricine atmak değil, temsil etmek için ırk nazariyesinden istifade ediyor. Gene bunun için din meselesinde laik 
olduğunu aleme ilan ediyor... Türk harsını benimseyen, Türklükle iftihar eden, Türk vatanının ve ülküsünün 
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İskan Kanunu’nu göstermiştir1132. Ancak yapılan tetkikatlara göre göç konusunda mahalli 

hükümetin bir rolü olmamıştır1133. 

Rıfat N. Bali, olaylarda Milli İnkılap dışında başka etkenlerinde de varlığından 

bahsetmiştir. Bir Amerikan gazetesi haberine göre yorum yapan Bali, 10.000 adet basılı 

Trakya’da dağıtılan bir derginin bölgede toplumsal bir etki yapabileceğini vurgulamıştır1134. 

Ayhan Aktar ise, derginin bu olaylarda etkisinin söz konusu olamayacağını savunmuştur. 

Tirajı düşük marjinal bir derginin kısa zamanda bölgede büyük bir Yahudi aleyhtarlığı 

yapamayacağını, yine derginin Trakya’ya kolay bir şekilde ulaştırılamayacağını vurgulayarak 

şunları dile getirmiştir: “Bu denli etkili olduğu varsayılan bir dergi, neden İstanbul gibi 

okuma yazma oranı yüksek ve Yahudilerin bol bulunduğu bir kentte Yahudi karşıtı herhangi 

bir olayın çıkması için hızlandırıcı etkisini gösterememiştir?”1135 

Turan Akkoyun da derginin bir kamuoyu oluşturamadığını iddia etmiştir1136. Rıfat N. 

Bali’nin anlattıklarından, olayları yaşayanların anılarını naklederken bir kişi haricinde 

kimsenin Milli İnkılap’a değinmediği bilgisine ulaşıyoruz1137. Ayrıca olaylar hakkında 

raporlar hazırlayan elçiliklerin kayıtlarında da Atilhan’dan ve dergiden bahsedilmemiştir1138. 

Ancak tiraj ve okuma yazma oranının olaylarda etkisizliği fikri üzerinde düşünülmelidir. 

Kıraathane kültürü pek fazla olan bir toplumda, 4-5 okuma yazma bilenin dedikodu ve 

nümayişlerle var olan potansiyeli harekete geçirip halkı yönlendirme olasılığı daha fazladır. 

Dönem itibariyle ve bugün dahi bu tip meclislerde nice hükümetler kurulup yıkılmaktadır. Bu 

bağlamda Milli İnkılap, belki olayların başlatıcısı olmasa da genişleyip büyümesinde etkili 

olmuştur denilebilir.  

 

G. İkinci Dünya Savaşı ve Yahudi Soykırımı Meselesi  
Dünya tarihinde görülen bütün ihtilallerin ve savaşların Yahudilerin başının altından 

çıktığına kendisini inandırmış olan Atilhan, tüm dünyayı büyük bir kaosa sürükleyecek ve 

etkisini uzun yıllar devam ettirecek olan II. Dünya Savaşı’nın da bir Yahudi oyunu olduğunu 

                                                                                                                                                   
yükselmesine çalışan, Türk kanunlarına severek itaat eden Yahudileri öz Türklerden asla ayırmıyor” (M. Asım, 
“Türkiye'de Yahudi Düşmanlığı Var mı?”, Vakit, 20 Mayıs 1934, Nu: 5877, s.1).  
1132 Karabatak, “1934 Trakya Olayları ve Yahudiler”, Tarih ve Toplum, Şubat 1996, S. 146, s. 4-16. 
1133 BCA, 030. 10. 110. 734. 14.  
1134 Bali, 1934 Trakya Olayları, s. 361. 
1135 Ayhan Aktar, “1934 Trakya Olayları ve Türk Milliyetçiliği”, Tarih ve Toplum, Kasım 1996, S. 155, s. 56. 
1136 Turan Akkoyun, “1934‘te Orhun ve Milli İnkılâp’ın Kapatılmasına Mahalli Bir Bakış”, Türkçülük 
Armağanı, Akademi Kitabevi, İzmir 1994, s.48.  
1137 Bali, 1934 Trakya Olayları, s. 196.  
1138 Bali, 1934 Trakya Olayları, s. 342-351.  
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iddia etmiştir. Bu savaş, Siyonizm’in insanlık için ne kadar büyük bir tehlike ve felaket 

olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya dökmüştür1139.  

Atilhan’a göre savaş sonrasında Avrupa, Rus, İngiliz veya Amerikan işgali altına değil, 

Yahudi işgali altına düşmüştür. “O uğursuz günlerde Yahudi olmak, Ortaçağ’da bir prens 

olmaktan daha mümtaz bir mevki olmuştu… Onlar yiyecek karnelerini, kuyruk olmadan, 

beklemeden kolayca alabiliyorlardı. Harbin hitamından kısa bir müddet sonra sadece 

Yahudiler için seyahat imkânı mevcuttu… Yahudi kamplarına Siyonist muhafızlar 

yerleştirildiği için bu kamplara muzaffer Amerikan ordusunun asker polisi dahi 

giremiyordu”1140. Atilhan’a göre son elli yıl içinde ve Birinci Dünya Harbi'nden sonra Türkiye 

ve müttefikleri modern engizisyona uğramışlardır. Yapılan propaganda sayesinde insanlarda 

aşağılık kompleksi ve suçluluk hissi oluşturulmuştur. Neticede bazı şahıslar, kendi devlet 

adamlarını ve milli rehberlerini suçlu görmeye başlamışlardır. “Bunun başlıca sebebi, 

insanlığın büyük bir ekseriyeti, çıkan iki dünya harbinin Yahudiler ve Farmasonlar tarafından 

hazırlandığını ve planlaştırıldığını bilmemeleridir”1141. 

Bunu Yahudi bir ağızdan teyit eden Atilhan, 31 Ağustos 1931’de New York’ta Jewish 

Golden Age’de Yahudi lideri Rutberford’un, “Zaman geldi, Yahudi büyükleri ve Peygamber 

Danyel tarafından tayin edilen tarihlerde (1887, 1897, 1914, 1919) gayri Yahudi devletleri 

yıkılarak İsrailoğulları’nın zaferi tahakkuk etmiştir.” dediğini kaydetmektedir ve İkinci 

Dünya Savaşı için de benzer bir plandan, hiç değilse bir ümitten bahsetmektedir1142. Aslında 

bir Alman düşmanı olan ama hakikatleri de gizlemeyen İngiliz Tarihçi Alan J. P. Taylor da II. 

Dünya Savaşı’nın Kaynakları ( The Origins of The Second War) adlı eserinde, savaşı 

Hitler’in başlatmadığını söylerken, Atilhan’a göre gizliden gizliye Yahudileri işaret 

ediyordu1143. “…Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İsrailoğulları ne kadar büyük para 

sarf ederse etsin, ne kadar gayret harcarsa harcasın hakikat ebediyen gizli kalmaz. İşte hem 

de Alman düşmanlığıyla tanınmış bir İngiliz profesörü maskeyi böyle carrrrt diye yırtmış, 

insanlığın gözü fal taşı gibi açılmıştır.”1144 Amerikan tarihçi Hoggan da Almanya ve 

Avusturya’da yapmış olduğu üniversite toplantılarında ve konferanslarda; Amerikan devlet 

arşivlerinden elde ettiği vesika ve fotokopilere dayanarak, II. Dünya Harbi’nin İngiltere, 

Amerika, Fransa ve Polonya tarafından çıkarıldığını ifşa ve ispat etmiştir. İsviçre Mason 

                                                
1139 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s. 39.  
1140 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 193.  
1141 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 23.  
1142 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 35. 
1143 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 163. 
1144 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 170.  
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gazetesi Die Welt Woche de 5 Haziran 1964 tarihli sayısında, Hoggan’ın karşısına kimsenin 

çıkmamasından dert yanmıştır1145. 

Henüz 1933’de Hitler iktidara gelir gelmez1146 bir Haham olan Wise, tüm dünya 

Yahudilerini Mukaddes Cihat’a davet ediyordu1147. İktidarı döneminde Amerika’nın bütün 

kuvvetlerinin Yahudilerin eline geçtiği1148 Roosevelt, 1938’de bir Farmason olan 

Churchill’e1149 harp hazırlıklarına geçmesi için çektiği bir telgrafta, “Siz ve Ben dünyaya 

hükmedebiliriz” diyordu1150. Ayrıca Roosevelt kurduğu BM vasıtasıyla, kendisinin dünya 

cumhuriyetinin ilk ilan edilen hükümdarı olarak görüyordu. Kendisine büyük demokrat 

dedirten Roosevelt, hakikatte Stalin'den daha büyük bir diktatördü1151. Fakat Amerika’da bu 

tür hâkimiyet sağlanmış olsa da Atilhan’ın çoğu zaman hayranlıkla baktığı Amerikalılar için 

belli bir kalıp oluşturduğu gözlenmektedir. Ona göre Amerika’da yaşanan bazı hadiseler, 

buradaki Yahudi düşmanlığının yanında Hitler Almanya’sındakilerinin çocuk oyuncağı 

kalacağını göstermiştir1152. Yine Amerika’daki Siyonist düşmanları, Almanlara rahmet 

okutacak kadar ileri gideceklerdir. Sonraki yıllarda ismini belirtmediği bir Amerikan 

gazetesinden yaptığı alıntıda, “Halk, çektiği şiddetli ıstırapların hakiki sebebini öğrenince 

New York’ta mücrimleri asacak kâfi miktarda fener direği bulamayacaktır” sözünden sonra 

Atilhan, “Bununla beraber biz bu ifadeyi yine mübalağalı görmekten kendimizi alamadık” 

diyecektir1153.  

                                                
1145 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 108.  
1146 Atilhan’a göre, Milliyetçi Alman Hükümeti, iktidarı ele geçirdiğinde Farmason ve Yahudi uşaklarının 
bünyesine sızdırıldığı bir ordu mevcut bulunuyordu (Atilhan,  Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 174).  
1147 Atilhan’ın burada Cihat kelimesini kullanması ilginçtir. İhtimal, çeviride bunun yerine bir kelime bulamamış 
olmalıdır ki İslami bir terimi kullanmak zorunda kalmıştır (Atilhan, Dünya İhtilalcileri ve Yeryüzünün Gerçek 
Canileri, s. 105).  
1148 Atilhan, Werned Sombardt’ın Yahudiler ve İktisadi Hayat adlı eserinden yaptığı bir alıntıda, yazarın 
“…Çünkü belki bizim Amerikalı dediğimiz insan, süzgeçten geçmiş bir Yahudi’dir” dediğini nakletmektedir 
(Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 337).  
1149 Ömür boyu Yahudi dostu olan Churchill, bir zaman sonra Yahudiler için, “Bu şaşırtıcı ırk, değişik bir ahlâk 
sistemi üretti”, “Hristiyanlığın sevgi dolu olmasına karşın bunların felsefesi kin ve nefretle yoğrulmuş” 
diyecektir ( Paul Johnson, s. 419). 
1150 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 103. Daha sonraki yıllarda gerçekleşen bir olay Roosevelt’in nasıl bir 
zihniyet içinde hareket etmiş olduğunu göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Madam Roosevelt 31 Mart 
1955, saat 23'deki İsrail Radyosu'ndaki konuşmasında şunları söylemekten çekinmeyecektir:  "Ben ve kocam 
İsrail devletinin kurulması ve Siyonizm’in zaferi için var kuvvetimizle çalıştık. Bunu, bütün İsrail halkı bilirsiniz 
ve son zamanlarda gazetelerde okumuşsunuzdur…” (Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 22).  
1151 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 115.  
1152 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 128. 
1153 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 105. Yahudilerin New York’ta bu kadar tepki görmesinin 
altında yatan gerçek, dönem itibariyle bu şehrin dünyanın en kalabalık Yahudi nüfusuna sahip olmasıdır. Henry 
Ford’a göre, New York Yahudi ipoteği altına girmiştir. Kendisi, bununla ilgili şu sözleri sarf edecektir: 
“…Yahudi yazarlarının New York’u Yeni Kudüs olarak coşkuyla anmalarına şaşmamak gerekir… Bunlardan 
bazılarının daha da ileri giderek Rockies dağlarının zirvelerini “Siyon Tepeleri” olarak tasvir etmeleri, oradaki 
madenleri ve sahil Yahudilerinin zenginlikleri göz önüne alındığında hiç de saçma değildir” (Henry Ford, s. 24). 
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II. Dünya Savaşı’nı başlatan sebep olarak Adolf Hitler görülse de bazı kayıtlar, 

yukarıda da değinildiği gibi kendisinin bu konuda bilinenin aksine bir konumda olduğunu ve 

hedefte olmadığını göstermekteydi. Truman’ın başkanlığı sırasında Amerika Harbiye 

Vekâletine gelen General Forretal, hatıra defterinde John Kennedy’nin babası Joseph P. 

Kennedy ile (Roosevelt zamanında ve harp sırasında Büyük Britanya Sefiri idi) 7 Aralık 

1945’de kendisiyle geçen bir mülakatından bahsetmekteydi: “Bugün Joseph Kennedy ile golf 

oynadım. Kendisine 1938 senesinde Roosevelt ve Nevil Çemberlayn ile yapmış olduğu 

müzakereleri sordum. Joseph Kennedy’nin fikrince, Çemberlayn Büyük Britanya’nın Hitler’e 

karşı harp etmek lüzumunu hissetmediğine kanaat getirmiştir. Ve Çemberlayn Hitler rejimi 

aleyhine harp açmak fikrini de taşımıyordu demiştir”1154. 

Hitler, ilk başlarda dünya milletleri içinde hep zulme uğrayan Yahudiler için 

“Yahudiler de insan değil mi?” sorusunu sormuştu. Atilhan’a göre, Kavgam’da da Hitler, 

Yahudilere atfedilen suçların gerçekten inanılmaz olduğuna kanaat getiriyor ve onlara karşı 

bir haksızlık yapmaktan endişe ediyordu1155. “…İşte Hitler de ilk zamanlarda böyle beşerî bir 

zaafın esiri olmuş ve tereddütle attığı adımlarına, bu işe lüzumlu kuvveti ancak Yahudiliğin iç 

yüzü hakkındaki malumatını genişlettikten sonra verebilmiştir”1156. Viyana’da bulunduğu 

sıralarda Yahudiler hakkında önemli incelemelerde bulunan Hitler, Irk Nazariyesini Alman 

milletini Yahudi’nin şerrinden ve kirletmesinden korumak esasına dayandırmıştır1157. Hitler'in 

beyanına göre, Almanya'nın karşılaşabileceği ve Yahudi Bolşevizm’inden çok daha tehlikeli 

olan biyolojik bir tehdit, Yahudi ırkından biriyle olabilecek herhangi bir ilişki ile ve özellikle 

de cinsel ilişki ile bulaşabilirdi1158. “Irk üstünlüğü mefhumunu dinî ve siyasî bir ibadet haline 

getiren katiyen Hitler değil, bizzat Yahudilerdir. Almanların bu mevzudaki iddiaları asla diğer 

ırk ve milletlere karşı olmayıp sadece Yahudilerin bayağı ırkçılığı ve sömürücülüğüne karşı 

bir müdafaa şeklindedir… İlk esir kampları Hitler tarafından değil, Kral Salomon tarafından 

kurulmuştur.”1159 Hitler’in Yahudi soykırımı ile suçlanması, onun savaştan kısa süre önce 

verdiği bir nutka isnat ediliyordu. Hitler bu nutkunda şunları demişti: “Eğer Yahudiler bu 

harbi çıkarırlarsa sulh muahedeleri Avrupa’da tek Yahudi bulamayacak.” Fakat kendisinin 

Yahudi meselesini nasıl halletmeyi düşündüğü bilinmemekteydi1160. Atilhan New York 

                                                
1154 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 124.  
1155 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 70. Ancak Hitler iktidardayken Yahudilere ait 
olduğu söylenen ve Atilhan’a göre türlü sapıklıklar içeren kitapları yaktıracaktır (Atilhan, Farmasonluğun 
Yırtılan Maskesi, s. 29).  
1156 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 70. 
1157 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 24.  
1158 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 432.  
1159 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 23.  
1160 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 240.  
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Times’dan aldığı bir haberde Hitler’in 400.000 Yahudi’nin göçüne izin verdiğini 

söylemektedir. “Eğer Almanların Führer’i Yahudilerin imhası için kötü bir niyet beslemiş 

olsaydı bu adamların yurt dışına çıkmalarına katiyen müsaade etmezdi.” Dünya Yahudi 

Kongresi de yayınladığı Unity in Dispersion adlı eserin 377. sayfasında, Alman 

Yahudilerinin büyük bir kısmının savaş patlamadan önce Almanya’yı terk etmeyi 

başardıklarını belirtmiştir1161.  Ancak Hitler, özellikle Yahudilerin aleyhindeki konularda 

emirlerini hiç bir zaman yazılı olarak vermemiştir. Bunun sonucu olarak, kamplarda yaşanan 

vahşetlerle ilgili “Nihai Çözüm” ün Himmler'in eseri olduğu ve Hitler'in bununla ilgili 

herhangi bir emir vermediği gibi, olanlardan hiç haberi olmadığı iddia edilmiştir1162. 

Almanya, üstündeki I. Dünya Savaşı’nın yıkım izlerini sildikten sonra kısa bir süre 

içinde milli ekonomisini tekrar kurmuş ve dünya konjonktüründe söz sahibi olabileceğini 

göstermişti. Atilhan’a göre, “Seksen milyon Alman, beş harp senesi bir milyar insanla karşı 

karşıya harp etmek suretiyle dünyaya tarihinde emsali olmayan bir hadise, bir mucize 

yapmıştır. Bu derece askerî bir kuvvet, bu derece disiplin, bu derece bir gayret insan 

havsalasına sığacak şeylerden değildir. Belki harp bir müddet daha devam etmiş olsaydı 

muzaffer olmaları dahi mümkündü. Almanya’yı yere seren kuvvet hiç şüphesiz hıyanet 

olmuştur.”1163. 

 1930 sonlarında Amerika’daki ekonomik bunalıma rağmen Almanya’da gözle görülür 

bir refah vardı1164. Bundan zarar göreceğini düşünen dünya Yahudiliği, derhal harekete geçmiş 

ve devletleri Almanya’ya karşı kışkırtmaya başlamışlardı. “İktisadiyat her şubede yükselmiş, 

muvaffakiyetli bir şekilde gelişmekte idi. Orada işsizlik maziye karışmıştı. O kadar ki birçok 

sanayi şubelerinde işçi kıtlığı bile kendini göstermişti. Ancak Yahudi Samuel Untermayer'in 

teşkilatlandırdığı Alman mallarına dünyaca boykotaj hareketi1165, Almanların bu iktisadi 

muvaffakiyetini kalbinden vurmak gayesini takip ediyordu. Muvaffak olamadı ve çöktü.”1166 

Tamamen Farmasonlardan teşekkül etmiş olan Cemiyet-i Akvam’ın işlevini yitirdiği 

anlaşılınca Yahudiler, bütün Avrupa devletlerini Almanya aleyhine birleştirme yoluna 

                                                
1161 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 241.  
1162 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 447.  
1163 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 143.  
1164 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 40-41.  
1165 Londra Büyükelçiliği tarafından yazılan bir raporda Alman ürünlerini boykot için Yahudiler tarafından 
düzenlenen bir konferanstan bahsedilmektedir. İngiliz Dışişleri’nden Türk Başkonsolosluğu’na ise “Bu 
konferansın bir mezhebe mensup olanların toplanması olmadığı, Amerika, Belçika vs.nin işçi ittihatları 
murahhaslarından ve bazı kadın kolları mümessillerinden Mısır ve Filistin’deki Yahudi ittifaklarından mürekkep 
olduğu ve Hitler idaresine muhalif olup Yahudi olmayan diğer teşkilatı iştirak ettirmek suretiyle boykotu takviye 
etmek maksadını takip ettiği” bildirilmiştir (BCA, 030. 10. 221. 491. 10).  
1166 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 41.  
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başvurmuşlardır1167. Bu konuyla ilgili olarak, Fransa Mahfeli Üstadı Azamı Louis Doignon 

şunları ifade edecektir: “Hitlerizm, yalnız Almanya için bir felaket değil, bütün medeniyet ve 

sulh için de tehdit olup tekmil insanlık için tehlike teşkil eder”1168. Yahudi basını da kışkırtıcı 

haberleriyle dünya devletlerini Almanlar aleyhinde harekete geçirmiştir. “Yahudi’ye satılmış 

bütün dünya matbuatı hâlâ kulakları tırmalayan bir yaygara halinde harbi Hitler ve 

Musolini'nin arzuladıklarını” yazmışlardır1169. Amerika’daki Yahudi silah tüccarları da 

İngiltere ve Sovyetlere silah satarak bunları Almanya’ya karşı hazırlamışlardır1170. Böylece 

aynı ırkın, kapitalist ve Bolşevik liderleri dünyaya hükmedecek ve neticede Amerikan halkı da 

Sovyet Rusya’da esir hayatı yaşayan iki yüz milyonluk bir kitle ile muazzam bir koalisyon 

vücut bulacaktı1171.  

Atilhan’ın bu süreçte en çok üzerinde durduğu konu, Alman yetkililerinin soykırım 

iddiasıyla yargılandıkları Nürnberg Mahkemeleri’dir. Ona göre bu mahkeme, bir Yahudi 

intikamından başka bir şey değildi ve tamamen yanlıydı1172. Burada görev alan 3.000 kişiden 

2.400’ü Yahudi idi1173. Atilhan’a göre duruşmalarda Alman subaylara son derece şiddetli 

şekilde işkenceler yapılmıştı1174. İngiliz savaş muharibi Leonard O. Mosley de 1945’deki 

gözlemlerinde, gardiyanların SS askerlerine kahkahalarla işkence yaptıklarını 

kaydetmiştir1175. 

Ancak Atilhan, müttefiklerin Alman milletine karşı işlediği suçlar yüzünden burada 

yargılanmadığından dolayı son derece öfkelidir. Almanya’da binlerce sivilin öldüğünü ve 

Amerika’nın Japonya’ya attığı atom bombasından dolayı da suçlu olduğunu savunan Atilhan, 

dünyanın buna sessiz kalmasına içerlemiştir1176. Askerî tesisler ve hava meydanları olmayan 

buna karşılık kıymetli tarihî abideleri bulunan Alman şehirleri üzerine yangın bombaları ve 

fosfor varilleri atılması sonucu, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olması da Atilhan 

tarafından dikkat çekilen konulardandı1177. Yine Atilhan, Almanlara yapılanların da bir 

katliam olduğunu savunmuştur. Farmasonluğun büyük piri dediği Edvar Beneş, 13 Mayıs 

1945’de Prag’a geldiğinde St. Weneeslav Meydanı’nda şerefine binlerce Alman diri diri 

yakılmıştır. Beneş, meydana yaklaştığı zaman yüzlerce Alman ayaklarından baş aşağı asılı 

                                                
1167 Atilhan, Farmasonlar, s. 245.  
1168 Atilhan, Farmasonlar, s. 247.  
1169 Atilhan, Farmasonlar, s. 249 (dipnot).  
1170 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 54. 
1171 Atilhan, Dünya İhtilalcileri ve Yeryüzünün Hakiki Canileri -İsrail, s. 133. 
1172 Atilhan, Dünya İhtilalcileri ve Yeryüzünün Hakiki Canileri -İsrail, s. 229. 
1173 Aynı Yer.  
1174 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 281.  
1175 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 282.  
1176 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 97. 
1177 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 57. 
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olduğu halde üzerlerine gaz dökülerek canlı meşale haline getirilmişlerdir. (Atilhan, bu bilgiyi 

Südet Almanları Komitesinin yayınladığı Beyaz Kitap’ın 6.15.17 numaralı vesikalarından 

aldığını belirtmektedir)1178. 

Ayrıca Atilhan’ın A. J. Armstrong’un Traitors adlı eserinden yaptığı nakle göre; 

““Churchill, Ruzvelt ve Stalin’in işledikleri suçlar, Nurnberg Mahkemelerinde Alman 

kumandan ve devlet adamlarına yüklettirildi. Ve dünyanın en büyük cinayeti işlenerek bu 

adamlar idam edildi. Fakat yeryüzündeki mantıklı insanlar biliyorlardı ki bu Nazi devlet 

adamlarının tek ve en büyük suçlarından biri Komünizm ve Yahudiliğe baş eğmemeleridir. Biz 

bu satırları yazarken hâlâ Almanya’da bu utanılacak idamlar devam ediyor. Sırf Yahudilerin 

zevklerini tatmin için”1179. Yine Atilhan’a göre “Hitler ve Musolini iktidara gelmemiş 

olsalardı bütün Avrupa'nın komünist olması muhakkaktı. İnsan iradesini kaybedecek olursa, 

keşke öyle olsaydı da nankör insanlar dünyanın kaç bucak olduğunu öğrenselerdi diyeceği 

geliyorsa da yine bu akıbetten Allaha sığınmak lazım gelir.”1180 

İdamların adaletsizliğini, yapılan şehadetlerin yalan olduğunu ve bu oyunun bir Yahudi 

tertibi olduğunu anlayan Nürnberg Mahkemesinin Baş Savcısı Jackson da duyduğu pişmanlık 

ve vicdan azabına tahammül edemeyerek intihar etmiştir1181. Atilhan idam edilen Alman 

devlet adamları için de şu saptamayı yapacaktır: “…Hâlbuki bu adamların merhametsizce ve 

kafalarına balyozlar vurulmak suretiyle, Yahudi cellatlar elinde idam edilmelerini icap ettiren 

suçlar ve prensipler otuz kırk asırdan beri mevcut bulunmaktadır.”1182 

Yukarıda intihar eden savcıdan başka bir de Hakim Wenesturm’un Nurnberg’deki 

görevinden istifa ederek Amerika’ya geri döndüğü görülmektedir. Chicago Tribüne 

muhabirine kendisi, Amerika’ya varmadan önce yayınlanmaması kaydıyla verdiği beyanatta 

önemli noktalara dikkat çekmiştir. Savcılar, adalet hissinden yoksun olarak tamamen şahsi 

ihtiraslar ve intikam hırsıyla hareket etmişlerdir diyen Weneturm, “Nürnberg mahkemelerinin 

hakiki maksadı, Almanlara Führer’lerinin cinayetlerini göstermekti ve bu maksat aynı 

zamanda mahkemenin açılması için bir bahane oldu. Fakat Almanlara gösterilen yegâne şey, 

onların gayri insanî ve taş yürekli galiplerin ellerine düştüklerini ortaya çıkarmak olmuştur. 

Eğer yedi ay evvel Nurnberg’de nelerin döndüğünü bilseydim oraya gitmezdim.”1183 

demekteydi. 

                                                
1178 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 195-196. 
1179 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 372.  
1180 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 36.  
1181 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 105. 
1182 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 23.  
1183 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 226.  
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Nazilerin savaş yıllarında Yahudilere uyguladığı iddia edilen soykırımı da Atilhan, 

Yahudi uydurması olarak değerlendirmiştir1184. Ona göre Yahudiler, ölüler üzerinden 

propaganda yaparak imtiyazlı millet olmak istemekteydiler1185. Kamplar, iddia edildiğinin 

aksine baskı ve zulüm merkezleri değildi. Hatta gayet konfora sahipti. Kendisi, 1933 yılı 

sonlarında Nazi devlet adamı olan Alfred Rosenberg ile birlikte Oranienburg Kampı’nı ziyaret 

etmişti. Anlattığına göre, kampın içerisi pırıl pırıl tertemiz, havadar, konforlu ve mükemmel 

bir otel gibi idi. Geniş bahçede tenis kortları, futbol sahaları vardı. Birçok insan neşe içinde 

vakit geçiriyordu. Bu manzara karşısısında şaşkınlığını gizleyemeyerek kamp kumandanına:  

 - “Acaba ben on beş gün burada kalabilir miyim?”  

diye sorar. Şaşıran kamp kumandanı: 

- “Ne münasebetle?” der. Bunun üzerine Atilhan; 

- “Bu bol gıda, bu temiz hava, her türlü esbab-ı istirahat… Ve bir de bu güzel müzik. 

İnsan bu kadar konforu bir sanatoryumda zor bulur!”1186 karşılığını verir.  

Atilhan, Almanların Yahudi politikasını gayet insanî ve medenî bulmuştur. Hatta kendi 

fikirleri dahi Rosenberg tarafından aşırı görülecektir. Aralarında geçen konuşmada Rosenberg, 

Atilhan’daki bu aşırılığa bir hayli hayret etmiş ve pek bir anlam da verememiştir. Ancak 

Atilhan’ın fikirlerini hiç de insanî bulmamıştır1187. Kamp dönüşünde de aralarında şöyle bir 

konuşma geçecektir. Konuşmada Rosenberg; 

- “Gördünüz. Bu asırda artık zecrî tedbirlerle hiçbir dava hal edilemez. İnsanî ve 

medenî metotlar, rahmü şefkat, tatlı dil, güler yüz daha müspet neticeler verir…” 

der. 

- “Düşmanlarınız bu alicenaplıktan anlarlar mı acaba? 

- Orası o kadar mühim değil… Biz Alman milletinin necabetine yaraşır bir şekilde 

hareket etmeğe mecburuz. 

- Temenni ederim ki ben aldanmış olayım… Fakat ben düşmanlarınızı o kadar 

yakından tanıyorum ki Herr Rozenberg!”1188 

Atilhan, Yahudilerin dünya kamuoyunu etkilemek adına uyduruk kamplar inşa 

ettiklerini iddia etmektedir. Bu iddialarına göre, Yahudiler kamplara gaz odası bölümü 

uyduruyorlardı1189. Atilhan, bunların Yahudi Sulzberger tarafından icat edildiğini 

                                                
1184 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 104. 
1185 Atilhan, Dünya İhtilalcileri -İsrail, s. 239. 
1186 Atilhan, İğneli Fıçı, s. 82. 
1187 Atilhan, İğneli Fıçı, s. 81. 
1188 Aynı Yer. 
1189 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 225 
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belirtmiştir1190. Madrid adındaki bir mecmua, Nurnberg mahkemelerinde bazı Amerikalı 

Yahudi iş adamlarının temerküz kamplarını birer müze haline getirdiklerini ve ücret 

mukabilinde bu korkunç yerleri Amerikalı turist, gazeteci ve diğer davetlilere gösterdiklerini 

yazmıştı. Balmumundan yapılmış şekillerle kampların giriş mahallerinde yeniden gaz odaları 

tertip ve tanzim edilmiştir. Istırap içinde kıvranan insanları temsil eden balmumundan 

heykeller, bu kamplarda yapıldığı iddia edilen işkenceleri gösteriyordu. Eğer bir kampta gaz 

odaları yoksa hemen oracıkta sinema stüdyolarındaki ustaca yapılan taklitleri inşa ediliyordu. 

Hâlbuki birçok kamplarda böyle şeyler yoktu1191. 

Soykırıma örnek olarak gösterilen Dachau Temerküz Kampı hakkında da Atilhan 

ilginç hesaplara gitmiştir. Burada 238.000 Yahudi yakıldığı iddiaları vardı. Atilhan ise, 

“Cesetlerin yakıldığı iddia edilen fırın iki ocaklı idi. 238.000 cesedin yakılması için bu 

fırınların üç sene fasılasız surette füyrub edilmesi lazım gelir ve bundan çıkacak 530 ton külün 

bulunması icap ederdi.” demekteydi. Yine iddiasına göre yapılan hafriyatta ceset ve küllere 

rastlanılmamıştır1192. Bununla beraber Atilhan’a göre, Alman başpiskoposu Kardinal 

Faulsaber, Amerikalılara 1944 senesinin Eylül ayında Münih’e yapılan hava akını esnasında 

30.000 kişinin öldüğünü bildirmişti. Bizzat kardinal, Alman makamlarından cesetlerin o 

zaman Dachau Kampı’ndaki Krematorium’da yakılmasını istemişti. Fakat bu iş tatbik 

edilemedi. Ölülerin yakıldığı bu fırın ocaklı olduğundan bu muazzam işin altından 

kalkılamayacak ve bu kadar büyük sayıdaki cesetleri de istiap edemeyecekti. Orada yakılan 

birkaç ceset tabii eceliyle ölen birkaç kişiye aitti1193. 

Nazilerin işgal bölgelerinde bile halka gayet iyi davrandıklarını belirtecek olan 

Atilhan, II. Dünya Savaşı yıllarında Paris’te olan Sultan Abdülhamid’in kızı Ayşe 

Osmanoğlu’nun Naziler ile ilgili bir anısına atıfta bulunacaktır: “Almanlar Paris’i işgal 

ettikleri zaman biz, gayet haşin muamele göreceğimizi ve hatta kasten aç bırakılacağımızı 

düşünerek büyük endişelere kapıldık. Zira Yahudi propaganda teşkilatı, barbar Almanların taş 

üstüne taş bırakmadıkları, kadın, çocuk, genç, ihtiyar tanımaksızın ırz, namus, can ve mala 

saldırdıklarını kulaktan kulağa yaymışlardı. Bütün Fransa bu propagandalarının tesiri 

altında iliklerine kadar titriyordu. Paris işgal edildiği vakit hepimiz bu tesir altında idik. 

Fakat işittiklerimizin tamamıyla aksine şahit olduk. Kibarlık, nezaket, alicenaplık… Ve bir 

işgalin mevcudiyetini hissettirecek hiçbir şey… Bir gün bir Alman albayı oturduğum eve geldi. 

İhtiyacımızı sordu ve dedi ki: “Türkler büyük ve âlicenap bir millettir. Bizim dostumuz ve kara 
                                                
1190 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 28.  
1191 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 220.  
1192 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 249.  
1193 Aynı Yer. 
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günlerimizin tesellicisi ve müttefikimizdir. Bir şeye ihtiyacınız varsa memnunlukla onu temin 

etmekten şeref duyarız” dedi ve koca bir kutu çukulata bırakıp gitti.”1194 

Ancak Atilhan, burada Yahudilerden bir örnek verme gereğini nedense duymamıştır. 

Örnek verdiği hem başka bir millete mensup bir kişidir hem de bu millet bir zamanlar 

Almanların müttefikidir. Ancak Atilhan, kamplardaki şartların ve yapılanların ne kadar 

Yahudiler tarafından çarptırıldığını söylese de Alman kamplarında Yahudi ölümlerini de inkâr 

etmemektedir. “Eğer bu harbin kurbanları cidden altı milyonu geçiyorsa buna ancak birkaç 

bin Yahudi ilave edilebilir. Umum meyanında harp icabı türlü mahrumiyetler ve hastalıklar 

yüzünden telef olmuş Yahudilerin miktarı eğer resmî surette tespit edilmiş istatistiklere 

bakarsak ve bu harpte vahşiyane ve canavarca öldürülen Almanlara kıyas edersek neticenin 

dehşeti karşısında donar kalırız. Gökyüzünden yağan fosfor bombalarıyla şehirler alt üst 

olmuş ve sivil halk, masum insanlar ve kundakta çocuklar toptan imha edilmiştir.”1195 Atilhan 

ayrıca 1933’de Avrupa’da tüm Yahudi mevcudunun 5 milyon kadar olduğunu 

vurgulamıştır1196. “Baseler Nachrichten’in 12 Haziran 1946 nüshasında, gazeteye verilen altı 

milyon Yahudi’nin katli, bir Amerikalı muhabirin hücumuna uğradı ve onun sözlerine 

sütunlarında yer vermek zorunda kaldı. Bu Amerikalıya göre, eğer Yahudiler altı milyon insan 

kaybettilerse bu muazzam yekûn Büyük Britanya, Amerika, Avusturalya, Kanada, Yeni 

Zelanda, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka'nın zayiatından fazla tutuyordu. Bu hususta 

en şayan dikkat olan şey, 1933'de Avrupa'daki Yahudi mevcudu beş milyondan ibaretti.”1197 

İki Yahudi arasındaki bir mektupta; Amerika’dan Ankara’daki Yahudi fakirleri için 9 bin lira 

geldiği, Rosevelt tarafından Ankara’ya bir mektup gönderildği, mektupta, bütün Avrupa’da 

öldürülen Yahudiler için 10 gün matem ve bir gün oruç tutulacağı (14 Mart 1945), orucun 

herkese duyurulması telkini yapılmaktaydı. Rosevelt öldürülen Yahudilerin sayısını 5.5 

milyon olarak vermiştir. “…Şimdi sana bu satırları yazarken ne bileyim içimde bir hırs var, 

bunların intikamını ne zaman alacağız fakat harbin sonu yaklaşıyor, hesap günü hızla 

yaklaşmaktadır.” (Yasef Altuner)1198 

Ancak kamplardaki bu Yahudi ölümleri hastalık, yaşlılık ve doğal şartlar gibi etkenlere 

bağlanmaktadır. Atilhan, asıl soykırımın savaş sonrası da olsa Yahudiler tarafından Alman 

milliyetçilerine karşı yapılan terör eylemleriyle olduğunu iddia edecektir1199.  

 
                                                
1194 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 90.  
1195 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 70. 
1196 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 250.  
1197 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 245.  
1198 BCA, 30.10.0.0.206.408.11. 
1199 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 192.  
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H. Yahudilik ve Komünizm 
Atilhan’ın tüm fikir hayatında mücadele ettiği üçlü saç ayağından birisi de 

Komünizm’dir. Eserlerinde Komünizmi, daima Siyonizm ve Masonluk ile beraber 

zikretmiştir.  

Dünya tarihinde ihtilallerin Yahudi kaynaklı olduğuna inanan Atilhan, Komünizmi de 

Yahudi kökenli bir hareket olarak kabul etmiştir. “Onlar, Sermaye Aristokrasisinin 

mucitleridir. Komünizmi icat etmişlerdir. Onlar ihtilâllerin kaynağıdır. Onlar, dünyada olmuş 

ve olacak bütün kargaşalıklar, harpler, ıstıraplar ve ölümlerden mesuldürler.”1200 

İddialarını, Marks1201, Engels1202 gibi teorisyenlerin Yahudi kökenli olmalarına 

dayandırmıştır1203. Bazı araştırmacılara göre Marks’ın teorisi, hiçbir bilimsel yönünün 

olmamasının dışında, kurnazca düzenlenmiş bir Yahudi batıl inancıdır1204. Yine 1917 Bolşevik 

Devrimi’nin arkasında yer alan Lenin1205, Troçki ve diğer ideologların da Yahudi olması, 

iddialarını kuvvetlendiren delillerdi1206. Ancak Lenin de Marks gibi Yahudiliğe düşman bir 

Yahudi, daha doğrusu Yahudi Olmayan Yahudi idi. Lenin 1913’de şunları yazmıştı: “Yahudi 

ulusal kültürü sloganını ileri süren kim olursa olsun proletarya düşmanı, Yahudilerin eski ve 

kast durumunun destekçisi, hahamların ve burjuvazinin işbirlikçisidir”1207. Lenin’den sonra 

hâkimiyeti devralan Stalin de bir Yahudi idi1208. Atilhan’a göre Komünizmin öncüsü 

Farmasonluk’tur. Bunun yanı sıra “Her Mason Komünisttir, her Komünist Masondur.” 

Uygulamada birisi vahşiyane, diğeri korkakça ve sinsicedir1209.  

Komünizm, locaların kuvvetli şekilde ektikleri tohumlar sayesinde iktidara geçmiştir. 

Lenin ve Troçki'nin getirdiği Komünizm, Çar rejimi üzerine değil, Farmason Kerenski'nin 

sayesinde kurulmuştur. Macaristan'da, İspanya'da, Çin'de, Çekoslovakya’da, Romanya'da ve 

Bulgaristan'da bütün Komünist rejimleri, Farmason teşekküllerinin peşi sıra kurulmuşlardır. 

Yine Atilhan’a göre, Komünist ihtilallerde Farmasonlar ilk kurbanlar olmuşlardır, 

                                                
1200 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 52.  
1201 Atilhan’ın belirttiğine göre Karl Marks’ın Yahudi İsmi, Kesile Mordahay’dır (Atilhan, Menemen 
Hadisesinin İçyüzü, s. 21).  
1202 Atilhan, Alman Mason Dergisi La Tonia’nın 12 Temmuz 1894 tarihli nüshasından hareketle Marks ve 
Engels’in 31 derecede Mason ve İngiliz Locası’na bağlı olduklarını kaydetmektedir (Atilhan, Kendi 
Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 22).  
1203 Atilhan, “Cepheler Karşı Karşıya”, Yeni İstiklal, 23 Mart 1966, Nu: 241, s. 2.  
1204 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 328.  
1205 Çarlık Rus yönetimi yıkıldıktan bir hafta sonra Lenin yönetimi, dünyada Yahudi aleyhtarlığının suç 
olduğunu ilan eden ilk hükümet olmuştur (Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 122).  
1206 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 82 
1207 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 413.  
1208 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 168. 
1209 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 67.  
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kandırılmışlardır1210. Selamet Mahfeli 6. Kitap s. 16’dan aldığına göre masonların“Bugün 

burjuvazinin bir aleti gibi görerek aleyhine kalktığı masonlukta, amelenin zulüm ile iptal 

edilen hakkını müdafaa eden ateşi alevlendiğini gördüğü gün bütün sosyalist ve radikal 

sosyalist kuvvetlerin bu müessese ile el ele verecekleri şüphesizdir.” dediğini ifade eden 

Atilhan, “Bu yazı Masonluğun gayri resmi Komünist Partisi olduğunu gösterir.” demiştir1211. 

Masonlukla bağdaştırılan Yehova Şahitleri Tarikatı da ilginç bir fikre sahipti: “Allah kararını 

infaz ve icra hakkını, milletlerden intikam almak, halk yığınlarını cezalandırmak, insanlara 

kelepçe taktırmak ve onları muhakeme etmek hakkını, Şark'ın Adamları1212 ile Allah 

tarafından takdis edilmiş olanlara devretmiştir.”1213 

Varşova Büyükelçiliği tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen bir yazı (28 Nisan 

1933), Atilhan’ın Bolşevik İhtilali’nde Yahudi tesirleri iddiasını doğrulamasının yanında, 

Sovyet Rus idaresinde Yahudi nüfuzunu göstermesi bakımından da önemlidir. Buna 

göre;“Gazeta Warszawska (Mührü Süleyman) ser levhası altında Sovyet ve Yahudilere 

müteallik garip bir makale ve istatistik neşretti. Sovyet Rusya'da büyük resmi makamları işgal 

eden Yahudilerin miktarı: 

BİRİM Umumi Aza Adedi Yahudiler Yahudilerin % Nispeti 
Halk Komiserleri Konseyi 22 17 77.2 
Harbiye Komiserliği    43 33 76.1 
Hariciye Komiserliği   16 13 81.2 
Maliye Komiserliği                                   30 24 80 
Adliye Komiserliği                                        21 20 95.2 
Maarif Komiserliği       53 42 79.2 
İçtimaiMuavenetKomiserliği  6 6 100 
Mesai Komiserliği                                             8 7 81.5 
Berlin, Viyana, Bükreş ve                             
Vilayet Komiserleri    

23 21 91.3 

Gazete Başmuharrirleri                              41 41 100 
olarak verilmiştir. Buna göre önemli mevkileri işgal eden Yahudilerin oranı 

%95’tir1214. 

Atilhan, yukarıdaki bilgileri de doğrulayacak bir şekilde “Sovyet Rusya'da ihtilal çıkar 

çıkmaz, Yahudiler evvelden yetiştirip hazırladıkları kendi memurlarını -tabi hepsi Yahudi- iş 

başına getirdiler ve koca Rusya bir anda Yahudi'nin esiri oldu ve İsrailoğlu elli milyon insan 
                                                
1210 Atilhan, Farmasonlar, s. 5.  
1211 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 59. 
1212 Şark’ın Adamları tabiri, Atilhan’a göre Siyonistlerin Komünist Ruslara verdiği isimdi.  
1213 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 69-70. “Azerbaycan ve muhtelif Kafkas memleketlerinden ve diğer Türk 
topraklarından alınan milyonlarca insan Sibirya'ya sürülmüş ve o vahşi diyarda mağaralarda kısa müddet 
zarfında sefaletten yok olmuşlardır. Bütün erkekleri Sibirya'ya sürülmüş olan bu bölgelerin erkeksiz kalmış 
kadınları Sibirya kabilelerinde kadınsız kalmış erkelerle birleştirilerek dünyanın şimdiye kadar şahidi olmadığı 
bir facia meydana getirilmiştir” (Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 122).  
1214 BCA, 030.10.248.678.9. 
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kellesi üzerinde tahtını kurdu.” diyecektir1215. Yine Yahudilerin etkilerinin boyutunu 

göstermek adına Atilhan, yeni bir kavram ortaya atıyordu: “Yahudi’yi Filistin’deki istiklal 

davasında en fazla Siyono-Komünist devletler desteklemişlerdir… Bazılarının zannettikleri 

gibi Kremlin’e Panslavizm değil, Pan-Slavo-Siyono-Komünizm hâkimdir.”1216 

Atilhan’ın Komünizmle ilgili başka bir iddiası da, Bolşevik Devrimi’nin arkasında 

Amerikalı Yahudi bankerlerin olduğuydu. Atilhan bu iddialarına, Amerika, Rusya ve İngiltere 

gibi devletlerin istihbarat birimlerince hazırlandığını yazdığı bazı resmî belgeleri kanıt 

göstermekteydi. Bunlardan, Rus Çarı İkinci Nikola’nın Hariciye Vekili olan Kont 

Lamsdorf’un gizli raporuna göre, Rus İmparatorluğu’nun değişik yerlerinde patlak veren 

ihtilal hareketi, uluslararası bir nitelik taşımakta ve bazı yabancı kapitalist şirketler tarafından 

desteklenmekteydi. İhtilalciler, kapitalist Yahudi teşkilatlarıyla temas halindeydi1217.  Birleşik 

Amerika istihbarat servisinin ve ordu ikinci şubesinin 1918 tarihli raporuna göre1218, 

Amerikalı Yahudi bankerler Jacop Schiff, S.H. Hanaourle ve Felix Moritz Warburg ve onların 

kuruluşu olan Kuhn, Loeb&Co Bankası, devrimde Bolşeviklere finansal destek vermişlerdi. 

Jacop Schiff, Rusya’daki ihtilal hazırlığında kullanılmak üzere, Lenin’e 312 milyon dolar 

destek sağlamıştı1219. Felix Moritz Warburg da Stockholm’deki bankalarından parasal destek 

aktarmıştı1220. Britanya Hükümeti’nin Rusya temsilcisinin gizli raporunda, Britanya ve diğer 

ülkelerin Bolşevizm’i durdurmaları gerektiği, aksi takdirde tüm dünya medeniyetinin büyük 

tehdit altına gireceği vurgulanıyordu. “Çünkü bu hareket, milli olmayan ve kendi menfaatleri 

için müesses bütün nizamları yıkmaktan çekinmeyecek olan Yahudiler tarafından 

teşkilatlandırılmış ve tatbik mevkiine konulmuştu.”1221 

Atilhan, Komünizmin ve Kapitalizmin, Yahudiler tarafından kontrol edildiğini, bu iki 

düşmanın görünürdeki çatışmalarının Yahudilerin yeryüzünü paylaşma ve nüfuz mıntıkaları 

                                                
1215 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s.90. 
1216 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 274.  
1217 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 146. 
1218 Atilhan bu raporun Yahudilerin baskısıyla Amerika hükümeti tarafından yok edildiğini belirtmektedir. Ayrıca 
Amerika İlahiyat Profesörü Rex Demis Fahey The Migtical Body of Christin The Modern World kitabında ve 
Fransız Kardinali Jouin’in Le Poril Judeo Maconique eserinde raporun tamamının yayınlandığını ve raporun 
asıllarının dünya kütüphanelerinde mevcut olduğunu söylemektedir (Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –
İsrail, s. 85).  
1219 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 230. Atilhan, benzer şekilde Bernard Baruh’un da Şeyh Said İsyanı için 
İsyancı Kürtlere 12 Milyon Dolarlık mühimmat yardımı yaptığını kaydetmektedir. Ayrıca Baruh’un Zaza İsyanı 
için de 35 Milyon Dolarlık malzeme sağladığını ifade etmektedir. Bu bilgileri ise Grozos’un yazılarından elde 
ettiğini belirtmektedir. Buna göre “Dersim Kıyamı, Farmason-Komünistlerin son yıllarda formalize ettikleri 
siyasî melodramların en fecisidir” (Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 70). Rahip Charles Coughlin, 
Bernard Baruh için, “Birleşik Devletlerin faal başkanı, Wall Street’in taçsız kralı” demiştir (Paul Johnson, s. 
427).  
1220 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 147. 
1221 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 148. 
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oluşturma politikalarına hizmet ettiğini savunmaktaydı1222. Atilhan, bu iki sistemi, bir “Yahudi 

ananın iki oğluna” benzetmiştir. Atilhan’ın ifadelerine göre; Siyon Protokolleri Odesa 

Yahudilerinin elinde bulunduğu zaman Lenin'in fikirleri daha bilinmiyordu. Buna rağmen 

protokollerde Lenin'in ideolojisini bulmak mümkündü. Zira umumiyetle Yahudilerin dünya 

hâkimiyetini ele geçirmek için siyasî metot olarak kapitalizmi tercih ettikleri zannolunurdu. 

“Ancak protokolleri ciddi bir incelemeden geçirecek olursak hayretle görürüz ki Bolşevizm’le 

kapitalizm arasındaki fark hayaldir. Siyon hükeması çok iyi biliyorlardı ki liberal kapitalizmin 

son meyvesi Bolşevizm’dir. İkisi de aynı totaliter idarenin iki değişik şeklidir. İkisinin de 

ideolojisi bilhassa materyalizm ve azınlık hâkimiyeti maddelerinden vücuda gelmektedir. 

İkisinde de ya çek defterlerinin israfla kullanılması veyahut Tomson terörü iş görür.”1223 

Times'ın 18 Ağustos 1921 tarihli sayısına göre, Rus Komünist İhtilali'nde Yahudilerin 

etkisinden dolayı protokollerdeki taktiklerle benzerlik olduğu vurgulanmıştır. 1917 yılına 

kadar protokollerin dikkat çekmediği de ifade edilmiştir1224.  

Atilhan, mülkiyet, din, iman ve mukaddesat düşmanı dediği Komünizmle mücadelede 

tek çarenin Müslümanlık olduğunu, ülkenin milliyetçi ve muhafazakâr aydınlarının bu 

düşmana karşı ortak cephe oluşturmalarını tavsiye ediyordu. Komünistlerin, hâkim oldukları 

coğrafyada İslam’ı tasfiye etmek adına türlü yöntemler denediğini ifade eden Atilhan, Demir 

Perde ülkelerinde Müslüman kıyafetli ve isimli bazı kişilerin Kuran tefsiri yaparken 

dejenerasyona gittiklerinden bahsetmektedir. Bunlardan Moğol asıllı olduğu halde kendisinin 

Özbek Müslümanı olduğunu iddia eden Muhittinof1225  bu hareketin başındadır. Bu tefsirde 

İbrani mefkûreleriyle tezat teşkil eden ayetleri ortadan kaldırmıştır1226. 

 Türkiye’de Komünizmle mücadele adına kurulan derneklere tam anlamıyla destek 

veren Atilhan, İzmir’de kurulan dernekten dolayı memnuniyetlerini belirtiyordu: 

“Nihayet bir ümit ışığı belirdi. Güzel İzmir'in mümtaz ve asil çocukları Komünizmle 

Mücadele Derneği'ni kurdular ve resmen faaliyete geçtiler. Toplu ve programlı bir şekilde... 

Demek ki şimdi başıboş ve yıllardan beri vatanın saf simasını bulandıran, meydanlarını 

kirleten Moskof ve Yahudi uşağı Komünizmin karşısına sapa sağlam genç, dinç, imanlı ve 

                                                
1222 Atilhan, “Cepheler Karşı Karşıya”, Yeni İstiklal, 23 Mart 1966, Nu: 241, s. 2.  
1223 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 71.  
1224 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s.12.  
1225 Nurettin Akranboviç Muhittinof : "…1917'de Taşkent'te doğmuştur. Bir köylüdür. Harpte siyasî zabit olarak 
Kızıl Ordu'da çalışmıştır. 1950'de mebus aynı zamanda Alî Şura’da Özbekistan Komitesi Mümessili olmuştur. 
1953'de Sovyet Cumhuriyeti Özbekistan Şurası reis vekili olmuştur. Kruşçef'in en faal arkadaşıdır. Kuranı 
Kerim'de reform yapmaya kalkmış. Kuran'ın komünizme karşı olan ayetlerini kendine göre tefsir ederek bütün 
demir perde memleketlerine bunu kabul ettirmişti. Bu tip hareketlere Ezher Üniversitesi karşı propaganda 
yapmıştır” (Atilhan, "Zaman Zaman Alevlenen Bu Fırtınanın ve Mukaddesatla Oynamanın Manası Nedir?", 
Hüradam, 10 Kasım 1959, Nu: 417, s. 4).  
1226 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 97-98.  
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cesur bir Türk heyeti çıkmış bulunuyor. Bu, bizim de ümitlerimizi arttırdı, cesaretimizi 

pekiştirdi.”1227 

Yahudi zihniyetinin, Türkiye’de sol ideolojiler şeklinde belirdiğini vurgulayan Atilhan, 

solun din düşmanlığı yapmasının tesadüfi olmadığını, Türk milletini Komünizme karşı 

koruyan İslam’ın Yahudi zihniyetine hizmet eden sol ideolojiler tarafından özellikle hedef 

alındığını savunmaktaydı1228. “Nitekim Köy Enstitüleri ile diğer birçok eğitim 

müesseselerinde bugün, burcu burcu Komünistlik kokmaktadır. Bu kızıl kokuyu Komünist 

Farmasonlar yaymışlardır. İşte Kremlin’e sadakat böyle olur. H.Ali Yücel, Hakkı Tonguç, 

Sabahaddin Ali, Pertev Nail, Behice Boran, Niyazi Berkes, Muzaffer Şerif ve Ahmet Emin 

Yalman gibi kıdemli Farmason Komünist mücahitlerimiz davamızın samimiliğini ifade eden 

çetin mücadelelerle üstünlüğümüzü ispat etmişlerdir.”1229 Yine Atilhan’a göre; “Kremlin’in az 

para ile çok iş gördüğü yegâne faaliyet merkezi Türkiye’dir. Polit Büro’nun emrinde çalışan 

binlerce ücretsiz ajan vardır ki bunların hepsini idare edenler Farmason-Komünist 

üstatlardır. Milli Türk Emniyeti bunları her zaman tevkif edemez. Zira birçokları edebiyat 

tarihine kadar geçerek nüfuz ve şöhret sahibi olmuşlardır. Ve görünüşte her biri 

Kemalist’tirler.”1230 

Atilhan’ın edebiyat alanında ün yapmış bu şahsiyetlerin birbirlerini nasıl savunduğuna 

dair de keskin ifadelerini görmek mümkündür. Mesela Yalman’ın Nazım Hikmet ile ilgili 

yorumunu aynıyla alacak olan Atilhan, şunları söyleyecekti: “…Gelin şimdi Komünizmin 

nasıl müdafaa edildiğini Ahmet Emin Yalman'ın kaleminden okuyalım: “Eğer Nazım 

Hikmet'te Komünist nazariyelerine muvazi düşünceler varsa, bunlar Türk vatan sevgisi 

haricinde bir tesanüte bağlanmanın bir alameti değildir. Türk şairi Nazım Hikmet, bir Moskof 

ajanı olmamıştır ve olamaz. Komünizm tarzında görülen hisleri ancak memlekette sefalet ve 

haksızlık çekenlere karşı duyduğu alaka ve hassasiyetin bir mahsulüdür ki cemiyetimizi 

yaşatmak için mutlaka bu sefaletlere çare bulmaya, bu haksızlıkları düzeltmeye mecburuz. Bu 

acıları duyanlar ve bize hatırlatanlar, milletin düşmanı değildirler. Aksine olarak en basiretli 

dostlarıdır.”1231 

Atilhan, ülkemizde Komünizmle mücadele eden milliyetçi, vatansever ve sağduyulu 

insanlara bazı mihrakların maksatlı olarak “Faşist, Nazi ve Irkçı” suçlamalarını yaptığını ve 

bunun arkasında sol ideolojiler arkasına gizlenmiş Yahudi zihniyeti olduğunu iddia 
                                                
1227 Atilhan, “ve En Nihayet Bir Ümit Işığı?”, Yeni İstiklal, 13 Şubat 1963, Nu:113, s.2.  
1228 Atilhan, “Aşırı Sağ, Aşırı Sol Ne Demektir?”, Yeni İstiklal, 13 Nisan 1966, Nu: 244, s. 2.  
1229 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 46.  
1230 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 66. 
1231 Atilhan, "Bunların Hepsi Nasıl Bir Zamana Rastladı? Nasıl Bir Sıraya Girdi?", Hüradam, 17 Kasım 1959, 
Nu: 419, s. 4.  



239 
 

etmekteydi. O’na göre, bu kavramlar, milliyetçiliği ve vatanseverliği simgelediği halde, 

taşıdıkları Yahudi düşmanlığından dolayı, dünya kamuoyuna zararlı kavramlar şeklinde 

tanıtılmaktaydı1232. Din ve mukaddesatına bağlı muhafazakârların aleyhinde yapılan irtica 

suçlaması da Yahudi zihniyetinin, Türk toplumunda kargaşa oluşturmak ve milleti zayıf 

düşürmek maksadıyla kullandığı bir yıldırma yöntemiydi1233.  

 

I.Filistin Problemi, İsrail ve Türkiye Yahudileri 
Atilhan, sahip olduğu ve savunduğu fikirlerin doğal bir yansıması olarak 1948’de 

İsrail’in kurulmasıyla başlayan ilk Arap-Yahudi savaşında Arapları desteklemiş ve Türkiye’de 

emekli subaylardan oluşturduğu gönüllü bir birliği Yahudilerle savaşmak üzere Filistin’e 

göndermiştir. 

 Atilhan, Araplara silah sattığı iddia edilen Nuri Paşa’nın (Killigil) İstanbul 

Sütlüce’deki cephane fabrikasına sürekli gidenlerdendi. Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri 

Killigil Paşa'nın fabrikasındaki toplantılarda Atilhan'ın "ağzı köpüre köpüre Yahudi ve Mason 

aleyhtarı nutuklar attığı" ve "Paşa'dan para sızdırdığı" anlatılmaktaydı1234. Atilhan, kendi 

deyişiyle inanılmasının zor olduğu bir bilgi de vermektedir. Buna göre Paşa,  Türk ordusunun 

Trablusgarp’taki vaziyetine dair Ovro casusluk servisine rapor göndermiş ve karşılığında dört 

yüz elli bin dolar almıştır1235.  

Atilhan’ın, Laiko Metepo (Halk Cephesi) adlı bir Yunan gazetesinin 1 Ocak 1950 

tarihli nüshasına dayandırdığı iddialarına göre, bu fabrika Nuri Paşa’nın Araplarla yaptığı 

silah müzakerelerinden rahatsız olan İsrail’in Hagana ve İrgun ajanları tarafından imha 

edilmiştir. Patlamada, fabrikada bulunan Nuri Paşa da dâhil tüm işçiler hayatlarını 

kaybetmişlerdir1236.  

Türkiye Cumhuriyeti, 1948 yılında İsrail’in kuruluşuyla başlayan Arap-Yahudi 

savaşında tarafsız kalmış ve bekle-gör politikası izlemiştir1237. Daha sonra, İsrail’i tanımış ve 

bu devletle 1949 Martından itibaren diplomatik ilişki kurmuştur. Türkiye’nin İsrail’i tanıması, 

Türk Yahudileri üzerinde büyük sevinç uyandırmış, çok sayıda Yahudi İsrail’e gitmek için 

                                                
1232 Atilhan, “Yuvarlak Laflarla Devlet İdare Edilmez”, 7 Temmuz 1965, Yeni İstiklal, Nu: 204, s. 2.  
1233 Atilhan, “Şeni ve Deni Manevra”, Büyük Doğu, 26 Ocak 1951, S. 45, s. 12.  
1234 Burhan Oğuz, Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeği ve Türkler, Can Matbaa, İstanbul 1983, s. 378.  
1235 Atilhan, bunları Laiko Metepo gazetesindeki 1 Ocak 1950 tarihli “Nuri Paşa’nın Feci Ölümü” başlıklı 
yazısına dayandırmaktadır (Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 72).  
1236 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 108. 
1237 Erhan Yarar, Tarihsel Dönüşüm, Filistin Sorunu Temelinde Türk Dış Politikası ve İsrail Devletini 
Tanıma Süreci, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006, s. 217. 
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Türkiye’den ayrılmıştır1238. İsrailli diplomatik kaynaklar, Türkiye Yahudilerinin İsrail’e 

göçünü çok önemsemişlerdir. Askerî eğitim alan nadir gruplardan olan Türk Yahudileri, 

hemen askere alınmış ve birinci derecede savaşçı kadrolara yerleştirilmişlerdir1239. Ancak 

Türkiye’den İsrail’e giden Yahudilerden bir kısmında taşkın ve istenmeyen hareketler dikkat 

çekmektedir. Atilhan, bu konuda hayli kızgındır. Aktardığına göre, İsrail kurulduğunda 

Türkiye'deki Yahudilerin İsrail'e giderken Türk pasaportlarına tükürdükleri, Hayfa'da bayrak 

yırttıkları görülmüştür1240. İzmir’de de harekete geçen Museviler, Valilik ve Emniyet binası 

önlerinde izdiham oluşturmuşlardır1241. Önde gelen Musevi tüccarlar ise bu göç hareketini 

önemsememişler ve Filistin'e gitmek için yığılan bu kalabalıkların çoğunun, iyi bir işe sahip 

olmadıklarından bir nevi şanslarını denemek için gittiklerini beyan etmişlerdir1242. Musevi 

gençler nereye ve niçin gitmek istedikleri sorulduğunda şu cevabı vermişlerdir: “Bizler şimdi 

harp için Filistin'e gitmiyoruz. Biz Napoli'de Vatikan Kilisesi kapısı önünde yaralı olarak 

bulunan Mehdi'nin daveti üzerine İtalya'ya gidiyoruz. Çünkü Mehdi, din adamlarımıza şu 

emirleri vermiştir: “Ben yaralıyım. Artık Roma hükümeti yıkılıyor, yerine Filistin'de Beni 

İsrail hükümeti kurulacaktır. Onun için bütün Museviler hemen bir araya toplanmalıdır.” 

Filistin'e gitmek için pasaport bekleyenlerin çoğunun 16- 30 yaşlar arasında olması dikkat 

çekicidir. Bunlardan kimisi de tahsile gittiklerini söylemiştir.  Bazıları İstanbul'da bulunan 

25.000 nüfusun hemen yarısının kısa zamanda Filistin'e gideceklerini söylemişlerdir. Konuyla 

ilgili olarak DP Milletvekili Salomon Adato, olayların para peşinde koşan bir iki kişinin kötü 

propagandası sonucunda olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Filistin’e gitmek isteyenlerin de çok 

az olabileceği tahminini yürütmüştür. Onun için bu göçlerin genel bir arzuyu temsil 

etmeyeceğini de vurgulamıştır. İthalatçı Eli Bourla da “Geçenlerde 80 kadar Musevi Filistin'e 

gitmişti. Bu normal bir hicretti. Şayet bu rakam bugünlerde artıyorsa buna mana 

veremem.”1243 demiştir. 

İsrail’e göç eden Türk Yahudilerinden bir kısmı, 1948 yılının sonlarından itibaren 

Türkiye’ye geri dönmüştür. Bu durum Türk basınında olumsuz tepkilere neden olacaktır. 

Hüradam gazetesi, dönen Yahudileri nankörlükle ve Türkiye’ye ihanetle suçlamış1244 ve 

bunların Türkiye sınırlarına sokulmaması gerektiğini savunmuştur1245. Hatta yurt dışında zor 

durumda olan Yahudiler, bazen çok acı feryatlarla Türkiye’de yaşamak istediklerini 
                                                
1238 Bali, Aliya: Bir Toplu Göçün Hikayesi (1946-1949), İletişim Yay., İstanbul 2003. s. 207.  
1239 Yarar, Tarihsel Dönüşüm, s.217. 
1240 Atilhan, Farmasonlar, s. 119.  
1241 Demokrat İzmir, 20 Ekim 1948, Nu: 683, s. 1.  
1242 Demokrat İzmir, 21 Ekim 1948, Nu: 684, s. 2.  
1243 Demokrat İzmir, 20 Ekim 1948, Nu: 683, s. 6.  
1244 “Yahudiler Hahambaşı Arıyorlar”, Hüradam, 20 Kasım 1951, Nu: 126, s. 3.  
1245 “Çıfıtlara Kapılarımızı Tekrar Açamayız”, Hüradam, 20 Kasım 1951, Nu: 126, s. 3.  
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belirtmekten geri durmayacaklardır. Fransada oturan ve durumu pek kötü olan Yakar adında 

bir yahudinin Türkiye’ye gelmek için cumhurbaşkanına mektup yazması, buna bir örnektir. 

İfadelerde “Himayesizliklerine sebep vatana hıyanetse, bu zavallı masum ve sadık tebanın 

hiçbir ferdi buna karışmaz ve düşünülemez” gibi bir tavır sergilenmiştir. “…Herşeyden 

sarfınazar. Ne kanundan bahsediyoruz ne hak ve istihkak arıyoruz, ne de temellük ve tasadduk 

arıyoruz. Daha balaya yükselip giryan ve nalan diz çökerek merhamet ve af diliyoruz. 

Merhametli ve yüksek kalpli ve tam manasıyla medeni ve insani Türk milleti 

vatandaşlarımızdan şu biçaregan ve bivayegan için umumi ve şümullü bir af.”Çanakkale ve 

sair harp meydanlarında vatan uğruna ölen Yahudilerin ruhu hürmetine “af buyrun, rahim ve 

müşfik babamız. Cezaya müstehak isek bu güne kadar verilen ziyaat kâfi. Kalanlarımız 

hasbetullah afbuyurun, baş tacımız muhterem milli şefimiz. Af büyüklerindir” deniliyordu1246. 

 Dönenlere en şiddetli tepki Atilhan’dan gelmiştir. Ona göre, İsrail’e gidenlerin bir 

kısmı, buradaki rahat ve bereketi ve Türk’ün müsamaha ve alicenaplığını orada bulamadıkları 

için dönüp geri gelmişlerdir1247. Atilhan, Türk Yahudilerinin İsrail’e göçünü, küstahlık ve 

adilik diye nitelendirmiş ve geri dönenleri de utanmaz olmakla suçlamıştır1248.  Atilhan’a göre 

Türk milleti, onurlu davranmalı ve geri dönen Yahudileri kabul etmemeliydi:   

“Evet, utanmadan geri döndüler ve utanmadan mübarek Türk topraklarını yere yatıp 

öptüler. Biz de hiçbir şey olmamış gibi bize yaptıkları kabalığı, Sıraselviler caddelerini 

çınlatan adi yaygaraları, hıyanetleri ve üç sene evvel binlerce dindaşımızı tarihin hiçbir 

devletinde görülmemiş bir hunharlık ve vahşet içinde öldürdüklerini, “Müslüman kızların 

böyle…” diyerek tecavüz ettikleri ırz ve namuslarını unutarak onları tekrar bağrımıza bastık. 

Onlarda hayâ ve asalet yoksa bizde de hiç his ve gurur yok mu Yarabbi?.”1249 

Bu dönüşler ileriki yıllarda da devam edecektir. Yeni kurulan İsrail’de bir takım 

gelişmeler Yahudi toplumunu oldukça sıkıntıya sokmuştur. Hatta içerde fikrî çatışmalar da 

yaşanmış ve çoğu kez şiddetli bir hale ulaşmıştı. Anadolu gazetesi bu konuyla ilgili ayrıntılı 

bir haber vermiştir. Bu bağlamda, İsrail'de iki unsur birbiriyle çatışmaya başlayacaktır. Biri 

din taraftarları, diğeri ise modernleşme ve laiklik taraftarları. Gazete, bu mücadeleden 

modernistlerin galip çıkma ihtimalinin fazla olduğunu belirtmiştir1250. Verdiği bilgilere göre 

şunları söylemek mümkündür: 

                                                
1246 BCA, 30.10.110.736.12. 
1247 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 45.  
1248 Atilhan, “Nasıl Küstahlıklar ve Adiliklerle Gittiler Nasıl Utanmadan Geri Döndüler!”, Hüradam, 30 Kasım 
1951 Nu: 129, s. 4.  
1249 Atilhan, “İlahi! Bu İnsanları Bir Avuç Türk Toprağına Ebediyen Hasret Bırak!”, Hüradam, 21 Aralık 1951, 
Nu: 135, s. 2.  
1250 “ İsrail'de Hahamlara Harp mi İlan Edildi?”, Anadolu (İzmir), 27 Ağustos 1951, Nu: 11851, s.3.  
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Paskalya bayramlarında evlerinde yapılan merasimlerde söylenen klasik duaların, 

modern gençler tarafında artık gereksiz olarak nitelendirildiği görülmüştür. Mesela “Gelecek 

sene Kudüs'te buluşacağız” duası gibi. Bununla beraber bazıları daha da ileri giderek, Hz. 

Musa devrinden kalma bütün adetleri de reddetmiş bulunmaktadır. “Bundan dolayı, bugün 

İsrail'in birçok yerlerinde ve kollektivitelerde paskalya bayramı bir dinî bayram olmaktan 

çıkmış ve tam manasıyla laik bir ilkbahar ve tabiat bayramı şeklini almıştır.” Hatta bunların 

Hamursuz ekmeğinin yenilmesi mecburiyetini dahi tanımamaları arka arkaya iki kabine 

buhranına sebep olmuştur. En fazla gerginlik Kudüs'te yaşanmıştır. Mea Şearim1251 sakinleri 

gayet mutaassıptır. Orta Avrupa'dan gelen bu insanlar Hasidim olarak anılmaktadır. Yaz ve kış 

uzun paltolar, kalpak ve kippa giyerler. Erkeklerin hemen hepsi sakallıdır. “Bu garip ruhlu 

Yahudiler, Avrupalılaşmış yani modernleşmiş hemcinslerini katiyen tanımamaktadırlar. Mea 

Şearimciler küçük bir ekalliyettir. Fakat bununla beraber modern Kudüs şehrinin hayatını 

anormalleştirmektedirler.” Cumartesi günlerinde iş yapmama geleneği konusunda sıkıntılar 

çıkar. Cumartesi günü hayvanların sağılması meselesi tartışma getirmiştir. Müfrit dindarlar ile 

müfrit liberaller arasındaki bu çatışma muhafazakârların müdahalesiyle şu şekilde çözülür: 

“Cumartesi günleri inekler sağılmaktadır. Fakat elde edilen sütün diğer günlerin sütleri ile 

karışmaması için bu sütler boyanmakta ve bununla peynir yapılmaktadır.” Cumartesi süte 

ihtiyacı olan laikleri şehrin kapılarında ellerinde sopalarla dindar Yahudiler beklemekte, kimi 

zaman aralarında meydan dövüşleri vuku bulmaktadır. İsrail'de tezatlar çarpışmaktadır1252. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin İsrail’i tanıyan ilk tanıyan Müslüman ülke oluşunu şiddetle 

eleştiren Atilhan “Bizim en büyük hatamız, bütün diğer milletlerden önce ve alelacele iğreti 

İsrail devletini tanımaklığımız olmuştur… Biz bazılarının saplandığı fikr-i sabit gibi Arap 

milletlerini katiyen mesul tutamayız. Asıl mesuliyet bizim kötü idaremizde ve yanlış 

politikamızdadır… Dünya Yahudiliğinin iki millet arasına nifak sokarak Orta Doğu’ya 

kâmilen hâkim olmak arzusu, bazı dar kafalı insanlarda Yahudi dostluğu ve Arap düşmanlığı 

oluşturmuştur.” demektedir1253. Mısır seyahatinde, Mısır Evkaf Veziri Dr. Behni ile 

görüşmesini anlatır. Onun çok kırgın olduğunu vurgular. “…Bizde gayet küçük, gayet değersiz 

bir zümrenin Müslümanlık aleyhindeki faaliyetlerini içi yanarak anlattı ve bütün Arap 

memleketlerinin müşterek duygusu ve teessürü olan İsrail'i süratle tanımaklığımız ve onunla 

can ciğer dost olmaklığımız ve hatta ona yardım etmekliğimizin Arap dünyasında meydana 

getirdiği infialden acı acı bahsetti. Allah'a şükürler olsun ki resmî bir sıfat ve vazifem yoktu. 

                                                
1251 Mea Şearim, Kudüs'ün fakir mahallesidir. 
1252 Aynı Yer. 
1253 Atilhan, “Dış Politika Konuşulurken”, Yeni İstiklal, 23 Ocak 1963, Nu: 110, s.2.  
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Milletimi müdafaa hususunda büyük gayretler sarf ettim. Hiç değilse yüreklerine su serptim 

ve emsalsiz bir hüsn-ü kabul ve gayet mükemmel bir misafirlikten sonra Mısır'ı terk ettim.”1254 

Bunun yanı sıra Türk-Arap ilişkilerindeki soğukluğu da dile getiren Atilhan, şunları 

diyecektir: “…Olan olmuştur. Bizimle Müslüman memleketleri ve milletleri arasında bir 

çukur bulunduğu da inkâr edilmez. Evvelki sene yaptığım bir seyahatte geçtiğim Müslüman 

memleketlerin bizim Müslümanlığımızdan şüphe ettikleri ve hulus ile ifa ettiğimiz ibadetleri 

bile hayretle seyrettiklerini gözlerimle gördüm…”1255 Atilhan ayrıca İsrail’in İstanbul’da 

konsolosluk açmasına ve akabinde Yahudilerin yaptığı sevinç gösterilerine de sert tepki 

göstermiştir. “Kanun önünde resmen Türk vatandaşı sayılan on binlerce Yahudi’nin ayyuka 

çıkan çılgın vaveylası ve asil milletimizin alışmadığı kaba, şımarık ve bayağı gösteriler Fahri 

Kâinatın miraç mahallinde Salamon’un heykelini kurmak isteyen bir milletin asırlardan sonra 

bütün çıplaklığıyla açığa vuran hüviyetini bize iyiden iyiye tanıttırmış oldu. O gün sanki 

Hazreti İsa yeniden çarmıha geriliyordu.”1256 

Atilhan, İsrail ile kurulan diplomatik ilişkilerin ardından İsrail’e giden iş adamlarına 

ve gazetecilere tepki göstermiş ve kendilerini gaflet içinde olmakla suçlamıştır: “Neyi 

görmeğe gidiyorlar bu efendiler? Boyunları bükük, metruk ve isimsiz Türk şehitlerinin 

mezarlarını mı? Fakat onların yerlerinde yeller esiyor… Topraklarını İsrail oğulları çiğniyor 

şimdi… Elimizden çıkan o güzel yerlerin hicranlarını mı tazeleyeceğiz? İhmalimizi, 

lakaydimizi, dostu düşmanı tanımayan gafletimizi mi arayacaklar ve utanacaklar mı? Yoksa 

“Türk devletini parçala! Filistin’e sahip ol” diyen Siyonistlere yaptıkları casusluklar için 

teşekküre mi gidiyor?”1257 

Atilhan, sonraki yıllarda ilginç bir kayıt düşmektedir. Buna göre, Yeni Sabah’ta çıkan 

Şahap Tan’ın “Bana Casus Dediler” başlıklı tefrikasından yola çıkan Atilhan, İsrail’e 

gittiğinde türlü işkencelere maruz kalmış emekli bir subaydan bahseder. “İsrail’in 

kaşarlanmış işkence memurları, malul bir Türk subayına tüyler ürpertici işkenceler tatbik 

ederken şu soru üzerinde fazlaca durmuşlardır: “Cevat Rifat Atilhan’ı tanır mısınız, onunla 

arkadaşlığınızın derecesi nedir?”1258 Bu olay da Atilhan isminin İsrail’de bir hayli taze 

kaldığını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Atilhan İsrail’e yapılan gezilere de 

şiddetle karşı çıkmaktadır. İsrail’den başka gidecek ülkelerin olduğunu ifade eden Atilhan, 

İsrail’e yapılan gezilerin son derecece esef verici olduğunu belirtmiştir. Bu gezilerin 
                                                
1254 Atilhan, “Biz, Komşularımız ve İslam Dünyası”, Yeni İstiklal, 4 Aralık 1963, Nu:145, s.2.  
1255 Atilhan, "Bir Ziyaretin Manası", Hüradam, 5 Haziran 1951, Nu: 79, s. 4.  
1256 Atilhan, “Acı Bir Hakikat Önünde”, Sebilürreşad, C. 3, Kasım 1949, S. 65, s. 235.   
1257 Atilhan, “Türk Şehitlerinin Mezarları Üstüne Saltanat Kuran İsrail’e Seyahat”, Sebilürreşad, C. 3, Eylül 
1949, S. 59, s. 142.  
1258 Atilhan,  “ Siyonist Barbarlığı”, Yeni İstiklal, 23 Mayıs 1962, Nu:75, s.2.  
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Müslüman milletlere sırt çevirmek olarak anlaşılacağını da vurgulamıştır1259. Bunun aksine 

Müslüman ülkelere yaptığı seyahatlerden sitayişle bahsedecektir: “Komşu ve yakın dostlar 

diyarında iki aylık bir seyahat yapmış oldum. Damarlarımda dolaşan su katılmamış Türk 

kanı, ruhumdaki sarsılmaz Müslümanlık imanı benimle dönmeler arasında öyle bariz, öyle 

açık bir fark gösteriyor ki... Gittiğim her yerde mensup olduğum büyük milletin hakkını 

müdafaadan yoruluyorum. ”1260 

1948’deki ilk Arap-İsrail Savaşı’nda Arapların aldığı ağır yenilgiyle, Arapları sert bir 

dille eleştiren Atilhan, İsrail ile savaşan yedi Arap ülkesini, “Henüz evine yerleşmemiş, 

silahlanmamış, diken üstünde oturan üç buçuk Yahudi” karşısında aciz ve idaresiz kalmakla 

suçlamış, bunu “Ne Allah’ın ne de Resulünün unutmayacağını” vurgulamıştır1261. Daha 

önceki yazılarında Müslümanların suçsuzluğunu savunmuştur: “…Bu patırtılar arasında bir 

İsrail devleti meydana gelerek bütün Yakın Doğu'nun ve belki de bütün Asya'nın emniyet ve 

istikbalini tehlikeye düşürmüştür. Bu hadiseler cereyan ederken bazı insanlar suçu 

Müslümanlara ve onların geriliklerine ve hareketsizliklerine atfetmişlerdir. Haksızdırlar… 

Yahudi menşeli ve Avrupa patentli bütün fuhuş, redaet ve entrika maddeleri bol bol şark 

pazarlarına dökülmüş, zihinleri ve vicdanları kirletmiş, aramızdaki kardeşlik ve birliği 

bozmuştur…Bizim suçumuz, bunları anlayamamak ve onlara karşı duramamak olmuştur.”1262 

Atilhan, İsrail’i, Ortadoğu’da hatta dünyada barışı ve sükûneti sabote etmekle 

suçlamakta, İsrail baki kaldığı sürece dünya barışının sağlanmasının imkânsız olacağına 

dikkat çekmekteydi1263. Atilhan, günün birinde Arap dünyasının birleşerek İsrail’in varlığına 

son vereceği düşüncesini ifade etmiştir. Ona göre, “…Ve bir gün Müslüman milletlerden 

teşekkül etmiş milyonluk bir kurtuluş ordusu mağlup Filistin'de İsrailoğulları’nın Azrail gibi 

karşılarına dikilecek, onun leşi topyekûn yere serilecek ve insanlık kurtularak ebedi sulh 

doğacaktır. O gün yakındır.”1264 

Atilhan, İsrail’e karşı Türkler, Araplar ve İranlılardan oluşacak üçlü bir ittifak projesi 

gündeme getirmiştir. Projeye göre, batı nüfuzundan bağımsız ve aralarında güçlü bir ortaklık 

kuracak olan ittifak, İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da bulunan zengin petrol 

kaynaklarını kullanarak bir Ortadoğu Bankası oluşturacaktı. Bu şekilde ekonomik 

                                                
1259 Atilhan, “Bu Nokta Üzerinde Israrla Duruyoruz”, Yeni İstiklal, 10 Temmuz 1963, Nu:130, s.2.  
1260 Atilhan, “Bir Seyahatten İlhamlar”, Yeni İstiklal, 25 Eylül 1963, Nu:135, s.2.  
1261 Atilhan, “Tarihin Ağır Mesuliyetleri”, Büyük Cihad, 19 Ekim 1951, Nu: 32, s. 2.  
1262 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu, 15 Eylül 1950, S. 26, s. 12.  
1263 Atilhan, “Filistin’den Sonra Kıbrıs Buhranı”, Sebilürreşad, C. 10, Mayıs 1957, S. 244, s. 299.  
1264 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 57.  
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bağımsızlığını kazanacak olan İttifak devletleri, gerekli savunma endüstrisini kurarak 

Siyonistlerle mücadeleye hazır olacaktı1265.  

Esasen Atilhan’ın belirttiği Siyonizm’e karşı Türk-Arap ittifakı Müslümanlar 

tarafından istenilen bir gelişmedir.  Özellikle DP iktidarı döneminde Arapların Türkiye’ye 

yönelik sıcak ilişkiler geliştirme ve bu ortak tehlikeye karşı birlik olma istekleri bir hayli 

fazladır ve özellikle Menderes’e bu konuda başvurular dikkat çekmektedir. Musul Müftüsü El 

Ubeydi'nin Başvekalete çektiği telgraf bunlara bir örnektir. “Türkiye Başkanı Sayın Adnan 

Menderes"  başlığıyla başlayan 14 Ocak 1955 tarihli telgraf, İçişleri ve Milli Eğitim 

Bakanlıklarının Irak'ı Siyonistlik ve Komünistlik tehlikelerinden korumaya yönelik 

faaliyetlerinden memnun olduğunu belirtmektedir. Türk-Arap kardeşliğinin öneminden 

bahseden telgrafta "Sömürgecilerin av köpeği Yahudi radyosunun" İslam ve Arap dünyasına 

hücum ettiği, Arap Birliğini ölümü beklemekte olan bir hasta olarak vasıflandırdığı 

vurgulanmıştır. Müftü, şunları ifade edecektir: “…Ben bir askerim, silahım kalemimdir. Din, 

millet ve yurt vazifemi yapmak maksadıyla vasıtanızla Arap ve İslam devletlerine, 

memleketinizdeki temsilcilikleri yoluyla bin adet Siyonistlere karşı cihad fetvasını takdim 

ediyorum. Irak'ın Maarif ve Hariciye Vezirlerinin hisseleri ayrıdır. Kabul buyurmanızı rica 

ederim, çünkü vazife sahalarında âlim ve bilginlerin yardımlaşması sayesinde milletler mesut 

olurlar. Allah Araplıkla İslamiyet’i alçak düşmanlarından korusun.”1266 

Yine 17 Nisan 1956 tarihli Adnan Menderes'e yazılan İsmail El Şeyh imzalı mektupta 

da Siyonistler hakkında ikazlar bulunmaktadır. Siyonistlerin patlayıcı silahlara sahip oldukları 

ve her gün Arap köylerine saldırdıklarından bahsediyor ve ilginç bir istekte bulunuluyordu:  

“Bir gayret sarf ederek, Yahudileri Filistin’den kovmanızı rica ederiz. Zira onlara karşı 

mücadele etmemiz Allah’ın emri icabıdır.”1267 29 Mayıs 1956 tarihinde de İsmail Barzani 

tarafından Müslüman Ortadoğu devletlerine Siyonizm’le ve İsrail’le cihat çağrısı 

yapılmıştır1268.  

Türk Hükümetine bu tarz teklifler sadece Müslümanlardan gelmiyordu. Hristiyan 

dünyasından Yahudi karşıtları tarafından gönderilen ve Menderes Hükümeti’ni İsrail 

konusunda uyaran mektuplar da yok değildi. Örneğin 3 Kasım 1956 tarihli Heins Weber 

imzalı Adnan Menderese yazılan mektup, bunlardan biridir. Özellikle İngiliz ve Paris 

gazetelerinin Yahudiler lehindeki haberlerine, “Arapların kurduğu çemberi kırdılar yaşamak 

istiyorlar” gibi söylemlerine dikkat çekilmiştir. İngiliz ve Fransız uçaklarının Kahire’yi 
                                                
1265 Atilhan, “Ortadoğu Davası”, Sebilürreşad, C. 11, Eylül 1957, S. 252, s. 29.  
1266 BCA, 030.01.5.27.3. 
1267 BCA, 030.01.6.30.9. 
1268 BCA, 030.01.6.30.20. 
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bombalamasının devletler hukukuna aykırı olduğu belirtilmiştir. “…Bununla Alman düşmanı 

kuvvetler Arap düşmanı olarak da ortaya çıkmışlardır.” Fransa’nın Arap mukavemet merkezi 

olan Kahire’yi söndürmek istemesine dikkat çekilmiştir. İngiltere’nin ise Süveyş üzerindeki 

emelleri dolayısıyla, Yahudi menfaatlerine paralellik gösterdiği vurgulanmıştır. “Maalesef 

bugün Almanya, Yahudilerin tehdidi altındaki komşu milletlerin hürriyet savaşına açık 

değildir. Çünkü hükümet Yahudi taraftarı bir siyaset gütmeye çalışıyor.” Ancak Alman 

halkında eski Alman ruhunun var olduğunu ve bunun bütün tehdit altındaki halkların tarafında 

saadetle yaşadığı da belirtilmiştir. Weber, “Asya Yahudi kavmini defetmesini bilecektir. 

Yaşasın Hürriyet!” temennisiyle sözlerini bitirmiştir1269. 

 

II. MASONLUK 

A. Atilhan Perspektifinde Masonluğun Tahlili 
Atilhan’ın çocukluk yıllarında etrafında duydukları, onun Masonluk konusunda ilk 

fikirlerini oluşturmuştur. Ancak bu bilgiler yine de sınırlıdır. Atilhan, bu ilk izlenimleri 

hakkında şunları demektedir: “Harbiye mektebinden çıkıp da geniş vatanın dört bucağına 

dağıldığımız zaman, Farmasonluğun içyüzüne ve mahiyetine dair hiçbir fikre ve ilmî bir 

kanaate sahip değildim. Sadece babamdan ve aile dostlarımdan olan büyük adamlardan 

çocukluğumda işittiğimiz şey Farmasonluğun tamamen bir dinsizlik olduğundan ibarettir. 

Hatta merhum pederimin bu tabiri bir hakaret ve bir küfür makamında kullandığı da hâlâ 

hatırımdadır.”1270 

Atilhan’a göre Farmasonluk veya Masonluk, İbrani ırkından olmayanlara mahsus bir 

Yahudi dinidir1271. Yine bunların, adetleri, rumuzları, ananeleri, ibadetleri ve her şeyleri 

İbrani’dir1272. Allahları Adonay, mabutları altın buzağı, itikatları batıl ve hareketleri tam 

manasıyla mürtecidir1273. Aynı zamanda “Allahsızdırlar, Yahudi’dirler, Beynelmilelcidirler ve 

Komünisttirler.”1274 Hatta 1738 ve 1751 tarihlerinde Papalık tarafından Masonluk, iki kez 

aforoz edilmiştir1275. masonluğu adeta aklama lüzumunu hisseden bir eserde bu aforoz olayı, 

Masonluğun Hıristiyanlık dışında diğer inanç sahiplerini, Yahudileri ve Müslümanları da Nuh 

                                                
1269 BCA, 030.01.6.31.22.  
1270 Atilhan, Farmasonlar, s. 195. 
1271 Atilhan, Farmasonluk, s. 7. 
1272 Atilhan, verdiği bilgileri yine Mason kaynaklarına dayandıracaktır. Selamet Mahfelinin Dört Konferansı 
s.24’den yaptığı alıntıya göre masonların, “Bizim hemen bütün rumuz ve işaretlerimiz, ayinlerimiz ve 
derecatımız eski Mısır’a ait olmakla beraber bunların ekserisi bize Beni İsrail vasıtasıyla intikal etmiştir” 
dediklerini kaydetmiştir (Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 7).  
1273 Atilhan, Farmasonluk, s. 7. 
1274 Atilhan, Farmasonluk, s. 48. 
1275 Atilhan, Farmasonluk, s. 52.  
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Yasası gereğince aynı kardeşlik sıfatı altında üyeliğe kabul etmesine bir tepki olarak 

açıklanmıştır. Böylece Masonluğun inanç konusunda Teslis’ten uzak doğal bir 

Hıristiyansızlaştırmayı yani Evrenin Ulu Mimarı adını verdiği bir yüce Yaratan’ın çevresinde 

hümaniter monoteizmi benimsediğine vurgu yapılmıştır1276. masonluğu Siyonizm ile 

özdeşleştiren Atilhan, her ikisinde de diğer dinlere olan karşıtlığı vurgulaması açısından şu 

örneği verecektir: Siyonist liderlerden Ben Hecht’in 1949’da neşrettiği Tomorrow adlı 

kitabının 9. Cilt 7 numara 135.sayfasından alıntıda “Ben olsam İsa’yı İtalya’da aslanlara 

yedirirdim. Hıristiyanlar da et kırıntılarından elbette bir peygamber meydana 

çıkaramazlardı” demiştir1277. Belki de bu tür söylemlerde Hz. İsa’nın Yahudilere Şeytanın 

Oğulları1278 demesinin etkisi vardır. Daha üst bir seviyede, Yahudiler, Hz. İsa’nın bedduasına 

maruz kalmıştı. Buna göre Hz. İsa, çarmıha götürüldüğü sırada yardım istediği bir Yahudi’nin 

küstah hareketi karşısında “Gülüyorsun değil mi İsrailoğlu? Yürüyünüz… Yeriniz, yurdunuz 

olmasın” demişti1279. 

Atilhan, masonluğa giriş yeminlerinden birisinde, “Bütün müspet dinlerin haricinde 

ölmeyi taahhüt ederim. Ölürken son dakikalarımda her hangi bir din adamı tarafından 

rahatsız edilmekliğimi istemem.” dendiğini kaydetmiştir1280. J.G. Findel Farmasonluk Tarihi 

isimli eserinde, “Biz Farmasonlar, dinlerin soysuzluğuna inanıyoruz. Localarımız dinlerden 

nefret eden insanlar için en emin ve sağlam bir yerdir. Farmasonlar dinlerin takibatından 

kaçanlar için koruyucu bir sığınaktır.” diyordu1281. 1923 tarihli Maşrık Azam Konventi s. 

431’den yapılan alıntıda Atilhan’ın, Farmasonluğun beynelmilelci olduğuna dair iddialarıyla 

örtüşen bir bilgi de bulunmaktadır. Buna göre, “Farmasonluk bir millete has olarak 

kalmamalıdır. Hakikaten beşerî Farmasonluğu gerçekleştirmek için ebedi düşmanımız olan 

dinleri ve din adamlarını kökünden yok etmelidir.”1282. 1897 tarihli Fransız Büyük Mason 

Meclisi zabıtlarına göre, dindar kimseler localara kabul edilmezler. Locaya giren her yeni 

insan, her şeyden önce hür fikirli bir adam olmalıdır. Hakiki Farmason dindar olamaz 

denmekteydi1283. Fakat İngiltere Büyük Locası Anayasasından yapılan bir alıntıya göre, 

masonlar dinsiz ve din düşmanı olamazlardı. Masonluk, faziletli insanların birleşme 

merkezidir1284. Bu bilgiye göre, Mason locaları arasında demek ki ortak bir karar ve duruş söz 

                                                
1276 Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Yurt Kitap Yayın, Ankara 2008, s. 97.  
1277 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 103.  
1278 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 3.  
1279 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 26.  
1280 Atilhan, Farmasonlar, s. 37. 
1281 Atilhan, Farmasonluk, s. 71.  
1282 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 8. 
1283 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 13.  
1284 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 69.  
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konusu değildir. Masonluk, coğrafya ve kültürlere göre değişim göstermektedir. Bunların yanı 

sıra bazı araştırmacılara göre de Masonluğun din karşıtlığı ile özdeşleştirilmesinin altında 

yatan sebebin, özellikle Katolik Kilisesi'ne karşı menfi tutumuyla bağlantılı olduğudur. Bu 

anlamda kendi tabiriyle, Katolik bağnazlığına karşı savaş açmış olan Mason hareketinin İslam 

dünyasında somut bir dinî tehdit olarak algılanması için pek geçerli bir neden de yoktu1285. 

Ayrıca Osmanlı bünyesindeki Mason localarında gayrimüslimlerin daha ağırlıkta olması, 

buraların hainlerle dolu olduğu algısını doğurmuştur. Netice itibariyle masonlar, dinler ile 

kendileri arasına daima mesafe koymuşlardır1286. 

Kont Leon de Poncins (dö Ponsen), masonluğun menşeinin Yahudilik olmadığını 

söyleyerek, Yahudilerin masonluğa sonradan nüfuz ettiklerini belirtmektedir1287. Fransız 

İhtilâli’ne gelinceye kadar birçok yerlerde Yahudilerin Farmason localarına girmesine 

müsaade dahi edilmemekteydi. İhtilâl, Farmasonlukla Yahudilik arasında tam ve hakiki 

irtibatın başlangıcı oldu1288. Yine Atilhan’a göre, “Gizli ve esrarlı varlıklarıyla dürüst ve asil 

insanların hazmedemedikleri ve anlayamadıkları garip teşrifat ve adetleriyle etrafına 

topladığı zayıf seciyeli ve muhteris şahsiyetleriyle Farmasonluk, bir Yahudi tarikatı, bir 

Yahudi aleti ve bir İsrail oyuncağından başka bir şey değildir.”1289 

Masonluk, Yahudi olmayanların Yahudiliğe hizmet etmesi demekti ve Yahudilerin 

beşinci kolları ve ileri karakolları durumundaydı. Bu bağlamda Masonluk, Yahudiler için 

siyasî, sosyal ve kültürel davalarının gerçekleşmesine büyük bir araç olmuştur1290. Ancak 

iddia edilen protokollere göre Farmasonluk, gerektiğinde gözden çıkarılacak bir unsurdu. 

Buna göre şöyle denmekteydi: “…Dünya iktidarını ele alacağımız gün… Yeniden herhangi 

bir gizli cemiyet kuranlar imha edileceklerdir. Bizim zamanımızdan kalan ve bize hizmet eden 

Farmason cemiyetleri lağvedilecektir. Her şeyi ve sırrı bilen gayri Yahudi masonlarının 

akıbetleri de bu olacaktır.”1291 

Yahudilerin diğer dinleri bozmak için kullandıkları bir araç durumunda olan 

Masonluk, Osmanlı içinde de büyük devletler tarafından halka ihtilal fikri aşılamak için 

kullanılmıştı1292. Atilhan, tanınmış Fransız mütefekkiri Boisgirais Vonley’in şöyle söylediğini 

kaydetmektedir “Halktan hakikati gizlemek, onu aldatmak alçaklıktır. Birbirine yemin ile 

                                                
1285 Edhem Eldem, “ Geç Osmanlı Döneminde Masonluk ve Siyaset Üzerine İzlenimler”, Toplumsal Tarih, 
Eylül 1996, S.33, s. 16.  
1286 Aykut Yazgan, Duvarcı Ustaları, Ayna Yay., İstanbul 1998, s. 210.  
1287 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s, 26.  
1288 Atilhan, Farmasonluk, s. 33. 
1289 Atilhan, Farmasonlar, s. 29.  
1290 Atilhan, Farmasonlar, s. 21. 
1291 Atilhan, Fesat Programı ve Protokoller, s. 85.  
1292 Atilhan, Farmasonlar, s. 90. 
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bağlı insanlardan mürekkep her türlü gizli teşekküller, yalnız imtiyazlı azalarının vakıf olduğu 

gizli gayelere sahip topluluklar, isimleri ne olursa olsun cemiyet ve millet aleyhine ittifak 

etmiş birer haydut çetesidir. Azasının çoğu, hayra hizmet ettiklerini sansalar bile hakiki 

gayelerini ustalıkla gizlemeyi bilen reisler elinde bunlar birer kör aletten başka bir şey 

olamazlar. Farmasonlar gibi Avrupa'yı istila etmiş asrî kulüpler ve gizli teşekküller hakkında 

hükmümüz budur ve herkesin hükmü de bu olmalıdır.”1293 Fransız masonlarının kararıyla idam 

edildiği söylenen Başvekil Piyer Laval ise, “Bir memleketi içinden mahvetmek isteyenler, o 

memleketin Mason localarını elde etmekle işe başlarlar, gerisi kolaydır.”1294 demekteydi.   

Masonluk, insanlığın karşısına adeta yeni bir din olarak çıkıyordu. 9 Mart 1955 

Çarşamba saat 18.30'da İsrail Radyosu Siyon'un Sesi'nden bir haberde; “Son günlerde New 

York’tan dönen yüksek dereceli Mason Shaomi, Masonluğun en büyük mabedinin yakında 

İsrail'de inşa edileceğini bildirmiştir… Amerika'da toplanan dünya Masonları temsilcileri bu 

karara ittifakla varmışlardır…” denilirken, bu haberden sonra adı geçen radyoda, Atilhan’ın 

bildirdiğine göre Türklüğü ve Müslümanlığı küçük düşürücü bir piyes de yayınlanmıştır1295. 

Atilhan, Masonluğun Osmanlı’nın çöküşünde etkin role sahip olduğunu savunmuştur. 

Ancak bazı araştırmacılara göre Masonluk, Osmanlı siyasetini doğrudan etkilemekten çok, bu 

siyasete bir mahfaza oluşturmuş ve konjonktürün her değişimiyle kendini belirli bir uyuma 

zorlayarak tarih içindeki yerini almıştır1296. Murat Özgen Ayfer’e göre, Osmanlı Devleti 

bünyesinde ilk Mason Locası Fransızlar tarafından 1721’de İstanbul’da açılmıştır1297. Süreç 

içinde İngilizler, İskoçlar ve İtalyanlar da kendilerine bağlı localar açmışlardır. Ulusal 

nitelikte ilk Türk masonluğu ise 1909’da ortaya çıkacaktır1298. Ancak Atilhan, ilk locanın 

İtalyanlar tarafından 1789’da İzmir’de kurulduğunu kaydeder1299. Ona göre bu, ilk hamledir. 

“…İkinci hamle, o zaman İslam halifeliğini de uhdesinde tutan Türk Devletinin başına 

geçecek olanları bir tarikata sokmak ve hükümdar Sultan Aziz’i kıtır kıtır kesmek 

olmuştur.”1300 Süleyman Külçe’ye göre ise ilk loca, Galata’da, Perşembe Pazarı’nda, Arap 

Camii civarında 1717’de açılmıştır1301. Masonluğun Türkiye’ye girişi bu şekilde hayli eski 

                                                
1293 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 3.  
1294 Atilhan, 31 Mart Faciası, s.45. 
1295 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 5.  
1296 Eldem, “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk”, s. 18.  
1297 Murat Özgen Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?, Pentagram Yay., İstanbul 2007, s. 251.  
1298 Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?, s. 255. 
1299 Atilhan, Farmasonlar, s. 96.  
1300 Atilhan, “Çarpışan Kuvvetler”, Hüradam, 3 Kasım 1959, Nu: 415, s. 4.  
1301 Süleyman Külçe, Türkiye’de Masonluk, Nefaset Matbaası, İzmir 1948, s. 10.  
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olduğu halde, sahasını genişletip açığa vuruluşu ve Türkler arasında yayılışı Tanzimat’ın 

ilanından bir hayli sonra ve Kırım Harbi sıralarında olmuştur1302. 

1935’de Atatürk’ün locaları kapatmasına kadar faaliyetine devam eden Masonluk, 

kendisine göre bir uyku devrine girecektir. Bazı araştırmacılara göre ise, locaların 

kapatılmasının kanunsuzlukla alakası yoktur. Türk Ocakları, Muallimler Derneği, İzcilik 

Teşkilatı, Kadınları Himaye Cemiyeti, Hamallar Cemiyeti gibi birçok dernek, faaliyetlerini 

tatil ederek her türlü sosyal çalışma gayretlerini Halkevleri girişimine çevirmeye davet 

edilmişlerdi1303. Locaların kapatılması konusunda Celal Bayar da şunları dile getirecektir: 

“Atatürk’ün masonlara karşı bir sempatisi ya da antipatisi olduğu söylenemez. 1935’de 

masonların bir zararlı davranışı olmamıştır. Ancak o zamanki siyasi iç hava, birlik halinde 

bulunmanın daha yararlı olacağını göstermesi nedeni ile bazı derneklerin tatil edilmeleri 

uygun görülmüştü. Mason derneğinin kapanışı da bundandır.”1304 Atilhan ise bu durumu, 

Atatürk “Fesat ocaklarını suratlarına kapattı” şeklinde değerlendirmiştir1305. Atilhan’a göre 

daha önceleri 33 dereceli Mason Dr. Rasim Ferit Atatürk’e Mason olması için teklif 

götürmüştür. Bir de Hattat Nuri Bey’e bir diploma bile yaptırmıştır. Nuri Bey ise bu 

diplomanın ne anlama geldiğini dahi bilmemektedir1306. Atatürk’ü illa ki Mason yapmakta en 

çok ısrar edenler yabancı masonlar olmuşlardır. Herhangi bir belge olmamasına rağmen 

Atatürk’ün yakınındaki çevrelerden de onun Mason olduğuna dair iddilar da yapılmamaış 

değildir. 1970 yılı Eylül ayının ilk günlerinde Samsun’da, “Atatürk Hatıralarını Koruma 

Cemiyeti”nin düzenlediği toplantıda Falih Rıfkı Atay’ın Atatrük’ün Mason olduğunu ileri 

sürdüğü görülmektedir. Bunun ispatını isteyenlere ise hiçbir yanıt verilmemiştir1307. Genelde 

bakıldığında Atatürk’ün masonluğa karşı tutumu, Sultan Abdülhamid örneğine benzer. 

Kuruma karşı çıkmamakta, üye olanlara karşıtlığı da yok ama destekleyici bir yanı da yok. 

                                                
1302 K. S. Sel, Türk Masonluk Tarihine Ait üç Etüt, Mimar Sinan Yay., İstanbul 1973, s. 47.  
1303 Zafer Toprak, “Masonluk ve Tek Parti: Sütunların Yıkılması”, Toplumsal Tarih, Eylül 1996, S.33, s. 34.  
1304 Orhan Koloğlu, Cumhuriyet Döneminde Masonlar, Pozitif Yay., İstanbul 2004, s. 100.  
1305 Atilhan, Niğde eski Mebusu Albay Halil Nuri Bey ile İstiklal Mahkemesi Reisi Ali Çetinkaya arasında şu 
konuşmanın geçtiğinden bahsetmektedir: “Benim size söylediklerim millet tarafından bilinmekte olduğundan, 
memlekette Farmasonluk aleyhinde müthiş bir nefret mevcuttur. Eğer millet Farmasonların bizim bu kara 
günlerimizde aleyhimizde çalışmakta devam ettiklerini sezecek olursa emin olun hepimizi linç edecektir. Bundan 
doğacak dâhili isyanları kimse bastıramaz. Eğer millet, bütün Kuva-yı Milliyecilerin Farmasonları hoş 
gördüğünü sezecek olursa bizden tamamen uzaklaşır ve ölmeden kurtulursak dahi hiçbir menfaat elde edemeyiz, 
memleket mahv-ü perişan olur, işgal kolaylaşır. Ali Çetinkaya bu malumatı hemen merhum Mareşal'e bildirdi. 
Müşarünileyh, esasen büyük kahraman Kazım Karabekir Paşa tarafından bu mevzuda ikaz edilmişti. Mareşal 
Mustafa Kemal Paşa'ya arz etti. Paşa; “Netice alınıp düşman topraklarımızdan çekilinceye kadar işi idare 
edelim, ilk fırsatta haklarından geliriz” dedi. 1935'de öyle de yapıldı ve Farmason localarına kilit vuruldu” 
(Cevat Rifat Atilhan, “Türk Milleti ve Sahtekâr İnkılapçılar”, Yeni İstiklal, 18 Aralık 1963, Nu:147, s.2).  
1306 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 135.  
1307 Koloğlu, Cumhuriyet Döneminde Masonlar, s. 94.  
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Sultan Abdülhamid’den farkı ise, masonları hafiyelerle kovalama tutukusu içinde 

olmamasıdır1308. 

Atilhan, hem tekliflerin sonuçsuz kalması hem de üstüne üstlük locaların kapatılması 

dolayısıyla masonların, bunun intikamını Atatürk’e suikast yapmakla aldıklarını söyleyecektir 

ki bu iddia ilk kez Atilhan tarafından dile getirilmiştir. Yine Atilhan’ın iddialarına göre, daha 

önceki yıllarda Atatürk’e suikast için görevlendirilen Antalya Ermenilerinden Taşnak üyesi 

Manok Manokyan, 14 dereceli bir masondu. 20 Nisan 1925’de Eskişehir Garı’nda yakalanmış 

ve 5 Mayıs 1925’de Ankara’da Karaoğlan Çarşısı’nda idam edilmişti1309. Oysa Atilhan, başka 

bir yerde masonların, Atatürk’ün resmen Mason olmadığı halde, icraat ve fikirlerinin 

masonluğa uygun olduğunu düşündüklerini yazmıştır1310. Yine başka bir yerde masonların 

Atatürk’e değil, Atatürk’ün kendilerine teklifte bulunduklarını söylediklerini iddia etmiştir. 

“…Farmasonlara sorulsa “Derneğinizi kim ve niçin kapattı?.” “Vaktiyle Mustafa Kemal 

Mason olmak istedi de biz kabul etmedik, ondan muğber oldu da tarikatı kapattı” diyorlar. 

Bazı riyakârlar da bu kapanış zahiri idi, bir muvazaa idi diyorlar. Bunların ikisi de 

yalandır.”1311 Daha 1907’de iken Atatürk Karaso ile görüşmüş, Karaso’nun telkinlerine karşı 

cevabı şu olmuş idi:“Şu Yahudiliği bir tarafa bırakalım da Padişah’ın elinden hürriyeti nasıl 

alacağız, ondan bahsedelim.”1312 

Atilhan, yukarıda değinilen suikast iddiasını yabancı bir kaynağa dayandıracaktır. Bu 

kaynak Yunan Komünist Halk Cumhuriyeti’nin bir organı olan Laiki Foni (Halkın Sesi) adlı 

gazetedir. 1 Ağustos 1948 tarihli nüshasında, Varnalı Yahudilerden ve aynı zamanda 33 

dereceli Mason olan Avram Beneroyas’ın Atatürk’ten Sarı Diktatör olarak bahsettiğini ifade 

eden Atilhan, adı geçenin Türkiye’deki yoldaşların senelerce Tevfik Fikret’ten feyiz 

aldıklarını fakat Fikret’in fikirlerinin Türk gençliğinin fikir boşluğunu dolduramadığını, 

bunun Nazım Hikmet tarafından doldurulduğunu söylediğini vurgulamıştır1313. Yine İsmet 

İnönü için de şunlar düşünülmektedir: “İsmet İnönü’yü istediğimiz istikamete sevk edebiliriz. 

Bunun için İnönü’nün mutlaka başa getirilmesi lazımdır. Onun Farmasonluğa hizmeti inkâr 

edilemez…”1314 Yine Benaroyas’dan önemli kayıtlar düşülmüştür1315.  

                                                
1308 Koloğlu, Cumhuriyet Döneminde Masonlar, s. 96.  
1309 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 190.  
1310 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 90.  
1311 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 71.  
1312 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 72.  
1313 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 29.  
1314 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 36. Atatürk, Fuat Köprülü, Ahmet Ağaoğlu, Hikmet Bayur, 
Kavalalı İsmail Hakkı'nın da bulunduğu sofrada, Mim Kemal Öke'ye Paşa tarafından sorulan soru ve 
münakaşalardan bahseden Atilhan, ayrıca bir itirafla ilgili ilginç bir not düşmüştür. Buna göre; "…Bütün bu 
malumat, bu itiraflar ve Türk Cumhurreisi ile Farmason üstadı arasında geçen muhavereyi, yine Farmasonların 
şu itirafı ile tamamlamak isterim. Bu, Mustafa Kemal Paşa'ya çok evvelden verilmiş bir cevaptır: "Önder yerine 
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Aynı kaynağa göre Mason Üstatlarından olup, aynı zamanda Atilhan’ın eniştesi 

durumundaki Mustafa Hakkı Nalçacı1316, Atatürk’ün ölümünden kısa bir süre önce 

Moskova’ya bir ziyaret yapmıştı. Burada Nalçacı’ya yetkililer tarafından her türlü imkânın 

gösterildiğini iddia eden Atilhan, Nalçacı’nın Moskova’ya Türkiye ile ilgili ayrıntılı bir 

dosyayla gittiğini belirtmiştir. Nalçacı, yetkililere Atatürk’ün masonlar tarafından öldürüldüğü 

anlaşılırsa çok zor durumda kalacaklarını ve bu durumda Rusya’nın kendilerine yardım 

etmeleri garantisini istemiş, bu da Rus yetkililer tarafından olumlu karşılanmıştır1317. Ayrıca 

Nalçacı’ya sunulan, Atatürk’ün ölümünden sonra Nazım Hikmet’in riyaseti altında bir 

hükümetin kurulma fikrine Nalçacı, olası dedikodulardan dolayı sıcak bakmamıştır. Bu 

duruma “Mürteci Mareşal Çakmak’ın tabancasına hedef oluruz.” yorumunu getirmiştir1318. 

Atilhan’ın Atatürk’ün ölümünde masonların etkisine yönelik iddialarından sonra 

İstanbul Savcılığı, kendisinden bilgi almış ancak soruşturma sonuçsuz kalmıştır1319. 

Günümüzde de Atilhan’ın iddialarına benzer iddialar ortaya atılmış, ancak bu konudaki sır 

perdesi tam olarak aydınlatılamamıştır. Atilhan’a göre Masonluk, o derece korkunç bir 

teşkilattır ki; herhangi birinin Farmasonların sırlarını keşfettiğini haber aldıkları zaman dahi 

yapacakları yegâne şey, bu adamı Mason adetlerine göre namussuzca ve alçakça imha 

etmektir. Dünyada herhangi bir devlete karşı hıyanet ve casusluğa verilen ceza ölümdür; yani 

                                                                                                                                                   
bir hükümet karikatürü, başına da avamdan ve kendi köle ve esirlerimiz arasından seçilmiş bir reisi 
geçirdiğimizden sonradır ki, istediğimiz devir Cumhuriyet devri imkân sahasına girdi. İşte dindar milletlerin 
altına sürdüğümüz kundak!" (Atilhan, Farmasonlar İslamiyet’i ve Türklüğü Yıkmak İçin Nasıl Çalıştılar, 
s. 164).  
1315 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 69-74. “Muhtelif memleketlerde, sistemli ve metotlu bir tarzda 
çalışan, bize her surette hizmet eden beşinci kolumuz Masonlardır. Türkiye’deki masonlar, Kemal Atatürk’e 
karşı gayet müşfik ve dostane vaziyet aldıkları halde mağrur diktatör yersiz vehme kapılarak yukarıda zikredilen 
tarihte Mason cemiyetini lağvetti. O zannetti ki; bütün muhalif ve muarızlarını tasfiye ve bertaraf ettiği gibi, 
Masonları da tasfiyeye tabi tutmağa muvaffak olacaktır. Fakat asla! Türkiye’deki Mason cemiyetinin, Kemal 
Atatürk tarafından kapatılarak faaliyetinin durdurulduğunu Moskova’da, tarihî bir yerde yoldaşlar arasında 
yapılan toplantıda işittiğim zaman, beynimden okla vurulmuş gibi sersemledim. Heyecanımdan şaşırmış bir 
halde oradakilere şaşkınlık içinde “Bu nasıl olur? Neden kapatılırmış? Buna imkân yoktur! Kapatıldığı da bir 
gerçek ha! Bu böyle olduğuna göre, o sarı lider ortadan suret-i katiyede kaldırılacaktır” diye haykırdığımı 
hatırlıyorum. İlk anlarda Kemal Atatürk’ü silahla ortadan kaldırmayı düşündük. Çünkü o, felsefemizin 
Türkiye’de yerleşmesi imkânlarını ortadan kaldırmıştı. Bu sebeple kendisinin ortadan kaldırılması son derece 
elzemdi. Fakat tehlike büyük ve muvaffak olmak yüzde on ihtimal dâhilinde idi. Nihayet bir gün Kremlin kati 
kararını verdi. Onun ölümü esrarengiz olacak ve kendine göre esrar arz edecekti. Doktorlarımız, Atatürk’ün 
ölümünün ani oluşunu tehlikeli gördüklerinden, 1937 yılı ortalarında ismini açıklayamayacağım bir doktor bazı 
şöhretlere dayanarak Atatürk’e ilk darbeyi sinir organlarını zaafa düşürmek suretiyle indirdi. Böylelikle 
gösterdiği tedavi usulü Atatürk’ün sinir organlarını felce uğrattı. Atatürk’te zaman zaman burun kanamaları, 
baş dönmeleri, istifralar, karşısındaki arkadaşını tanımamazlıklar kendini gösterdi. Onun pek elim bir vaziyette 
olduğunu, beşinci kollarımızın ajanları gizliden gizliye yaymağa ve hastalığının öldürücü olduğunu efkâr-ı 
umumiyeye duyurarak, milli hislerde zaaf hâsıl etmeğe çalıştılar. Atatürk’ün hastalığı efkâr-ı umumiyede şüyu 
bulunca, vazifemizin birinci perdesi muvaffak olmuştu” 
1316 Mustafa Hakkı Nalçacı, Atilhan’ın amcası olup bir zamanlar Suriye Defterdarlığı görevini yapmış olan Ali 
Rıza Bey’in kızıyla evlidir (Atilhan, Farmasonluk, s. 149).  
1317 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 116. 
1318 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 85.  
1319 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 115.  
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kurşuna dizilmek veyahut asılmaktır. Fakat Farmasonluğa karşı yapılan ihanetlerin cezası 

tasavvurun fevkinde şeytanî ve gayri insanîdir1320. 

Atilhan, Atatürk’ün manevi kızı Ülkü’nün, yağ tüccarı Yeşua Bensusuen ile 1962’de 

yaptığı evliliği1321 de Atatürk’ün hatırasına bir ihanet olarak görmekte ve şu yorumu 

yapmaktadır: “Mustafa Kemal'in iki büyük inkılabı vardır: biri İsrail düşmanlığı, ötekisi de 

Farmason localarını kapatmasıdır. Bunun ikisi de çiğnenmiştir. İnkılap diye avaz avaz 

bağıranlar bu acı olay karşısında niçin sustular? Niçin kıyameti koparmadılar? Akıl almaz... 

Türklerin kendilerine sembol ettikleri bir adamın manevi kızını koynumuza aldık, mebus 

kocasından ve iki oğlundan ayırdık diyecek ve ırkına mahsus bir yılışıklıkla salyalı ağzını 

köpürte köpürte o küflü dişlerle sırıtarak bizden yeni bir öç aldığınızı övünerek dünyaya ilan 

edeceksiniz değil mi? Sebep olanlara göz yumanlara lanet olsun! Şimdi ilk iş; Mustafa 

Kemal'in bu kadına bağladığı maaşı kesmek ve karı koca her ikisini de İsrail'e sürmek...”1322 

3 Aralık1935 tarihli, Muhittin Osman imzasıyla İstanbul Valiliği’ne verilen bir 

beyanname ile faaliyetine son verildiği bildirilen fakat daha sonra 5 Şubat 1948’de Türkiye 

Mason Derneği adı altında tekrar açılan locaya1323 en büyük tepki, Atilhan başta olmak üzere 

Eşref Edip ve M. Raif Ogan gibi dindar ve milliyetçi yazarlardan gelecektir. Özellikle sağ 

basın, kökü dışarıda olduğunu iddia ettiği bu oluşum için Cemiyetler Kanunu’nu örnek 

göstererek açılmasına karşı çıkmıştır1324. M.Raif Ogan’a göre, “Masonluğa kabul, merasim ve 

teşrifat, bir takım tecrübelere, yemin etmeye, bir nevi vaftiz denilebilecek tekris merasiminin 

geçirilmesine bağlıdır. Dühul serbest değildir. Hâlbuki Cemiyetler Kanunu’na göre, hukuku 

medeniyesine sahip ve on sekiz yaşını ikmal etmiş her Türk’ün maksat ve gayesini benimsediği 

cemiyete girebilmesi serbesttir. Bu hakkı kullanması bir takım merasime ve teşrifata bağlı 

değildir.”1325 

Atilhan, Türk Masonluğunun doğrudan Yahudi emellerine hizmet ettiğini savunmuş, 

buna kanıt olarak da İsrail’in bağımsızlığının hemen ardından kurulmalarını göstermiştir1326. 

Atilhan bu konuda mücadele için Masonlarla Mücadele Cemiyeti gibi bir teşkilatlanmanın 

                                                
1320 Atilhan, Farmasonlar, s. 78.  
1321 Bu konu için Bknz: Rıfat N. Bali, “Atatürk’ün Manevi Kızı Ülkü”, Toplumsal Tarih, Ağustos 2008, S. 176, 
s. 66-68. 
1322 Atilhan, “Bir Müslüman Türk kızını Bir İsrailoğlu'nun Koynunda Görmek Kadar Milletimize Hakaret Olur 
mu?”, Yeni İstiklal,  5 Eylül 1962, Nu:90, s.2.  
1323 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 33.  
1324 Eşref Edip, “Farmasonluk Atatürk Yolu mudur?”, Sebilürreşad, C.1, Aralık 1948, S. 24, s. 376, 377; M. 
Raif Ogan, “Masonluk Tarikatı ve Ahmet Emin Yalman”, Sebilürreşad, C.2, Nisan 1949, S. 38, s. 199.  
1325 M. Raif Ogan, Türkiye’deki Masonluk, Ergün Kitapevi, İstanbul 1951, s. 6.  
1326 Atilhan, “Hakikatler Konuşuyor”, Sebilürreşad, C.2, Ocak 1949, S. 31, s. 89.   
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gereğini savunmuştur1327. Atilhan’a göre, milletlerin birleşmesi günümüzün en mühim şartı ve 

ihtiyacıdır1328. Şer güçlere karşı mücadele edenler bütün dünyanın milliyetçileridir ki bu 

yüzden “dünyanın bütün Yahudi, dönme ve Farmasonlarıyla, bütün solcular ve komünistlerin 

rakip ve amansız muhalifidirler.”1329. Atilhan, sözlerini şu şekilde bağlıyordu: “Son asrın en 

yaygın siyasî mücadele parolasını Marksistler ortaya attılar (Dünya Proletaryaları 

Birleşiniz.) Anti tez olarak biz, Marksistlere karşı tesanüt hissiyatını bütün dünya 

milliyetçileri arasında kurmak için en uygununu bularak ve hali hazırda bütün dünyada 

birçok milliyetçi gruplarda yaygın bir şekilde bulunan aşağıdaki sloganı neşrediyoruz: 

“Dünya milliyetçileri birleşiniz ve müşterek mücadeleye katılınız.”1330  

1948’de Masonluk tartışmaları Meclis’e kadar uzanmıştı. DP Tokat Milletvekili Ahmet 

Gürkan da birkaç yıl sonra 29 Ocak 1951 tarihli dilekçesiyle, Mason derneklerinin 

kapatılması teklifini yapmıştı. Yapılan oylamaya 222 milletvekili katılmış, 58’i Mason 

derneklerinin kapatılması yönünde oy kullanırken 7’si çekimser kalmış ve geri kalan 157 

milletvekili teklife ret oyu vermiştir1331. Bu görüşmeleri Atilhan da basına ayrılan yerden 

dinlemiştir1332. Atilhan da sonuca şaşırmamış, bunu beklediğini belirtmiştir1333. Atilhan, 

geçmiş yıllarda ilk Meşrutiyet Meclisi’nde masonluğa karşı gelme cesaretini gösteren tek kişi 

olan Karesi Mebusu Abdülaziz Mecidi Efendi’nin verdiği bir oyun, şimdi 58’e ulaşmasından 

bahisle1334, sonucu yine de büyük bir başarı olarak görmüştür1335. “…Aleyhinde konuşulamaz, 

teşkilatlarına dokunulamaz zannedilen bu Siyon uşakları cemiyetinin suratına tarihimizde ilk 

defa şırrak diye bir şamar indirilmiş oldu. Bu şamar, onların ölümünü mucip olmasa bile 

onlara mukadderatın kendilerini sürüklediği uçuruma behemehâl götürecektir…”1336 

                                                
1327 İleriki yıllarda bu amaç doğrultusunda Türkiye Siyonizm’le Mücadele Cemiyeti faaliyete geçirilecek, kısa bir 
süre sonra da başkanlığına Kemal Fedai Coşkuner getirilecekti. Coşkuner, bir yazısında “Düşmanlarının madde 
üstünlüğü yanında kendilerinin sadece iman kuvvetine sahip olduklarını ve bu davaya girenlerin tehlikeleri göze 
alacak idealist insanlar olduklarını” vurgulamıştır (Kemal Fedai Coşkuner, “Türkiye Siyonizm’le Mücadele 
Cemiyeti”, Fedai, C. 4, Nisan 1967, Y. 6, S. 46, s.14). Coşkuner’in kurucu üyelerden olduğu söylense de 
derneğin tüzüğünde kurucu üyeler arasında ismi geçmemektedir (Cansever Tanyeri, "Kemal Fedai Coşkuner 
Hayatı ve Fedai Dergisi Üzerine Notlar", 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı, Akademi Kitapevi, İzmir 
1994, s.194-197). 
1328 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 9.   
1329 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 119. 
1330 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 160.  
1331 Türk Parlamento Tarihi, TBMM 9. Dönem (1950-1954), C.I, (Haz. Kazım Öztürk), TBMM Yay., Ankara 
1999, s. 1038-1057. 
1332 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 119.  
1333 Atilhan, “Bu Ateş Olduğu Yerde Söndürülmelidir”, Hüradam, 27 Şubat 1951, Nu: 51, s. 2.  
1334 Atilhan, “Farmasonların Yeni Taktik Faaliyetleri”, Hüradam, 11 Mayıs 1951, Nu: 72, s. 1.  
1335 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 137.  
1336 Atilhan, "Milletin Büyük Davası", Hüradam, 8 Mayıs 1951, Nu: 71, s. 1.  
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Masonlar aleyhinde oy kullananlar arasında, Zuhuri Danışman, İsmail Berkok, Saim Önhon, 

Kemal Ataman, Süreyya Dellaloğlu ve Arif Nihat Asya yer almaktadır1337.  

Ahmet Gürkan yaklaşık beş sene sonra Meclisteki bir konuşmasında yine bu konuya 

değinecekti: “Başvekil nutkunda, bazı gizli kuvvetlerin faaliyetine işaret etmiş fakat bu 

faaliyetin ne olduğunu söylememiştir. İşte ben bunu açıklayacağım. Bu, her türlü inançları 

kemirmeye teşebbüs eden Masonluktur. Masonlar, bütün dünyada millî ve dinî inançları yok 

etmeye uğraşırlar. Türk Masonları da merkezlerine bağlıdır. Bunlar gizli gizli, sinsi sinsi 

faaliyette bulunurlar. Biz, çocuklarımıza dini bilgiler vermezsek, onları bu bakımdan takviye 

etmezsek masonların faaliyeti korkunç bir mahiyet iktisap edebilir.”1338 

Ulus gazetesinin 26 Ocak 1951 tarihli sayısında bazı milletvekillerinin Mason olmak 

için müracaatlarda bulunduklarına dair bir haber çıkmıştır1339. DP’nin Mason olan Ticaret ve 

Ekonomi Bakanı Zühtü Velibeşe’nin, bazı milletvekillerine Mason olmaları konusunda 

tavsiyede bulunduğu, ancak büyük çoğunluğunun cemiyete kabul edilmediği ve arzu 

edilenlerin ise ileride bakan olması ihtimali olan veya büyük servet sahipleri olanların 

bulunduğu belirtilmiştir1340. Atilhan’a göre, “Bazı ilim ve irfan ve mevki sahibi, kuvvetli seciye 

ve ahlâka malik insanları Farmasonlar, türlü hile ve vesilelerle avlayarak onları 

göstermecilik olarak kendi karanlık ve esrarlı faaliyetlerine siper ederler.” idi1341. Geçmiş 

yıllara da değinen Atilhan, “Zeki ve kabiliyetli birçok vatandaş, bu tarikata intisap etmedikçe 

kendileri için istikbal ve refah yollarının kapalı olduğuna kanaat getirmişlerdir. Çoğu 

mecburiyetten Mason olmuşlardır. Ama bu mazeret sayılamaz.” demektedir1342. Zühtü 

Velibeşe’nin broşüründen1343 hareket eden Atilhan, ayrıca şu sert açıklamaları yapacaktır: 

“…Trablusgarp faciası, Farmasonluk için ebedi bir hacâlet ve ihanet misali olup, hâlâ ve bu 

kadar mebzul misaller karşısında Farmasonlukta ısrar edenlerde ne bir zerre Müslümanlık, 

ne bir damla Türk kanı, ne de vicdanlarında din, iman, Allah ve vatan sevgisi yoktur. Ve 

                                                
1337 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 140.  
1338 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 89.  
1339 Bu yazıların değerlendirilmesi için Bknz: Yozgat Milletvekili Yusuf Karslıoğlu’nun yazısı BCA, 030. 01. 
50. 301. 2.  
1340 “Mason Olmak İsteyen Milletvekilleri”, Ulus, 26 Ocak 1951. 
1341 Atilhan, Farmasonlar, s. 166.  
1342 Atilhan, Farmasonluk, s. 12.  
1343 Zühtü Velibeşe’nin yazıp 1955’de bastırdığı “Mason Derneği Üyelerine Mahsustur” kaydını taşıyan 
broşürde masonlar arasında itilafların var olduğu anlaşılmaktadır. Türk masonları olarak Türkiye Büyük Locasını 
kurarak bağımsız hareket etmekten yana oldukları ifade edilmiştir  (Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 76, 82). 
Ancak eserin baskısında 1956 yılı yazmaktadır. Velibeşe’nin bu broşürü için Bknz: Z.H. Velibeşe, Türkiye’de 
Franmasonluk, Güneş Matbaacılık, Ankara 1956.  
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böylelerinden uzak kalmak, şerlerine mani olmak ve onlara karşı tedbirli bulunmak 

cümlemizin en büyük vatan vazifesidir.”1344 

Yine DP Afyon Milletvekili Gazi Yiğitbaşı da Meclis’e bir soru önergesi vermiştir. 

Önergede, “Kökü dışarıda, gizli ve zararlı beynelmilel bir cemiyet olan ve Atatürk tarafından 

kapatılan masonluğa müracaat ettiği iddia edilen DP’li vekillerin şaibe altında kaldığını 

vurgulayarak sözlü cevaplandırılması koşuluyla Başbakan Adnan Menderes’e 5 soru 

yöneltmiştir.”1345 Buna cevap veren İçişleri Bakanı Halil Özyörük, Mason Cemiyeti’nin 

Cemiyetler Kanunu hükümlerine uygun olduğunu, kökünün dışarıda olduğu, gizli ve esrarlı 

beynelmilelci bir cemiyet bulunduğu hakkında bilgi bulunmadığı gibi, Atatürk tarafından da 

kapatıldığı hakkında kayıt olmadığını belirtmiştir1346. Ayrıca Bakan, Masonluğun ilk defa 30 

Haziran 1927’de Tekâmül-ü Fikri Cemiyeti unvanı ile İstanbul’da tescili yapıldığını, 16 Mayıs 

1929 Türk Yükseltme Cemiyeti (Türk Teali Cemiyeti), 11 Ocak 1933 Türk Büyük Maşrık 

isimleriyle açıldığını ve bunda bir kanunsuzluk olmadığını ifade eder1347. Atilhan’a göre ise, 

“Memlekette Farmason ismi kalksa da cismi vardır. ‘Türk Yükseltme Cemiyeti’ adı altında 

örgütlenmişlerdir... Milletin bu son uyanması da fayda vermemiştir. Çünkü gazeteler 

ellerindedir, kasaları, keseleri ağzına kadar doludur. Bütün dünyanın Türk'e ve Müslüman'a 

düşman kuvvetleri ve teşkilatı onlara yardımcıdır. Bizde ne var? Hiç! Kuru bir uyanış değil 

mi? O kadar....” Bakanın açıklamalarına cevap veren Yiğitbaşı ise, suçlamalarına kanıt olarak 

Fransız Masonlarının açıklamalarından çok sayıda örnek vermiştir. Masonluğun Yahudilere 

alet olduğunu, Filistin’i ele geçirmek için Sultan Abdülhamid’i düşürdüğünü, Trablusgarp’ın 

elden çıkmasında ve Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında etkin rol oynadığını ileri 

sürmüştür.  

Atilhan, birer Mason teşekkülleri olan Lions ve Rotary Kulüpleri hakkında ilk bilgileri 

veren kişi olarak bilinmektedir. Kendisine göre bunlar, Farmasonluğun birer alt kuruluşları 

olup, Siyonizm’in ileri karakolları durumundaydı. Yine 1950’li yıllarda faaliyete başlayan 

ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dikkatini 1960’larda çeken bir kuruluş da Yehova Şahitleri 

idi. Bu konuda da ilkyazılar Atilhan tarafından yazılmıştır. 1956’da Sebilürreşad dergisinde 

“Gözcü Kulesi Teşkilatı” başlıklı yazısıyla bu teşkilat hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir1348. 

Teşkilat, Amerika'da 1872'de Charles Taje Russel tarafından Beynelmilel İncil Araştırmaları 

Cemiyeti adıyla kurulmuş ve daha sonra J.F. Rutherford tarafından Yehova'nın Şahitleri ismini 

                                                
1344 Atilhan, Farmasonluk, s. 212.  
1345 Türk Parlamento Tarihi, s. 1059.  
1346 Türk Parlamento Tarihi, s. 1062. 
1347 Atilhan, Türkoğlu Düşmanını Tanı, s. 32. 
1348 Atilhan, “Gözcü Kulesi Teşkilatı”, Sebilürreşad, C.9, Temmuz 1956, S.225, s. 293.  



257 
 

almıştır1349. Atilhan tarikatın/teşkilatın inanç sistematiği ile ilgili olarak, Yahudiliğe oldukça 

yakın olduğunu fakat Yahudilik olmadığını, Hıristiyanlıkla ilgisinin tamamıyla tesadüfi 

olduğunu belirterek, bazı noktalarda Müslümanlığa yakın taraflarına dikkat çekmiştir. Oysa 

tarikatın kutsal kitabı Hıristiyanlığın kutsal kitabı olarak görülmektedir1350İçinde Hint'in ve 

Çin'in dinlerini andıran felsefelerin de mevcut olduğunu belirten Atilhan, tarikatın 1917-1928 

arasında 148 noktada öğreti değiştirdiğini ifade etmektedir1351. Bunlara ek olarak Atilhan, şu 

çarpıcı bilgileri de nakletmektedir: “Yehovacılar, Türkiye'de kesif faaliyette bulunmaktadırlar. 

Daha ziyade yerli Hıristiyan ve Yahudilerden taraftar bulmuşlardır. Propaganda neşriyatı 

Amerika'da Türkçe olarak basılır ve gizlice yurdumuza sokularak parasız dağıtılır. Allah Hak 

Olsun adlı üç yüz sayfalık ciltli kitapları, tam elli iki dilde ve on yedi milyon adet olarak iyi 

kâğıda basılmıştır.”1352 

Atilhan’ın iddiasına göre, Türkiye’de İslam aleyhine görülen tüm hareketler, 

Farmasonluk veya Yehova Şahitleri gibi kaynaklardan çıkmışlardır1353. Kendi kitaplarından 

yola çıkan Atilhan, tarikatla ilgili olarak şunlara da değinecektir: Yehova'nın müritleri 

1889'dan beri 1914 senesini bir müjde senesi olarak beklediler. Onlar umdular ki 1914 

senesinde Yahudilerin cihan hâkimiyeti gerçekleşecektir. Son olarak 1917'de Amerika'da 

yayınlanan bir kehanete göre: “1918 senesinden sonra, bütün dinler sistem olarak, onları 

istihlaf edecek ihtilalci cumhuriyetlerle unutulursa, Allah milletlere bir matem yaratacak, 

gayri Yahudi dinler yıkılacağı için, insanlar tarafından kurulmuş bütün sistemler kayıplara 

karışacaktır. Allah milletleri muazzam ihtilallerle titretecektir. Ve o zaman bizden başkaları 

mahvü nabud olacaklardır”(Kendi kitapları olan Schriftstudien 7 cilt s. 445). Tarikat 

prensiplerine nazaran, Hz. İsa 1914 senesinde ahirete erişmiş ve ilk iş olarak da şeytanı 

yeryüzüne yollamış ve bu tarihten itibaren de dünyada ciddi şekilde karışıklıklar baş 

göstermeye başlamıştır. Bütün harplere tamamıyla muhalif olan tarikat, çıkacak harplere 

iştirak etmemek azmindedir. Fakat tarikat mensupları, Yehova emrettiği zaman dünya 

milletlerine karşı çarpışacaklardır1354. 

Atilhan’ın üzerinde durduğu bir diğer teşkilat da Bilderberg grubudur. Yesevizade 

Şakir Alpaslan Yasa da bu konuyla ilgili ilk bilgilerin Atilhan tarafından verildiğini 

kaydetmiştir1355. Atilhan’ın A.C.E isimli bir İspanyol dergisine dayanarak verdiği bilgiye göre 

                                                
1349 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 65. 
1350 Hikmet Tanyu, Yehova Şahitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1984, s. 12.  
1351 Tanyu, Yehova Şahitleri, s. 73. 
1352 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 76. 
1353 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 26.  
1354 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 66,68. 
1355 Yesevizade, Bilderberg Group, Kayıhan Yay., İstanbul 1979, s. 4.  
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Bilderberg, B’nei Brith’e1356 benzeyen, üyeleri Yahudi olan bir dünya devleti kurmayı 

planlayan bir teşkilattı. Atilhan, Bilderberg’in 1957’de Saint Simon Adası’ndaki kongresine 

katılan 58 adet Amerikalı temsilcinin isimlerini listelemiştir. Atilhan’a göre bunların büyük bir 

kısmı Roosevelt’in “mücrimler birliği”ne dâhildi1357 ki Fransız masonları dahi ümitlerini 

Roosevelt’e bağlamışlardı1358. 

Masonlar, prensip gereği1359 Atilhan’ın yönettiği suçlamalar karşısında sessiz kalmayı 

tercih etmişlerdir. Atilhan’a göre, yazdıklarının tekzip edilmemesi ve söyledikleri karşısında 

masonların sessiz kalmaları, kendisinin doğruları söylediğine ve delillerinin sağlam olmasına 

dayanmaktadır1360. Fakat Türkiye Mason Derneği Başkanı Dr. M. Kemal Öke, İstanbul 

Tepebaşı’ndaki Mason locasının açılışında yaptığı bir konuşmada, Atilhan’a ismini vermeden 

eleştiriler yapmıştır1361. Atilhan’ın ölümünden sonra ise bazı Mason yayınları, sessizliğini 

bozacak ve Atilhan aleyhinde bir takım açıklamalarda bulunacaktır1362.  

Ancak Atilhan hayattayken, daima kendisine bir suikast olabileceği kuşkusunu 

duymuştur. “…O kadar ki Allah’ın büyük bir lütfudur, vatan hainleri listesine kaydedilmemiş, 

canına kastedilmiş ise de muvaffak olunamamış ortada bir tek kendimi görüyorum. Beni de 

boş bırakmış değildirler. Kütahya önlerinde ve Eskişehir cephesinde bozulan ordumuzun 

ricalini himaye etmek ve askerlerimle kahramanca ve aslanca ve erkekçe dövüşerek Yunan 

Ordusunu kollarını sallayarak yürütmekten alıkoyan biçare bana karşı da cephe alınmış ve 

imha edilmek için her türlü tertibat alınmış ise de Allah'a binlerce şükür ben bunların 

üstesinden gelmiş bulunuyorum. Büyük Kazım Karabekir Paşa'dan Çerkez Ethem'e ve Topal 

Osman Ağa'dan en küçük milis kumandanına kadar imhaya teşebbüs edilmiştir. Şahsen bizim 

kurtardığımız tek şey şeref ve haysiyetimizdir. Bunlar hariç nice iftira, takip, fiş, açlık ve 

süründürme siyasetinden arta kalmaklığımız bir mucize daha doğrusu Allah'ın bir 

lütfudur.”1363 Ancak Atilhan, tüm tehditlere rağmen korkmamış olduğunu da vurgulamadan 

                                                
1356 B’nei Brith, “Birliğin Evlatları” anlamına gelmektedir (Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 
172). 1842’de Doğu Avrupa’dan göç eden Yahudiler tarafından Kuzey Amerika Birleşik hükümetlerinde 
“United Order B’nei Brith” adıyla kurulmuştur. Bu teşekkül Türkiye’de değişik şehirlerde kurulmuş ve Alyans 
ile müşterek faaliyette bulunmuştur (Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 68). Atilhan, ayrıca 
Simi Simon, Suzi Liberman gibi kodaman hainler dediği casusların da bu cemiyetin üyesi olduklarını belirttikten 
sora Filistin’de kendisine başta Tahsin Bey ve diğer asker-sivil bürokratların yakaladığı casuslara daha yumuşak 
olması konusunda tavsiyede bulunmasının sebebini, bu cemiyetin yapmış olduğu tesire bağlamıştır (Atilhan, 
İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 129). 
1357 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 303-306. 
1358 Atilhan, Farmasonlar, s. 261.  
1359 Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?, s. 263.  
1360 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 78.  
1361 “Türkiye Mason Derneği Yeni Binasına Taşındı”, Türk Mason Dergisi, Ekim 1952, S. 8, s. 379- 381.  
1362 Mustafa Gürsel, “Tarih Boyunca Masonluğa ve Masonlara Yöneltilen Saldırılar”, Mimar Sinan, İstanbul 
1979, s. 31, 16-24. 
1363 Atilhan, "Siyasî Bir Meydan Muharebesi", Hüradam, 5 Nisan 1960, Nu: 457, s. 4.  
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geçmeyecektir. İsmail Şinasi adında bir Yahudi dönmesinin muteber ve asil bir Türk 

büyüğüne dediği ama isim vermediği birisiyle beraber kendisine savurduğu tehditler üzerine 

“…Bu herife ve onun bütün dejenere hemşehrilerine şunu ihtar ederim ki; hayatının dörtte 

üçü cephelerde ve cenk meydanlarında geçmiş, gençliğini ve istikbalini vatana feda etmiş 

vücudunda on yara taşıyan bir Türk, Yahudi kültürüne pabuç bırakmaz…”diyecektir1364. 

İddiasına göre, E.A adında bir dönme –hatta 18 dereceli bir Mason olduğunu 

belirtiyor- 10 Aralık 1964’de Beyrut Farmason Mahfelinde yaptığı bir konuşmada, “Türkiye 

Farmason Derneği’nin senelerden beri Farmasonlukla mücadele eden Cevat Rifat Atilhan’ın 

imhasına karar verdiğini” açıklamıştı. Atilhan bu konuda yetkilileri göreve davet etmeyi de 

ihmal etmeyecektir1365. 

 

B. Masonluk ve Fransız İhtilali  
Atilhan, dünya tarihinde meydana gelmiş olan tüm ihtilallerin Yahudiliğin başı 

altından çıktığını savunmuştur. Bu inancına göre, Fransız İhtilali de bir Mason ve Yahudi 

icadından başka bir şey değildi. Bu konudaki fikirlerini de direkt olarak yabancı kaynakları 

referans göstererek ileri sürecektir.  

Kont Leon de Poncins’in Masonluk ve Yahudilik kitabına göre, Fransız İhtilali aynı 

zamanda, Masonlukla Yahudilik arasında tam ve hakiki bir irtibatın da başlangıcı 

olacaktır1366. Esasen yolunu şaşırmış, Russo fikirleriyle meşbu bir aristokrasiye dayanan 

Farmasonluk, Fransa'nın yüksek asil sosyetesine geniş bir şekilde yayılmıştı1367. Devrimin 

arefesinde Masonluk, Fransa’da çok önemli bir yer edinmiş bulunuyordu. Soylular, ordu 

mensupları, rahipler, edebiyatçılar, burjuvazi ve hukukçular gibi çeşitli toplum sınıflarında 

gitgide yayılmıştı1368Atilhan’a göre, Fransız İnkılâbı, Fransız halkının milli arzularına göre 

değil, Yahudi’nin menfaat-i milliyesine göre ihdas olunmuştur. Başta Fransız milleti olarak 

bütün dünya milletlerine dinsizliği ve fuhşu bu ihtilal getirmiştir1369. Yunan Komünist 

Partisinin 5 Eylül 1947’deki konferansında Grozos, “Fransa’da Bastil zindanlarının demir 
                                                
1364 Atilhan, "Yine Onlar", Hüradam, 13 Temmuz 1951, Nu: 89, s. 4.  
1365 Atilhan, “General Patton”, Yeni İstiklal, 30 Aralık 1964, Nu: 177, s.2 (Atilhan yazısında Patton ile ilgili 
olarak şunları söyleyecektir: “Patton, Almanya'yı işgal eden müttefik kuvvetlerin kumandanıdır. “Zırhlı 
Tümenler Şövalyesi” lakabıyla anılır. Küçük bir tesadüf onu hakikatle karşılaştırır. ...”Bir sütçü kız bir gün 
kendisine şu haberi verdi: Sizin muhtaç halka ve çocuklara tevzi edilmek üzere verdiğiniz sütlerin hepsini 
Yahudiler sokaklara döküyor ve yeni doğan bebeklerin yarısını enjeksiyonla öldürüyorlar. Bu korkunç malumatı 
alan general, hemen Ortaçağ kahramanları gibi er kıyafetine girip, rütbesiz, sıfatsız tetkike başladı. Hakikatin 
acı çehresiyle yüz yüze geldi... Kamplarda ve hapishanelerde işkence yapanların hepsi, Amerikalı gençler 
olmayıp, bunlar Yehova evlatları idi”  
1366 Atilhan, Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk, s. 27.  
1367 Atilhan, Farmasonlar, s. 239.  
1368 Paul Naudon, Masonluk, Varlık Yay., İstanbul 1994, s. 50.  
1369 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 236.  
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kapılarını ve muhkem çatılarını İsrail için parçalattık. Versay Sarayı’na her türlü 

isteklerimizi kabul ettirdik. Fransız Büyük İhtilali ile Fransızların din, iman ve ahlak hislerini 

ve ibadethanelerini yıktık” diyecekti1370. 

Fransız İhtilali’ne giden yolda Fransa’da baş gösteren kıtlık ve buna bağlı olarak 

gelişen açlıkta, Fransız Masonluğunun başı Orlean Dükü’nün önemli etkisi olacaktır1371. I. 

Dünya Harbi’ni müteakip Morning Post gazetesinde, “Yer altı Suikastçıları” başlığı altındaki 

makale serisini örnek gösteren Atilhan, bu yazı dizisinden bazı pasajlar almıştır. Gazete yazarı 

H.A Gwynn Huzursuz Dünya ve Sebepleri kitabında, “Fransız İhtilâli’nin sadece avam 

tabakası tarafından yapıldığı mütalaası yanlıştır. O zaman gerek Yahudi, gerekse Farmason 

kuvvetlerinin çoktan beri hazırlıklı ve faal oldukları ve bu şer teşkilatının memleketteki bütün 

buğday stoklarını satın alıp suni bir açlık yaparak bu sayede 14 Temmuz İhtilâli’ni meydana 

getirdikleri, tıpkı 1776 senesinde de Adam Weishaupt tarafından Bavyera’da kurulan 

İspartakus ve I. Dünya Harbi’ni müteakip muhtelif ihtilâlların da Yahudiler tarafından 

yapıldığı meydana çıkmıştır” demiştir1372. Atilhan’ın belirttiğine göre, ihtilalde kralın 

güvendiği hükümet erkânı ve generallerin çoğu masondur ve ihtilalin sonunda da bunlardan 

büyük kısmı öldürülmüştür1373. 

Atilhan, Fransız İhtilali’nin bir Mason eseri olduğu iddiasını yine masonların 

söylemlerine dayandıracaktır. Brüksel’deki Beynelmilel Kongre’de ifşa edilen bir bilgiye 

göre; “Büyük Fransız İhtilâli’ni hazırlayan Mason mabetleri, bunu sırf Mason prensiplerini 

tahakkuk ettirmek için yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır”1374. Yine Atilhan,“1789’da 

en büyük rolü oynamış olan Farmasonluk, ileride mümkün olacak bir ihtilâlin planlarını 

temin etmek için daima hazır olmalıdır”1375 denildiğini ifade edecektir.  

 

 

 

                                                
1370 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 79.  
1371 Atilhan bu konuya şöyle bir yorum getirecektir: “…Bizde böyle şey olamaz. Bizim hakikaten efendimiz olan, 
cephelerde döğüşen, tarlalarda ekip biçip bizi besleyen köylümüz açlık ve yokluk gibi maddi şeyler için kılını bile 
kıpırdatmaz. O halde ne yapmalı? Onun mukaddesata olan bağlılığını melun bir zekâ süzgecinden geçirerek 
ondan netice almalı. Sultan Mahmud devrinde fes ve Yeniçeri inkılabı ve ondan sonraki çeşitli hareketlerde hep 
bu mevzu. 31 Mart'ta şeriat… Menemen'de din… Malatya'da taassup… ve nihayet bugün saltanat ve hilafet 
iddiası… Peki ama bunun önüne nasıl geçeceğiz? Birçok tedbirler vardır ama başta matbuat ve neşriyat 
gelir…” (Atilhan, "Gafletten Uyanma ve Benliğimize Sahip Olma Zamanı Gelmiştir", Hüradam, 27 Kasım 
1959, Nu: 422, s. 4).  
1372 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 68.  
1373 Atilhan, Masonluğun İçyüzü, s. 42.  
1374 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 12.  
1375 Angres Mahfili Büyük Loca, Ekim 1922, s. 281. Nakl: Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk 
Nedir?, s. 12.  
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C. Masonluk ve İttihatçılık  
Atilhan’a göre, Enver Paşa gibi samimi duygu ve heyecanlarla yola çıkmış, ancak 

sonuçta özellikle Sultan II. Abdülhamid’e karşı yaptıklarından son derece pişman olmuş bir 

şekilde vatanı terk etmek zorunda kalmış liderlerin1376 bulunduğu bu cemiyet, genel olarak 

masonlara alet olmuş ve devletin batmasında birinci dereceden rol oynamıştı.  

Ona göre, “…Büyük heyecanlı adamlar ve vatanperverler topluluğunun vücuda 

getirdiği 1908 Meşrutiyet inkılabının, bir Siyonist ve Mason oyunu olduğu bugün riyazi bir 

belagatle ispat edilmiş bulunuyor. Bu inkılabı vücuda getiren insanların şeref ve namusları ve 

hüsnüniyetleri aleyhine söylenecek tek söz olmamakla beraber, Meşrutiyet inkılabına Sultan 

Abdülhamid'in monarşisini yıkmak için bizi sürükleyen Siyonistlerin Trablusgarp'ı İtalya'ya 

peşkeş çekmek ve Filistin'i bizden koparmak için Türk devletini paramparça etmek için” 

yapılmıştı1377. Atilhan, bu konuda yabancı bir kaynağı da referans olarak sunmaktaydı. Bu 

konuda Görice Metropoliti Fotis’in kilisedeki hitabını örnek göstermiştir. Metropolit, 

konuşmasında, “Bu Meşrutiyet Türklerin iyiliği için ilan edilmemiştir. Bu, Türk devletini 

müşkül vaziyetlere sokup ellerindeki toprakları almak için bir oyundur.” demişti1378.  İyi 

niyetli olmalarına rağmen “Bütün Jön Türkler, Farmason localarının en sadık bendeleri 

olmuşlardı”1379. Atilhan, cemiyetin üç ismini savunma gereksinimi duyacaktır. “Enver 

Paşalara, Talat Paşalara, Cemal Paşalara kimse vatan haini diyemez. Fakat vatan bu 

adamların elinde parçalandı. Dönmeler, dünya Siyonizm’i, Karasolar, Salemler onları iğfal 

ettiler”1380. 

Sultan II. Abdülhamid’den kısa bir süre önce tahtta bulunan Sultan Abdülaziz, dış 

seyahatte bulunan ilk Osmanlı Padişahı olma özelliğiyle dikkat çekerken, onun bu seyahat 

esnasında bir bakıma Meşrutî düzen fikrine sıcak baktığı görülmektedir. Bu bağlamda, Atilhan 

da Sultan’ın yurt dışı gezisinde kafasındaki fikrin nasıl oluştuğunu kaydetmiştir. Sultan, 

Paris’ten dönüşünde Sadrazam Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa'yı yanına çağırarak şöyle 

demişti: 

                                                
1376 “Hürriyet kahramanları eyvah vatanın hali ne olacak diyeceklerine fırkamız ne olacak diyerek tarihe, millete 
ve adalete hesap vermeden hepsi vatandan kaçmışlar ve yâd illerde yabancı kurşunlarla cezalarını 
bulmuşlardır” (Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 196).  
1377 Atilhan, "Bu Dalalet Yolunun Sonu Ölümdür", Hüradam, 29 Eylül 1950, Nu: 8, s. 1-2.  
1378 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 103. Metropolit Fotis, Şemsi Paşa’nın öldürüleceğini haber veren kişidir. 
Selanik’teki gizli toplantının kararlarının da müsveddesini ele geçirebilmişti. 5 Temmuz 1908’de Görice’deki 
Ortodoksları Siyonistlere karşı mücadeleye davet etmiştir. Cesedi bir kireç kuyusunda bulunacaktır (Atilhan, 
Türk İşte Düşmanın, s. 137). Aynı şekilde Fotis’in yakın dostu olan, ulemadan Mehmed Rıfkı Efendi de 
Avlonya’da bir çukurda yakılmış olarak bulunmuştur (age, s. 138).   
1379 Atilhan, Farmasonluğun Yırtılan Maskesi, s. 44.  
1380 Atilhan,  “ Yılan Hikâyesi”, Yeni İstiklal,16 Ağustos 1961, Nu:35, s.2. 



262 
 

- “Paşa; malumunuz olduğu üzere Fransız İmparatoru canibinden vaki olan davet 

üzerine Paris sergisine gitmiştik. Bu arada Londra, Berlin ve Viyana'yı da ziyaret 

ettik. O yerlerin mülkünü mamur ve halkını ticaret ve zenginlik içinde mesut 

gördük. Bizde terakki pek azdır. Acaba bu gerilik bizim idaresizliğimizden mi 

geliyor?” 

Sadrazam ise şu karşılığı vermiştir: 

- “Efendimiz, oralarda halk hükümetle müştereken millet ve devletin idaresinde 

ortak bir mesuliyete sahiptir ve devlete yardımcıdır, biz de tensib-i şahanelerine 

iktiran ederse lazım gelen usul-u idareyi ittihaz edelim ve mülk ve millete faydalı 

olalım” 

Bunun üzerine hükümdar:  

- “Mülk-ü millete fayda verecek mevadın teyessürü mültezimimdir. İktiza edenlerle 

keyfiyeti bilmüzakere kararını istizan ediniz”  

sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı1381. Ancak ileriki safhalarda, Sultan Abdülaziz, Hüseyin 

Avni Paşa’ya inanmış ve Mehmet Rüştü Paşa’nın ayağını kaydırmıştır. Cevdet Paşa da 

Maruzat eserinde yukarıdaki meseleyi anlatmaktadır1382. 

Böylece selefi sayılan bir hükümdarın görüşleriyle paralellik gösteren Sultan II. 

Abdülhamid de ne kadar yönetimi çoğu çevrelerde istibdat olarak kabul edilse de memleketin 

kurtuluşu adına alternatifleri değerlendirmekten geri durmayan bir Sultan rolü üstlenmiştir. 

Atilhan, tamamen İttihat ve Terakki’yi suçlayarak, “İstibdat’ın yerine gelen hürriyet, 

memleketi bir mezbahaya çevirdi.” yorumunu yapmıştır1383. Sultan Abdülhamid, kendisinden 

önceki Sultan Abdülaziz döneminin, “Propagandası, şamatası, hareketi, entrikası, iddiası en 

bol olan tarihi bir devir”1384 olduğunun elbette farkındaydı. Ancak sultan Abdülhamid 

devrinde, üst kademede Yahudi tesirini görmek daha da bariz bir hal alacaktır. Mithat Paşa 

için 1889’da Eduard Drumont La France Juive1385 adlı eserinde, “Macaristanlı bir hahamın 

oğlu olan Mithat Paşa, Türk devletinde malum yenilikler yapmaya başlamıştır. Yahudi 

prensiplerine dayanan mektepler açtırma ve o mekteplerde ihtilalci doktrinlerini öğretmiştir” 

diyecektir1386.  

                                                
1381  Atilhan, “Bu Gaflet Daha Ne Kadar Sürecek?”, Yeni İstiklal, 24 Nisan 1963, Nu:122, s.1. 
1382 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 31.  
1383 Atilhan, İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm, s. 195.  
1384 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 36.  
1385 Drumont, bu kitabı yayınlayana kadar bir Yahudi ailesinin yanında uşak olarak çalışıyordu. Kitabın 
yayınından çok kısa bir zaman önce işten ayrılmış ve kızarak bu eseri meydana getirmişti. Kitapta, Fransa’nın 
gördüğü bütün felaketleri Yahudilere yüklemiştir (Cihat Hikmet Baban, Hitler ve Nasyonal Sosyalizm, Şafak 
Kütüphanesi, İstanbul 1933, s. 74).   
1386 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 111.  
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Mukaddesatçı ve milliyetçi kesimde daima Ulu Hakan olarak kabul edilmiş olan 

Sultan II. Abdülhamid, Atilhan’ın gözünde de aynı değeri taşıyordu. Yazılarında özellikle 

üzerine toz kondurmayan bir üslupla Sultan II. Abdülhamid ve icraatlarını anlatmıştır. Ondaki 

bu hayranlık, esasen öğrencilik yıllarında başlamıştı. Yazdıklarına göre, Kuleli Askerî 

İdadisi’nde iken Sultan ile görüşme imkânına erişmişti. Sultan’ın kendisine gösterdiği ilgi 

onda Sultan’a karşı ayrı sevgi beslemesine neden olmuştur1387. Atilhan, Kısakürek’in Ulu 

Hakan tanımlamasının yanında daha da aşırıya kaçan ifadelerle Sultan II. Abdülhamid’i 

anlatma yoluna gidecektir. Bu aşırı ifadelerinde, Sultan’ın Ömer bin Abdülaziz ayarında bir 

halife-sultan olduğunu iddia etmiştir1388. Hatta başka bir yerde “Dünya tarihinde Fahri 

Kâinat’tan sonra bu büyük insan bu azınlıkla uzun zaman mücadele etmiştir.” İfadesini 

kullanmıştır1389. Ona göre Sultan milliyet konusunda da çok hassas bir tutum sergiliyor ve bu 

Atilhan’da ayrı bir hayranlık uyandırıyordu. “…Bir gün Yıldız Bahçesi'nde bir Türk bahçıvan 

çalışıyormuş. O adamcağızın çalışmasını beğenmeyen bir tüfekçi:  

- Ulan... Türk kıpırdasana biraz’ diye bağırmış.  

O sırada balkondan kalın, gür ve sert bir ses ortalığı çınlatmış:  

- Ne demek istiyorsun be herif ben de Türküm!”1390. 

Sultan II. Abdülhamid’in özellikle Filistin meselesinde Yahudilerle giriştiği 

mücadeledeki tavrı, Atilhan’da var olan Sultan sevgisini daha da pekiştirmiştir. Almanlar, 

Sultan Abdülhamid’e İttihad-ı İslam fikrini telkin etmişlerdir. Bu arada Farmason localarının 

da iç yüzünü anlatarak onun Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak hususunda en müessir bir 

kuvvet olduğunu kendisine öğretmişlerdi1391. 

Daha önce Thedor Herzl ve Siyonizm hakkında bilgi verildiği için burada da ayrıntıya 

girmeden şunu söyleyebiliriz ki Atilhan’a göre, Filistin üzerinde amacına erişemeyen 

Siyonizm için tek çare, bu Ulu Hakan’ın tahttan indirilmesi ve bu amacı sağlayıcıların başa 

getirilmesiydi. Ona göre, işte bu yolda İttihat ve Terakki bir taşeron görevi yapmıştır. 

Özellikle Meşrutiyet’i ilan ettirmekle Sultan tahttan indirilecekti1392. Bu bakımdan Siyonistler, 

Meşrutiyeti silahları haline getirmişlerdir. Planlarına göre istedikleri kabiliyetsizleri başa 

geçirerek devletin yıkımını sağlayacaklardı1393. Komploda Atilhan’ın özellikle isimlerini 

                                                
1387 Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, s. 9.  
1388 Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, s. 21.  
1389 Atilhan, İslam ve Beni İsrail, s. 212.  
1390 Atilhan, “Cennet Mekân İkinci Sultan Abdülhamid Han”, Büyük Cihad,  17 Ekim 1952, Nu:83, s.4. 
1391 Atilhan, Farmasonluk, s. 44.  
1392 Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, s. 18.  
1393 Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, s. 52-53.  
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vurguladığı şahıslar, Emanuel Karaso, Metr Salem ve Cavit Bey’ler idi1394. Ona göre bu üç 

kişi, direktifleri Ben Zwi ve Ben Guryon’dan almışlardır1395. Metr Salem Farmasonluğu, 

Karaso Siyonistliği, Cavit Bey ise Dönmeliği temsil ediyordu1396. Yine Atilhan’a göre 

Emanuel Karaso, İtalyanlardan aldığı dört teneke altını Meşrutiyet öncesinde Balkanlar’da 

meydana gelen ihtilalde kullanmak üzere Mitroviçeli Necip Draga’ya vermiş, o da Eyüp Sabri 

Bey’e iletmiştir. Atilhan, Eyüp Sabri Bey’in bu durumu itirafını şu şekilde özetlemektedir: 

“Eyüp Sabri Bey, feylesof yaradılışlı bir zattı. Kendisiyle çok defalar Vaniköy nişasta 

fabrikası sahibi temiz insan Hayreddin Bey’in, Balıkpazarı’ndaki yazıhanesinde buluşurduk. 

Bilmeden işlediği günahın altında ezilmiş gibi idi. Konuşmaktan, ağız açmaktan nefret eder 

gibi bir hali vardı. Ekseriya yan odaya çekilir, saatlerce şu aziz yurda karşı irtikâp edilmiş 

kötülüklerin vicdan azabını çekerdi. İşte bu zattır ki, bir gün, içinde biriken günahlardan 

silkinir gibi: ‘Karaso; Necip Draga’ya, o da bize dört teneke altın verdi…’ diyerek adeta 

sırtından ağır bir yük atmış gibi koltuğa gömülüvermişti…”1397 Atilhan, ayrıca Karaso’nun 

“Sultan Abdülhamid’e yirmi beş milyon liraya yaptıramadığımız işi biz, İttihatçılara dört yüz 

bin liraya yaptırdık” dediğini de belirtmektedir1398.  

Aslına bakılırsa, İttihatçılıkla Masonluk arasındaki ilişki, son derece çetrefilli bir 

durumdadır. Rıfat N. Bali’ye göre, Siyonist-Mason işbirliğinin İttihat ve Terakki Cemiyeti 

üzerindeki etkisinin gerçek düzeyinin iddia edildiği kadar olmadığı ve var olduğu iddia edilen 

bu tür bir ilişkinin aslında bir İngiliz spekülasyonu olduğu birçok makaleye konu olmuş ve bir 

tarihçimiz tarafından da benimsenmiş olmasına rağmen bu gerçekçi/kuşkulu yaklaşım İslamcı 

görüşe mensup yazarlar tarafından benimsenmemiştir1399. 

Sultan II. Abdülhamid’in son derece baskıcı idaresi karşısında İttihatçılar, Mason 

Localarını kendilerine bir bakıma perde olarak görmüşler ve faaliyetlerini yürütebilmek için 

buraları adeta mesken edinmişlerdi1400. Localar, yabancı devletlerin gözetiminde çalışma 

yürüttüğünden, Kapitülasyonlar gereği konsolosluk izni olmaksızın Osmanlı polisinin 

baskınlarından da korunmaktaydılar. Bazı araştırmacılara göre yapılan bir tespitte, “Masonlar 

devrim için İttihatçıları çağırmamışlar, İttihatçılar devrim için locaları kullanmışlardır”1401. 

                                                
1394 Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, s. 34. Cavit Bey’in ileriki yıllarda İzmir Suikastı davası 
sonucunda idam edilmesini Atilhan, ülkede Yahudi faaliyetinin bir süre durması şeklinde yorumlayacaktır 
(Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 83).  
1395 Atilhan, Yeryüzünün Hakiki Canileri –İsrail, s. 152.  
1396 Atilhan, “Müthiş Şey”, Hüradam, 28 Mart 1952, Nu: 163, s. 4.  
1397 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 145. 
1398 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 136. 
1399 Bali, “Osmanlı/ Türk Yahudiliği Tarihi İle İlgili Yayınlar -1”, Toplumsal Tarih, Ağustos 1996, S.32, s. 59.  
1400 M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük 
(1889-1902), C. 1, İletişim Yay., İstanbul 1985, s. 92. 
1401 Koloğlu, Abdülhamit Gerçeği, Eylül Yayınları, İstanbul 2002, s. 161. 
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Oysa Karaso, Jön Türkleri toplantılarını Mason localarında yapmaları için davet etmiştir1402. 

Bu boşuna bir davet miydi? Karaso ve masonlar, bundan neyi amaçlamıştı? Özellikle Selanik 

Localarının 1908 jön Türk Devrimi’nin başlangıcının dışında kalmadıkları bilinmektedir. 

Sağlam konsolosluk himayelerinden yararlanan localar, uzun yıllar boyunca Osmanlı liberal 

aydınlarının yasadışı etkinliklerini şemsiyeleri altında barındırmışlardır1403 

Prens Sebahattin de 1908 Devrimi’nden sonra İsiodos ismindeki Yunan Mason 

Locası’nda yaptığı bir konuşmada Masonları, devrime katkılarından dolayı övmüştür1404. 

Halaskâran-ı Zabitan kurucusu Gelibolulu Kemal Bey (Şenkıl), Prens Sebahattin Bey ile bir 

görüşmesinde onun arkasında büyük ve gizli bir güçten emir aldığı izlenimini verdiğini 

vurgulamadan geçememesi1405 Sebahattin Bey’in ilişkilerini ortaya koyması bakımından 

önem arz etmektedir.  

Atilhan, İttihat ve Terakki ile Masonluk arasındaki bağ konusunda da “…O derecede 

ki, büyük derecelere ulaşmış İttihat ve Terakki kurucuları arasına girmiş, sonra da devletin 

mühim mevkilerine kadar yükselmiş bazı mühim zevattan şunu dinledim: “Ne yapalım? 

İstibdadı yıkmak ve Avrupa Mason mahfilleri sayesinde muhabereyi temin etmek, meşruti 

idare kurmak, hülasa memleketi kurtarmak için, iç yüzüne nüfus etmeden, iyi niyetle bu 

tarikata girdik” dediklerini nakletmektedir1406. 

İttihatçı Manyasızade Refik Bey1407 de Le Temps gazetesine şu açıklamayı yapmıştır:  

“…Bizim için sığınak teşkil ettiler. Orada Mason olarak toplanıyorduk, zira içimizden birçoğu 

masonluğa girmiştir, ama gerçekte örgütlenmek için toplanıyorduk. Ayrıca, üyelerimizden 

büyük bir kısmını bu localara almamız, masonların üye yazımında çok dikkatli araştırma 

yapmalarından dolayı bize elek görevini üstlenerek hizmet etmelerindendi. İstanbul’da 

localardaki gizli çalışmamız konusunda pek muğlak nitelikli şüpheler doğmuştur. Oraya polis 

sokmağa çalıştılar ama başarısız kaldılar. Esasen localar İtalyan Büyük Doğusu’na 

başvurmuşlardı, gerektiği takdirde İtalyan elçiliğini harekete geçirmek vaadini almıştık. 

Farmasonluğun bizim için çok yararlı olan yardımı işte bu çerçevede gerçekleşmiştir.”1408  

                                                
1402 Angelo Iacovella, Gönye ve Hilal, (Çev. Tülin Altınova), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1998, s. 40.  
1403 Paul Dumont, Osmanlıcılık, Ulusçu Akımlar ve Masonluk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, s. 63.  
1404 M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak…, s. 88.  
1405 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 223.  
1406 Atilhan, Farmasonluk, s. 187.  
1407 En ünlü İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucu ve reislerinden olup Kamil Paşa Kabinesi’nde Adliye 
Nazırlığı’nda bulunan, cemiyetin kabineyi istifaya zorlamasına izin vermeyen Manyasızade Refik Bey bile 
İttihat ve Terakki tarafından tehdit edilmiş, bu olay kısa sürede onun kalp krizi geçirmesine ve bir müddet sonra 
da ölmesine sebep olmuştur (Mehmed Selahaddin Bey, İttihat ve Terakki’nin Kuruluşu ve Osmanlı 
Devleti’nin Yıkılışı Hakkında Bildiklerim (Sadeleştiren Ahmed Varol), İnkılab Yay., İstanbul 1990, s. 27).  
1408 Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, Pozitif Yayınları, İstanbul 2005, s. 60. 
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Atilhan da İttihatçı komutanlardan Cafer Tayyar (Eğilmez) Paşa’ya, İttihatçıların 

neden Mason olduklarını sorduğunu, Paşa’nın kendisine “Avrupalılarla kolay temas etmek 

için” cevabını verdiğini yazmıştır1409. Meşrutiyet’in ilanından sonra masonlar, Atilhan’a göre 

son hamleyi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirerek yapacaklar ve bu amaçla 31 Mart Hadisesi 

uydurulacaktı1410. “Meşrutiyet'in ilanı Padişahı tahttan indirmeye yeterli olmayınca 

Farmasonlar tarafından son çare olarak 31 Mart kıyamına başvurulmuştur. Vesikalarda 

bunlar vardır… Bu vesikalara göre Derviş Vahdeti’yi, bu mutaassıp cahil meczubu, 

Müslüman kıyafetine girerek teşvik edenler dönme dediğimiz muzır zümre ve Sait Paşa ile 

Hamdi Çavuş ismindeki cahil bir Arnavut’a da torbalarla altın veren Siyonistlerdir…”1411 

Atilhan’a göre 31 Mart Olayı, aksettirildiği gibi bir irtica hareketi olmaktan oldukça 

uzaktı. Zira “…Din dersleri layıkı ile verilmedikçe, cehalet samimiyetle bertaraf edilmedikçe 

hurafeler yaşayabilir. Fakat böyle aklı kalil olan beş on insanın teşkilat ve beraberlikten 

mahrum olduklarına göre böyle büyük bir hareket meydana getireceklerine inanmak kadar 

hamakat ve asil bir milleti daima irtica ile itham etmekten büyük alçaklık olamaz”1412. 

31 Mart Olayı doğrudan Siyonizm tarafından maddi destek de görecekti. Jacop Shiff, 

hadise için bir milyon altın lira tahsis etmişti1413. Atilhan, olayın bizzat İttihat ve Terakki 

tarafından tertiplendiğini iddia ederken, iddialarını da görgü tanıklarına dayandırmaktaydı. 

Taşkışla’daki çatışmalara şahit olan Yedinci Alay’ın Mızıka Takımı’nda görevli olan Mustafa 

Turan’ın anılarına atıfta bulunan Atilhan, buradaki bilgilere dayanarak içlerinde Bahattin 

Şakir ve Mithat Şükrü gibi İttihatçıların da bulunduğu hoca kılıklı bazı ajanların 

faaliyetlerinden bahsetmiştir. Buna göre bu ajanlar, Taşkışla’daki Avcı Taburuna Sultan 

Abdülhamid’in fermanı olduğunu söyledikleri bir Frank başlığını giymelerini tavsiye etmişler, 

diğer yandan asker arasında Sultan’ın gâvurlaştığını ve dinin elden gittiğini yaymışlardı1414. 

Mustafa Turan, ileriki tarihlerde ıstırabını ve vicdan azabını şöyle dile getirecektir: “…Yalnız 

                                                
1409 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 135. 
1410 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 137. Daha önce de Sultan’ın vücudu ortadan kaldırılmak istenmiş, bunun için -
1905 Suikast Girişimi- Ermenilere para karşılığı bir operasyon dahi yaptırılmıştı (Atilhan, İslam’ı Saran 
Tehlike ve Siyonizm, s. 60). 
1411 Atilhan, "Yine 31 Mart Mı?", Hüradam, 3 Temmuz 1951, Nu: 87, s. 4. Atilhan, Derviş Vahdeti için İngiliz 
Casusu demektedir. Gazetesinde makalelerini de Said Paşa yazıyordu demektedir (Atilhan, “Bu Edepsiz 
Oyunlar Yeter Artık”, Hüradam, 29 Aralık 1959, Nu: 431, s. 4).  
1412 Atilhan, “31 Mart Faciası”, Hüradam, 31 Mart 1959, Nu: 355, s. 4.  
1413 Atilhan, İttihat ve Terakkinin Suikastları, s. 36. 
1414 Atilhan, 31 Mart Faciası, 254. Atilhan bu ferman ile ilgili olarak, “…İttihat ve Terakki’nin meşhur üyeleri 
zamanın General kıyafetine girerek kışlada sahte bir ferman okudular: "Balkan ufukları harp bulutları ile kaplı. 
Böyle bir harp vukuunda askerimizi güneşten muhafaza için şapkaya benzer bir başlık giyilecektir. Bunun için 
zamanın şeyhülislamından cevaz-ı şeri de alınmıştır" demektedir ( Atilhan, "Nazik ve Mühim Meseleler 
Karşısındayız", Hüradam, 14 Temmuz 1959, Nu: 383, s. 4).  
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teselli bulduğum bir nokta varsa o da İstiklal Savaşı’nda günahlarımızın kefaretini fazlasıyla 

ödedim”1415. 

Komitacıların Bulgar çeteleriyle yakınlaşmasında Siyonist politikasının sonuçlarını 

gören Atilhan, Taşkışla baskınının da yine Bulgar çetecilerle birlikte gerçekleştiğini 

vurgulayacaktır. Asaf Tugay’ın İbret adlı eserini1416 referans gösteren Atilhan şunları 

diyecektir: “…Yürü! Yürü! Makedonya bizimdir. Biralarımızı içelim, İstanbul’a gidelim, 

İstanbul bizimdir” marşının, Makedonya eşkıyası ve Bulgar İstiklal Partisi Reisi Komitacı 

Sandanski’nin çetesiyle gelip, Taşkışla’da dünyadan bihaber Anadolu çocuklarını süngüden 

geçirmesidir.”1417 Yine Atilhan’a göre, New York’taki Bnai Brith servisi, asıl ismi 

Grünzenburg olan Mişael Borodin ile 45 Siyonist’i 22 Şubat’ta İstanbul’a doğru yola 

çıkarmıştır ki hoca kıyafetine girerek ihtilâlde en faal bir surette çalışanlar bu grup 

olmuştur1418. 31 Mart İhtilali'nde dünyanın en uzak köşelerinden Siyonistler İstanbul'a kadar 

gelmişlerdir. Güney Afrika, Singapur ve Arjantin'den bile gelip vazife almak isteyenler 

olmuştu. Fransa'nın meşhur Yahudi bankerlerinden Alfons Roçild'in banka müdürü ve bir 

heyet hadiseden bir buçuk ay önce İstanbul'a gönderilmiştir. Odesa'daki Siyonist Beni 

Mookoko lideri Günzberg, on beş Siyonist’i özel araç ile 5 Mart'ta İstanbul'a gönderdiğini 

açıklamıştır. İnternational Postale adındaki teşekkülün müdürü Siyonist Ludvik Mayer, 

mahiyetindeki kırk beş kişi ile 10 Mart 1909'da İstanbul'a gelmiştir. Bela Kun ve Max Nordau 

ve Siyonist Kurt Lisner de İstanbul'a gelenler arasında yer almaktaydı. Lizbon'daki 

Siyonistlerden Mac Haleas ile Şenhor Moskada on iki Bulgar’la birlikte 1 Nisan 1909'da 

İstanbul'a ulaşmışlardır. Siyonist ve Komünist ihtilalinin elebaşlarından meşhur Litvinof 

Finkelstein, Oleg Konzler, Yagoda, Dzerkimki isimli şahıslar, İstanbul'daki Hassa Ordusu 

kuvvetlerini imha etmek vazifesini üzerlerine almışlardır.  “…Bunun içindir ki ihtilalin niçin 

ve neden çıktığından haberleri olmayan ve Taşkışla'da bulunan halis Anadolu Türk çocukları 

canlarını kurtarmak için kayıklarla Anadolu yakasına geçerlerken bu düşmanlar tarafından 

öldürülmüşlerdir. Bu canilerden Yagoda, Türkistanlı bir komisere bu cinayet hakkında tafsilat 

vermiştir. Alçakça ve namertçe tertiplenen 31 Mart İhtilali başlayınca, İstanbul'da bulunan 

Çarlık casusları, İkinci Sultan Abdülhamid'i devirmeye matuf bulunan ve Farmason Siyonist 

ihtilali hakkında Çar İkinci Nikola'ya haber verdikleri zaman, kendisi Türk düşmanlığını 

unutarak Sultan Abdülhamid'in yardımına koşmuştur… Padişah, başkâtibi Cevat Bey'e 

şunları söylemiştir:  
                                                
1415 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 241.  
1416 Ayrıntılı bilgi için Bknz: Asaf Tugay, İbret, Okat Yay., İstanbul 1962. 
1417 Atilhan, “Türk Devleti’nin Yeniden İnşası”, Yeni İstiklal, 5 Ocak 1962, Nu:55, s.2.  
1418 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 131.  
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- Cevat Bey, beni parça parça etsinler, isterlerse benim parçalarım üstünden 

geçsinler fakat Allah göstermesin ben hiçbir ecnebi himayesini istemem”1419.  

Yine Sultan Abdülhamid’in ferasetini gösteren bir tutuma örnek olarak Atilhan, Bulgar 

kralının kendisine gönderdiği bir mektupta, Edirne karşılığında Hareket Ordusu'nu çil yavrusu 

gibi dağıtma sözünü verdiğini belirttikten sonra Sultan’ın Bulgar kralına şu cevabı verdiğini 

belirtmektedir: “Ben saltanat ve şahsım için Müslüman ve kardeş kanı döktürmem!”1420 

Sivil polis olarak görev yaptığı İstanbul’da olayı canlı yaşayan emekli muallim Rıza 

Türkoğlu da galeyana gelen Avcı Taburunun, önüne gelen herkesi süngü zoruyla Ayasofya 

meydanına sürüklediğini ve taburu idare edenlerin iddia edildiği gibi sıradan asiler 

olmadığını, elebaşlarının nefer kıyafeti giymiş zabitler olduğunu belirtmiştir1421. Türkoğlu, 

Galata Köprüsü’nde çay içerlerken zorla Avcı Taburları tarafından sürüklendiğini de 

belirtmiştir1422. Atilhan, olay günü, asker kıyafeti giymiş bazı tahrikçilerin Fatih 

Medreselerine koşarak talebe ve din adamlarını sözde Padişah ve Şeriatı koruma adına isyana 

davet ettiklerini ve gelmeyenleri de zorla sürüklediklerine vurgu yapmıştır1423.  

31 Mart Olayı ile birlikte Yıldız Sarayı da yağmaya uğramıştır. Bunu Rıza Tevfik 

Bey’in ifadelerine göre anlatan Atilhan, Rıza Tevfik Bey’in mahkemede şunları söylediğine 

dikkat çekmiştir: “ Hâkim Bey, Allah bizi affetsin… Günahımız çok büyüktür. 31 Mart 

uydurma ihtilali hazırlandığı zaman ben Talat Bey’e, bundan tevakki edilmesi lazım geldiğini 

söyledim. Beyhude yere kardeşkanı dökülmesinin ne büyük cinayet olduğunu anlattım. Bunun 

fena aksülameller doğuracağını da hatırlattım. Aldığım cevap şu oldu: “Ne yapalım Rıza 

Bey… Cemiyetin paraya ihtiyacı var. Bizim ihtiyacımızı ancak Yıldız Sarayı’nın zenginliği 

karşılayabilir…”1424 Ayrıca başka bir tarihte Rıza Tevfik Bey’in kendilerinin nasıl bir oyuna 

alet edilmiş olduklarını anladığı bir olayı da naklettiği görülmektedir. Buna göre Feylesof 

Rıza Tevfik, Atilhan’ın belirttiği üzere o dönem için, hâlâ hayatta ve büyük mevkilerde 

bulunan kıymetli şahitler önünde konuşmuştur1425. 

                                                
1419 Atilhan, “Uğursuz Bir Yıldönümü: 31 Mart Faciası ”, Yeni İstiklal,  31 Mart 1965, Nu:190, s.2.  
1420 Atilhan, “İsrail Ajanlarının Şerlerine Ne Vakit Son Verilecektir?”, Yeni İstiklal,  16 Haziran 1965, Nu:201, 
s.2.  
1421 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 279. 
1422 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 234.  
1423 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 178. 
1424 Atilhan, 31 Mart Faciası, s. 17. 
1425 Atilhan, Farmasonluk, s. 51-52. “Biz meşrutiyeti, dünya Siyonizm’i ve İngilizlerin teşvikiyle yaptık. İşin iç 
yüzünün farkında olan kimdi ki? Arzumuza nail olup meşruti idare ilan edildikten sonra ben, Rıza Nur Bey ve 
diğer İttihatçılar gurup halinde, Galatasaray’daki İngiliz sefaretine gitmiştik. Koca bina tıklım tıklım insanlarla 
dolu iken, bizi içerde kimse yok diye kapıdan savdılar. Tuhaf şey… İngilizlerin de arzu ettikleri bir idare 
kurulmuştu ya, sefirin bizi hüsnükabul ve tebrik etmesini bekliyorduk, olmadı. Bu hadise uzun seneler kafamda 
çözülmemiş bir düğüm, bir muamma halinde yerleşti kaldı.  
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Atilhan’ın, II. Abdülhamid’in eşi Müşfika Kadın Efendi ve kızı Ayşe Sultan’dan 

naklettiğine göre Sultan Abdülhamid, imparatorluğun düşebileceği maddî zorlukları 

öngörerek büyük bir servet biriktirmiş ve bunu bizzat kontrol ederek aile üyelerinin bile 

kullanmasına izin vermemişti. Hatta kızı Ayşe Sultan’ın bu hazineden istediği bir pırlanta 

gerdanlıktan dolayı kendisini şiddetle azarlamış ve bu konudaki hassasiyetini de ortaya 

koymuştu1426. Atilhan’ın dediğine göre bu hazine, İttihatçılar tarafından yağma edilmiş hatta 

Sultan’ın Viyana bankalarındaki servetine de el konulmuştur.  

Atilhan’ın ve onun gibi düşünenlerin en büyük tepkisini çeken olaylardan birisi de 

Sultan’ın hal’i sırasında yaşananlardır. Sultan’a hal’ kararını Şeyhülislam değil, İttihatçıların 

dört kişilik heyeti tebliğ etmişti. Çünkü Şeyhülislam Mehmed Ziyaeddin Efendi ve Fetva 

Emini Nuri Efendi hal’ fetvasını yazmayı reddetmiş ancak Elmalılı Muhammed Hamdi 

(Yazır) yazmıştı. Elmalılı ileriki yıllarda, bu fetvayı yazmadıkları takdirde komitacıların 

Sultanı öldürecekleri ihtimalini düşündüğü belirtmiştir1427. Heyette Ayandan Aram Efendi, 

Laz Arif Hikmet ile Selanik mebusu Emanuel Karaso ve Dıraç mebusu Esat Toptani 

bulunuyordu. İsmail Hami Danişmend’e göre, İttihat ve Terakki Cemiyeti bu hareketiyle, 

“Sultan Abdülhamid’in şahsını değil, Türk ırkını ve o ırkın muhteşem tarihini hiçe 

saymıştır.”1428 Karaso, hal’ esnasında Sultan’ın durumunu son derece çarptırarak vermektedir. 

Buna göre Sultan adeta korkudan titreyecek bir hale gelmişti. Karaso’nun ifadelerine 

paralellik gösteren bir anlatım da o sırada orada bulunan Galip Bey tarafından da 

verilmektedir. Buna göre Sultan Abdülhamid, hal’ini ilan edenlere sıklıkla ve tedirginlikle 

hayatının emniyette olup olmadığını sormuştur. Bu esnada sesi dahi titremektedir. Galip Bey, 

sert muamele yapmak zorunda kaldıklarını anlatmıştır ki bunlardan Sultan’ın neredeyse aman 

dileyecek durumda olduğu gibi acayip bir durumla karşılaşılmaktadır1429. Atilhan, Emanuel 

Karaso’yu, bir yandan İttihatçılarla Abdülhamid’i devirme planı yaparken, diğer yandan da 

kendisine jurnal veren ikiyüzlü biri olarak tanımlamıştır1430. Jurnaller, Yıldız’da muhafaza 

                                                                                                                                                   
Aradan seneler geçti. Bir gün Londra’daki oğlumu görmeye gitmiştim. Orada şahsi dostum Nikolson’a tesadüf 
ettim. Bu zat, mert ve doğru sözlü bir İrlandalı idi. Aramızda şu konuşma oldu ve düğüm çözüldü: 
-“Bize ihtilâl ve inkılâp dersi verdiniz. Biz de sizi muti bir talebe gibi dinledik. Meşrutiyeti ilan ettik. Sonra size 
teşekküre geldik. Neden kabul edilmedik?” 
Lord mert bir adamdır, açıkça şu cevabı verdi: 
“Meşrutiyeti ilan ettiniz fakat Halife ve Padişahı yerinde ipka ettiniz. Biz Hindistan’da milyonlarca altın 
harcayarak halkı kazanmak istiyorduk. Hükümdarın bir tek selamı her şeyi alt üst ediyordu. Anladınız mı 
dostum? İngilizler sizin kara gözleriniz için değil, kendi menfaatleri için, sizi teşvik ve bu yola sevk etmişlerdi.” 
1426 Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, s. 62. 
1427 Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, s. 173.  
1428 İsmail Hami Danişmend , 31 Mart Vakası, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1961, s. 154. 
1429 Selahaddin Güngör, “Kumandanların Harp Hatıraları”, Tan, 14 Şubat 1937, Nu: 657, s.7 
1430 Atilhan, “Bu Memlekete Fitne Daima Dışarıdan Gelmiştir”, Hüradam, 24 Kasım 1959, Nu: 421, s. 4. Bu 
jurnallerin birisinde Karaso şunları söylemiştir: “…Avrupa'da neşrolunup ahalinin fikrini ifsad edecek makalatı 
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altındayken Enver Paşa tarafından yok edilecektir. Atilhan bu durumu şu şekilde izah 

edecektir: “Ne yazık ki saraya yağdırılan jurnallerin ekserisinin altında büyük hürriyetçilerin 

imzaları var. Bu böyle olduğu için de Enver Paşa bu jurnallerin yok edilerek yüz karamızı 

örtmek istemişti.”1431 

Karaso da bir zamanlar Herzl gibi, 25 milyon altın lira karşılığında Filistin’de yurt 

talebinde bulunmuş, Sultan bunun üzerine tutuklanmasını emretmiş ve o da Viyana’ya 

kaçmıştı1432. Atilhan’ın ise hal’ sırasında görevli emniyet memuru Mazhar Bey’den 

dinlediğine göre hal’ olayında şunlar cereyan edecektir: “Huzura girdiğimiz vakit, hükümdar 

son derece sakin ve vakur idi. Heyet ise sinirli ve telaşlı idi. Padişah Yahudi Karaso’yu 

görünce şöyle konuştu: “Burası hilafet makamıdır. Evvela heyetinizi tashih ediniz, Yahudi 

azayı çıkarınız, sonra geliniz!” diye ihtarda bulundu. Bu ihtar hiç şüphesiz boşa gitti. 

Arnavutluk’un yalçın dağlarında yetişmiş, Türkün ekmeğiyle büyümüş kaba herifler bu 

şahane ihtarın manasını dahi anlamamışlardı. Bu defa, kalın, sert ve hâkim bir ses tekrarladı: 

“Bu çıfıtın burada işi ne?” Bu da boşa çıktı. Ve o zaman hükümdar Esat Toptani’ye dönerek: 

“Azil ne demek. Ben memur muyum? Hal’ demek istiyorsunuz” dedi”1433. 

İngiliz Times gazetesinin 2 Haziran 1934 tarihli Emanuel Karaso'nun ölümüyle ilgili 

yazısından aynen alıntı yapan Atilhan şunları nakletmektedir: “Royter Ajansı tarafından 

öldüğü haber verilen Emanuel Karaso'nun ölümü teessür ve teessüfü mucip olmayacaktır. 

1908 İnkılabını kendi menfaatleri için istismar eden, masum ecnebileri ve bilhassa Fransız ve 

İtalyanları aldatan bu Yahudi avukatı kadar hiç kimse itimatsızlık hissi telkin etmemiştir… 

Sultan Abdülhamid hal’ edildiği zaman, İ.T.C tarafından kendisine kararı tebliğ için 

gönderilen dört kişilik heyet arasında Karaso da vardı. Birçok yaşlı Türkler ve bazı genç 

Türkler, Karaso'nun heyet arasında bulunmasını katiyen istememişlerdi. Fakat Karaso ısrar 

etti. Kim bilir belki Siyonizm’e muhalefet eden hükümdarın sükûtunu görmek zevkini tatmak 

için yahut da Maşrık-i Azam namına gitmişti.”  

Bu gazete, ayrıca Wickham Steed tarafından yazılan bir eserin Karaso'ya tahsis edilen 

bazı parçalarını da iktibas etmiştir. Wickham Steed, “Türkiye'yi ne yapmak istiyorsunuz” 

                                                                                                                                                   
havi gazeteler Selanik'te umumi kahvehanelerde serbestçe kıraat edilmekte bulunduğu halde polis dairesince 
katiyen menine teşebbüs edilmemekte olduğu re'yel'ayn müşahade olunmaktadır. Ezcümle dünkü gün Paris'te 
neşrolunan Maten gazetesinde Fransavil ibare "Sultan Mecid hafidleri tarafından ahalil Osmaniye’ye bir davet" 
serlevhası altında ahaliyi ihtilale davet ve kaale alınmayacak hilafı ubudiyet birçok hezeyanı havi bir makale 
Selanik'in memerrinas mevkiinde bulunan Orfeon kıraathanesinde hayli eşhas tarafından kıraat edilmekte 
olduğu görülmüştür. Ahvali mezkurun devamı mahzurdan salim olmadığı mülahazasına mebni hasbel sadaka 
arzı keyfiyete ihtisar kılındı ferman - Selanik dava vekillerinden Emanuel Karaso kulları” (Atilhan, 
"Dostlarımızı ve Düşmanlarımızı İyi Tanıyalım", Hüradam, 1 Aralık 1959, Nu: 423, s. 4).  
1431 Atilhan, “1912’yi Unutmayalım”, Yeni İstiklal,  19 Ocak 1962, Nu: 57, s.2. 
1432 Atilhan, Farmasonlar, s. 158.  
1433 Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, s. 50. 
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sorusuna, Karaso’nun şu cevabı verdiğini dile getirmiştir: “Hamurun ekmekçi tarafından nasıl 

yoğrulduğunu gördünüz mü? Biz ve Türkiye aklınıza geldiği zaman işte ekmekçi ile hamuru 

hatırlayınız. Ekmekçi hamuru yoğurur, uzatır, iter, yumruklar, ta ki olgun bir hale gelsin, biz 

de Türkiye'ye aynı şeyi yapmak istiyoruz. Olgun bir hale gelince pişirip yiyeceğiz.”1434 

Atilhan’ın İttihatçılar üzerinde yaptığı eleştirilerinden birisi de Trablusgarp’ın elden 

çıkışı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Burada da bir Siyonist komplosuna değinmiş, iddialarını 

Veliyüddin Ömer Efendi’nin Farmason Anarşistler adlı eserine dayandırmıştır1435. Buna 

göre, Siyonistlerin 15 Temmuz 1907’de Roma Belediye Başkanı Nathan’ın evinde yaptıkları 

gizli toplantıda, önemli kararlar almışlardır1436. Metr Salem, Karaso, Cavit Bey gibi Yahudi ve 

masonlar, buradaki anlaşma gereği Trablusgarp’ın işgalinde önemli rol oynamışlardır. Metr 

Salem, Nathan ile birlikte bir plan hazırlamıştır. Plana göre, Trablusgarp’taki Türk askeri 

Yemen’e sevk ettirilecek, buradaki silahlar da tamir bahanesiyle İstanbul’a getirttirilerek 

bölge savunmasız halde bıraktırılacaktı1437.  

Atilhan, Trablusgarp’ın işgalinden sonra bölge milletvekilleri Sadık ve Mahmud Naci 

Beylerin, dönemin sadrazamı Hakkı Paşa’ya verdikleri ve hükümetini sorumsuzlukla ve 

ihmalkârlıkla suçladıkları takrirden de bahsetmektedir1438. Hakkı Paşa’nın Roma’da görevli 

bulunduğu sıralarda, Nathan’la kurduğu dostluğa vurgu yapan Atilhan, İttihatçıların ister 

istemez bu oyuna alet edildiklerini vurgulamıştır. Atilhan’ın belirttiğine göre, Trablusgarp’ın 

işgale uğradığı sırada Talat Paşa, Karaso’nun yüzüne tükürmüş1439  ve  “Hani İtalyan Mason 

kardeşlerimiz nerede? Hiçbirinin sesi çıkmadı.” diye kendisini azarlamıştır1440. Bahriye Vekili 

İhsan Bey’in görüşüne göre esasen, “… İttihat ve Terakki’nin Masonluğun tahrikiyle teşkil 

edildiğini ve Emanuel Karaso’nun bu noktada Talat Bey üzerinde amil olduğunu düşünmek 

hata ve hakikate tamamıyla gayri muvafıktır. İttihat ve Terakki, yalnız devletin muhakkak 

addedilen inkırazı ihtimalinden ıstırap duyan vatanperverlerin heyecanından vücut bulmuş 

bir teşekküldü. Talat Bey bu teşekküle bir muzaheret temini için masonluğa intisabı düşünmüş 

ve Karaso’yu o bulmuştur.”1441 

                                                
1434 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 86.  
1435 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 16. Veliyüddin Ömer Efendi’nin Farmason Anarşistler adlı eserini hiçbir 
kütüphanede bulamadık. Zaten Atilhan da Siyonistler tarafından bu kitabın çoğu nüshasının imha edildiğini 
belirtmektedir.  
1436 Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 56.  
1437 Atilhan, Farmasonluk, s. 180. 
1438 Atilhan, Farmasonlar, s. 122.  
1439 Afyon Mebusu Kamil Miras Bey de olayı bu şekilde aktarmaktadır (Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre 
Masonluk Nedir?, s. 61).  
1440 Koloğlu, Osmanlı-İtalya-Libya Savaşı’nda İttihatçılar, Masonlar ve Sosyalist Enternasyonal, Ümit 
Yay., Ankara 1999, s. 103.  
1441 Atilhan, Farmasonluk İnsanlığın Kanseri, s. 140.  
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Atilhan da Trablusgarp’ın İtalyanlara geçmesi konusunda hedefte bulunan İttihat ve 

Terakki’nin lider kadrosunu aklama yoluna gidecektir: “İttihat ve Terakki erkânıyla, Türk 

Farmasonlarının bilerek bu hıyanete alet oldukları iddia edilemez. Öyle olsa idi, Enver Paşa 

ve saire, buradan kalkıp Trablus ve Bingazi’de harp edip fedakârlık yapmazlardı. Bütün 

bunlar hâlâ devam etmekte olan derin bir gaflet ve cehaletin semereleridir… Sadrazam 

payesine kadar yükselen ve Farmasonlukta maşrık-ı azam derecesine ulaşan Talat Paşa, Türk 

ordularının hezimeti kahkahariyenin eşiğine ayak bastıkları zaman hain Yahudi Karaso’nun 

yakasına yapışarak kemali hiddet ve tehevvürle: ‘Be herif! Hani Mason kardeşlerimizin 

yardımı?’ diye feryat etmesi, tarihlerde misaline tesadüf edilmemiş cehalet ve budalalığın 

şaheseridir.”1442 

Devletin yıkılmaya yüz tutmasına yakın, İttihatçıların yaptıklarından pişmanlık 

duyduklarını kaydeden Atilhan, bu konuda verdiği örnekleri de sıklıkla tekrarlamıştır. Bu 

bağlamda, Filistin Cephesi’nden dönüşte yaveri bulunduğu 4. Ordu Komutanı Mersinli Cemal 

Paşa ile Harbiye Nazırı Enver Paşa’yı ziyarete gittiklerini ve kendisini pişmanlık içinde 

bulduklarını vurgulamıştır. Enver Paşa’nın, İstanbul’u terk etmesinden bir gün önce 

Boğaz’daki yalısında yapılan görüşmede, Enver Paşa’nın Cemal Paşa’ya şunları dediğini 

belirtmektedir: “Paşam, biz harp cihetinden bütün mesuliyetleri kabul ediyoruz. Az kaldı 

Turan olacaktık, şans bizi viran etti. Bizim mesuliyetimiz, Sultan Abdülhamid’i anlamamak ve 

Siyonizm’e alet olmaktı. Evet, Paşam acıdır fakat gerçektir”1443. Bundan başka Talat Paşa’nın 

da “İkinci Sultan Hamid'in cenaze merasiminde gözyaşı dökerek bu büyük hatayı itiraf etmesi, 

tarihimizin en ibretli sayfalarından ve misallerindendir.”1444 

 

D. Ahmet Emin Yalman ve Milletler Arası Basın Enstitüsü  
Atilhan’ın polemiğe girdiği insanların başında gelen Ahmet Emin Yalman, Atilhan’a 

göre devrin en büyük kızıl proletarya mücahididir1445; “Meşhur komünist, din, ırk, milliyet 

düşmanı Nazım Hikmet’i o himayesine almıştır.”1446 Yine, “Amerika'da İngiliz lisanıyla 

                                                
1442 Atilhan, Farmasonluk İnsanlığın Kanseri, s. 180. 
1443 Atilhan, İttihat ve Terakki’nin Suikastları, s. 78. 
1444 Atilhan, Farmasonlar, s. 158.  
1445 Atilhan, bu tanımlamayı Laiko Metopo adlı bir Yunan gazetesinde 1-5 Eylül 1949 tarihinde Apostolos 
Grazos’a ait yazılardan almıştır (Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s, 42). Yine aynı yerde Yalman’ın 
hemen resminin altında “Vatan gazetesi ile her türlü şartlar altında vatan hainliğini ifa eden herif” demektedir. 
1446 Atilhan, "Bu Vatanın Mukadderatı İle Oynayanlara Tarihin Laneti Kafi Değildir", Hüradam, 25 Eylül 1959, 
Nu: 404, s. 4.  
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bastırıp övündüğü kitabında, bu memlekete komünizmin Müslüman bayrağıyla girdiğini iddia 

edecek kadar azan bu adam komünizmin baş müdafidir.”1447  

Bu şekilde Komünizmle suçlamanın altında yatan sebep, şüphesiz Basın Enstitüsü’nün 

dünya genelinde sol temayüllere sahip unsurlara sahip olmasıydı ve bunu Manisa Milletvekili 

Sezai Akdağ da gündeme getirmişti1448. Atilhan’ın Yalman ile fikrî mücadelesi bir hayli 

fazladır ve genelde Yalman’ın dönmeliği ekseninde cereyan etmiştir. Hatta kendisinden Ahmet 

Emin Salomon şeklinde bahsederken, daha da alaycı ifadeyle kimi yerlerde Ahmet Emin 

Yalamon demiştir. Bunu Yalman’ın fikrî gelgitlerini yazılarına aksettirmesine bağlar. “…Uzun 

zaman Demokrat Partiye kılıç çekmiş olan bu adam, bundan birkaç ay evvel memleketin 

gidişatından müteessir olarak intihara karar verdiğini ve fakat kendisiyle saatlerce görüşmek 

tenezzülünde bulunan Adnan Menderes'i dinledikten sonra kararını değiştirdiğini ileri 

sürerek, üç yüz altmış derecelik bir çarkla tehlikeli vücudunu hükümetin en mahrem 

köşelerine kadar sokmuştur.”1449 Böylece Atilhan, Menderes’in fazlaca aldatılmış olduğu 

kanısında olacaktır1450.  

Yalman’ın isim vermeden genel olarak yazılarında Atilhan’a olan saldırılarına sert 

karşılıklar gelmiştir. “…İtalyan, Balkan, Birinci Dünya Harbi ve Milli Mücadele'ye girmiş, 

her birisinde yaşının ve rütbesinin kat kat fevkinde hizmetler ve fedakârlıklar yapmış, vücudu 

kurşun ve süngü ile delik deşik olmuş öz Türk ve hakiki Müslümana birlikten ve vatandan 

bahsediyorsun ha! Utanma hissinin bu kadar ulu orta çiğnendiği nadir görülmüş şeylerdendir. 

Koca dönme! Şunu iyi bil ki bu vatan bizimdir. Dün onun için gençliğimizi ve istikbalimizi 

çiğnedik, yarın da icap ederse bu uğurda her fedakârlığa göğüs gerecek sen değil, senin 

cemaatin değil, biziz... Otuz üç derecelik en yüksek payesine ulaştığın Farmasonlar, yakın 

mazide Trablusgarp'ı İtalyanlara sattığı ve halen bu memlekette ikilik ve nifak tohumları 

saçtığı halde milletin sizleri itham ettiği mevzuları bize atfetmek ancak ve ancak adına dönme 

dediğimiz mahlûkların yapacağı küçüklüklerdendir... İşine geldiği vakit iktidara çatan, işine 

                                                
1447 Atilhan, “Mahkûm”, Hüradam, 4 Aralık 1959, Nu: 424, s. 4.  
1448 Atilhan, "Büyük Millet Meclisine Akseden Hakikat", Hüradam, 1 Mart 1960, Nu: 449, s. 4. “…ve nihayet 
Büyük Meclisimizin kürsüsünden Manisa Mebusu muhterem Sezai Akdağ'ın sesi yükseldi. Orası mukaddes millet 
kürsüsü olduğu için hususi bir ehemmiyet ve kıymet taşır. Muhterem milletvekili de aynı yaraya dokundu. 
Milletlerarası Basın Enstitüsü'nün sol temayüllü unsurlar tarafından vücuda getirildiğini, dünyanın içerisinde 
bir fitne ve beşinci kol olarak faaliyet gösterdiğini ve başlıca vazifelerinin de milliyetçi devletler tarafından 
haklarında tatbikat yapılan komünistleri korumak ve bu yolda akla sığmayacak şantajlar yapmak olduğunu ifade 
etti ve kurucularının, temsilcilerinin ayrı ayrı memleketlerde bulunmasından faydalanarak beynelmilel sıfatını 
takınan bu enstitünün bütün şantaj ve komünist faaliyetini gayet tertipli bir şekilde idare eden sekreterinin ismini 
söyledi ve onun müseccel bir komünist ve Türklüğün düşmanı olduğunu da beyan etti”. 
1449 Atilhan, "Demokrasi Ne Yazık Ki Bir Hayal imiş", Hüradam, 7 Mart 1952, Nu: 157, s. 4.  
1450 Atilhan, “Ahmet Emin Yalman’ın Makalesi”, Hüradam, 28 Temmuz 1959, Nu: 387, s. 4.  
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geldiği vakit iktidara yaltaklık eden bir dönmeyi adam yerine koyup karşısına alan büyük 

rütbeli insanlara acıyorum...”1451 

Atilhan’ın Yalman’ı özellikle köşeye sıkıştırdığı konu Milletlerarası Basın Enstitüsü ve 

Yalman’ın buraya üyeliğidir. “Yahudi Baron Montefaire diyor ki”şeklinde sözlerine başlayan 

Atilhan, “Biz dünya matbuatını elimiz altında tutmadıkça emeklerimiz boşunadır. Milletleri 

aldatmak ve basiretlerini söndürmek için bütün dünya gazetelerine hâkim olmalıyız”1452 

ifadelerine yer vermiştir. İşte Yahudiler, bu prensipten harekete geçerek bu oluşumu ortaya 

getireceklerdir. Atilhan konuyu tartışır çünkü verdiği bilgilere göre Basın Enstitüsü’nün 

yapısı, hiç de Atilhan’ın tasvip ettiği gibi değildir1453. Atilhan, oldukça karmaşık bir yapıda 

bulunan kuruluşun toplantılarına katılan Yalman’ı hedef almıştır. Milli menfaatlere ters 

gelebilecek konuların görüşüldüğü bu toplantılara Yalman’ın katılması, Atilhan’ı son derece 

kızdırmıştır. “…Zaman ve şartlar ne olursa olsun, hudut dışlarında Türklerin hayrını isteyen 

ve onların menfaatlerini düşünen tek bir insan mevcut olduğunu zannetmek sadece gafletin 

değil daha ziyade hamakatın (budalalık) eseridir.”1454 

Buna karşılık Yalman, Enstitünün kurucularından biri olmakla ve başından beri icra 

komitesinde bulunmakla yalnız kendi hesabına değil, ülkesi hesabına da iftihar duyacaktır1455. 

Atilhan’a göre, Milletlerarası Basın Enstitüsü'nün Stockholm’de aldığı son kararlar arasında, 

Türkiye'nin İslam dünyasından hatta Müslümanlıktan mümkün olduğu kadar uzaklaştırılması 

için gayret sarf edilmesi kaydı bile vardır1456. Bu bakımdan Türkiye’de herhangi bir şekilde 

dinî yaşamı irtica haberleriyle vereceklerdir. Yalman’ın naklettiği bir yabancı basına ait haberi 
                                                
1451 Atilhan, “Soruyoruz: Sen Hangi Birliktesin Ahmet Emin Salomon? ”, Büyük Cihad, 4 Nisan 1952, Nu:56, 
s.2 
1452 Atilhan, “Bu Faaliyetler Hangi Tertiplerin Alametidir”, Yeni İstiklal, 25 Aralık 1963, Nu:148, s.2. 
1453 Atilhan, "Bütün Çıplaklığıyla Beynelmilel Basın Enstitüsü", Hüradam, 22 Aralık 1959, Nu: 422, s. 4. Bu 
yapı kısaca şöyledir: 
“Başında Neve Zürcher Zeitung adlı İsviçre'de çıkan solcu bir gazetenin ikinci derece muhabirlerinden Urz 
Schwarz vardır ( Yahudiliği ile iftihar eden bu herif çamurculuğu ile nam almıştır aynı zamanda müfrit bir 
komünisttir). R. Thompson adlı bir Farmason İngiltere'yi temsil eder. Dr. Karl Silex ise Almanya'yı (Bu adam, 
sinsi bir şekilde solcu fikirleri müdafaa eden bir Yahudi’dir ve ileri derecede bir Farmasondur. Yahudi Hubert 
Beuve Mery Fransa'yı temsil eder. Bu adam solcu ve müthiş Müslüman düşmanıdır. Fransa'da tanınmış 
Müslüman düşmanlarının en başında gelir. Amerika'da da kendi kafalarında ve ayarlarında bir serseri 
bulmuşlardır. Lester Mardrel… Solcu fikirlerini gizlemeye çalışan bu Yahudi, kahraman ayan azası Mak Karti, 
Birleşik Amerika Ayan Meclisinde komünizme en ağır hücumlarını yaparken bu Yahudi, çamur kampanyası 
açmış ve asil Amerikan milletinin önünde rezil olmuştu. Sıra Dr. Paz'a geldi. Dr. Alberto Gainza Paz hakkında 
ne söylense azdır. Arjantin'de La Prensa gazetesinin sahibi olan bu soysuz çıfıt gazeteci, milliyetçi devlet reisi 
General Peron zamanında adaletin pençesinden yakasını zor kurtarmış ve vatanını terk ederek beynelmilelci 
unsurların ve dünya Siyonist teşkilatının himayesine sığınmıştır. General Peron'u deviren bu adamdır… 
Bunların arasında bir de şeytana taş çıkaran Japon vardır. Bunun ismi Chikao Honda'dır. Bu adamın mazisi 
karanlık ve meçhuldür… Mukaddes varlıklar onun için birer düşmandır. Allah ve din tanımaz… İşte bütün 
bunlar Ahmet Emin Yalman'ın övündüğü arkadaşlarıdır… Buraya kadar yazdığımız isim listesi daha da 
uzundur. Fakat makalede yer kâfi değildir…” 
1454 Atilhan, “Hariçteki Milletlerarası Toplantıların İçyüzü”, Yeni İstiklal, 26 Temmuz 1961, Nu:32, s.2.  
1455 Atilhan, "Türkiye Cumhuriyeti Başvekili, Basın Enstitüsü", Hüradam, 3 Nisan 1959, Nu: 356, s. 4.  
1456 Atilhan, “ve Nihayet Sıra Bana mı Geldi?”, Yeni İstiklal, 29 Ağustos 1963, Nu:.131, s.2.  
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Atilhan kendi perspektifinden yorumlayacaktır. Bu habere göre, İsviçre’nin önemli 

gazetelerinden bir olan Basler Nachrichten'in 24 Eylül 1959 tarihli sayısında “Türkiye'de 

dini taassup hortladı” başlığı altında bir makale çıkmıştır. Makalede son zamanlarda 

Türkiye’de gericiliğin yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekilmiştir. Atilhan, bu yazıya son 

derece öfkelenmiş ve gazetenin aslında bir Yahudi gazetesi olduğunu vurgulamıştır1457. 

Atilhan yine irtica yaygaraları ile ilgili olarak; dünyada devlet başkanlarının son derece dini 

ritüellere bağlı olduğunu, bu görüntülerin gazetelerde verildiğini, söz konusu İslam olduğunda 

ise tüm Yahudiliğin karşı propagandaya geçerek irtica yaygaraları kopardığını ifade etmeye 

çalışmıştır1458. 

Atilhan, Yalman’ın Basın Enstitüsü kimliğini kullanarak yurt dışı seyahatlerini rahatça 

yapmasına da tepkilidir. İktidarın Radyo Gazetesinin “Bu Enstitünün kimlerden oluştuğu 

bilinmiyor” demesini de yadırgamıştır. Bunların hepsini, tabiiyetleri, mezhepleri, sahip 

oldukları gazetelerin baskılarına kadar, Hüradam gazetesinde aylarca evvel açıkladığını 

belirtmiştir. “…Hükümet bizim gibi üzerinde müteaddit kurşun ve süngü yarası bulunan halis 

Türk çocuğunu Demirperde tebaası gibi nasıl harice, Müslüman memleketlerine çıkarmıyorsa 

bu mücerrep adamı da burada alı kor ve yabancılarla teşriki mesai ettiği için de kanun ve 

adalet şark diye suratına şamarı indirir…”1459. Ancak Atilhan, Bağdat'ta kızını görmek için 

pasaport istediğinde bile üç ay beklemek zorunda kalacaktır1460.  

 

III. BASINDA POLEMİKLERİ  
Atilhan’ın basında girmiş olduğu polemikleri iki alanda incelemek mümkündür. 

Bunlardan birisi bazı yazarlarla, diğeri ise Yahudi cemaati ile olan kalem kavgasıdır.  

A. Bazı Yazarlarla Polemikleri 
Türk basını, ilk zamanlar Atilhan’ın Milli İnkılap dergisindeki Antisemit yayınlarına 

kayıtsız kalmıştır. Derginin, Yahudi aleyhtarı politikasını şiddetlendirmesi üzerine, Yeni 

Savaş, Son Posta, Haber Akşam Postası, Işık ve Vakit gibi gazeteler, Milli İnkılâp ile kalem 

kavgasına girişmişlerdir. Atilhan’a göre, tüm zamanlarda CHP yanlısı olan çoğu basın 

organının, “…Okuyucusu yoktur. Sütunlarında fikir namına bir şey yoktur ve bilhassa 

mustarip bir milletin facialar dolu hayatından tek bir satır bulunmaz… Bu mahlûklar, bir 

                                                
1457 Atilhan, "Düne Kadar Manasını Anlayamadığımız Esrarlı Hakikatler", Hüradam, 16 Ekim 1959, Nu: 410, s. 
4 
1458 Atilhan, "İçişlerimize ve Mukadderatımıza Uzanan Ellere Lanet", Hüradam, 30 Ekim 1959, Nu: 414, s. 4.  
1459 Atilhan, " Bu Fitneyi, Bu Yangını Olduğu Yerde Söndürmelidir", Hüradam, 29 Eylül 1959, Nu: 405, s. 4.  
1460 Atilhan, “Devlet Adamı Olmak”, Yeni İstiklal,  8 Ağustos 1962, Nu:86, s.2.  
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kadeh rakı ve bir kemik parçası için mensup oldukları cemiyetin bütün mukaddes haklarını 

çiğneyen sefillerdir.”1461 

Atilhan, karşısında yer alan basın organlarını ve yazarları son derece sert bir şekilde 

eleştirmeye devam etmiştir. “…O kalemler ki, dört beş Müslümanın Allah demesinden irtica 

çıkarırlar… O kalemler ki, küçük bir aile kavgasından ahkâm çıkararak şerefli insanların 

mukaddesatına ve haysiyetine köpek gibi saldırırlar… Bu kalem bundan yirmi küsur sene 

evvel de yani zulmün en kudurmuş ve en korkunç olduğu devirlerde bile, Edirne'de, Gazze'de 

ve İstiklal Savaşlarında yaptığı gibi korkmadan ve çekinmeden vazifesini yapmaktan ve 

zulmün suratına tükürmekten geri durmamıştır. Bugün müsaade buyururlarsa artık satılık ve 

kiralık vicdanlar sussun,  biraz da namuslu ve asil kalemler vazifelerini yapsınlar”1462.  

Yeni Savaş, Atilhan’ın, İstanbul Üniversitesi önünde öğrencilere Hitler rozeti 

dağıttığını ve Nazi propagandası yaptığını iddia etmiştir. Hatta bazı bilgilere göre Atilhan, 

İstanbul'un bazı kamu binalarına, körfez vapurlarına ay yıldızlar arasına Türk kültür ve 

gelenekleriyle hiç ilgisi olmayan gamalı haçlar boyamış, ancak yandaş bulamamıştır1463. 

Gazete, Atilhan’ı, ırk düşmanlığı üzerinden Nasyonal Sosyalizm1464 propagandası 

yapmakla ve Hitlerin Türkiye’deki ajansı gibi davranmakla itham etti1465. Son Posta, isim 

vermeden Atilhan’ı, Türkiye’de Hitler’in propagandasını yapmakla suçlamıştır1466. Haber 

Akşam Postası, Atilhan’ın Kemalist çizgisine izafen “…Maksat eğer Kemalizm ise, 

Kemalizm’in umdeleri arasında Yahudi düşmanlığı yoktur! Hitlercilikse, bunun Türkiye 

şeraitine uydurulmasını kimse zaten beceremez. Farzı muhal ve maazallah becerse de, 

memleketin menfaatine, asrın telakkiyatına zıt olan “Onu koğalım! Bunu ezelim!” icraatından 

zarar husule gelir.” demekteydi1467. 

Atilhan, Milli İnkılâp dergisinde bu iddiaların her birine cevap vermiştir. Kendisinin 

Hitlerci olduğuna ve onu örnek aldığına dair iddialara,  “Ben yalnız Türklük ve yalnız Türkiye 

ile alakadar bir insanım. Bütün hayatım bütün mevcudiyetim bu ideal uğrunda geçmiştir”1468 

şeklinde cevap vermiştir. Yahudilerle olan mücadelesine Hitler’den daha önce başladığını 

savunan Atilhan, “Eğer birbirine benzer idealler mutlaka birer taklit ise, o halde ben Adolf 

                                                
1461 Atilhan, “Bir Çakal Uluyor”, Hüradam, 10 Kasım 1950, Nu: 20, s. 1.  
1462 Atilhan, "Hürriyet Düşmanları Susacaktır", Hüradam, 6 Kasım 1951, Nu: 122, s. 4.  
1463 Bali, Musa'nın Evlatları, s. 220.  
1464 Hitler, her şeyden önce Almanya dediği için milliyetçilikle sosyalizmi birleştirmiştir/barıştırmıştır (Cihat 
Hikmet Baban, Hitler ve Nasyonal Sosyalizm, Şafak Kütüphanesi, İstanbul 1933, s. 12.   
1465 “Bir Adam Türk Gençlerine Hitler Rozetini Nasıl Dağıtıyor?”, Yeni Savaş, 10 Mayıs 1934. 
1466 “Türkiye’de Hitlercilik”, Son Posta, 16 Mayıs 1934, Nu: 1367, s. 3.  
1467 Va-Nu, “Yahudi Düşmanlığına Düşmanız”, Haber Akşam Postası, 17 Mayıs 1934. 
1468 “Maskeler Aşağı”, Milli İnkılap, 1 Haziran 1934, S. 3, s. 4. 
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Hitler’i değil Adolf Hitler beni taklit etmiştir” diyecektir1469. Kendisini eleştirenleri Yahudi 

etkisinde hareket etmekle suçlayan Atilhan, Milli Mücadelede verdiği hizmetleri hatırlatarak 

şu açıklamayı yapmıştır: 

“ Bu inkılâpta on paralık hissesi olmayan, bu inkılaba malen, bedenen ve ruhen iştirak 

etmemiş ve hatta inkılap hudutlarından kovulmuş insanlar Yahudi ağzı ile ‘Kemalist diyarında 

Hitlerist propagandası yapılmaz’ diye nasihat veren efendiler, korkunç ve tehlikeli Siyonizm 

propagandasına alet oluyorlar da farkında değiller. Ve yahut pekâlâ farkındadırlar da öyle 

yapmak işlerine geliyor. Burada, yani Türkiye’de ve İstanbul’da bütün Siyonizm propaganda 

organları binlerce nüsha satılıyor da onu görmeyen kör gözleri senelerden beri her tehlike ve 

ıstıraba rağmen milliyet heyecanı ve aşkı ile çırpınan bir Türkün samimi, içten ve 

vatanperverane mücadelesini ilk hamlede görülüyor ve ona saldırılıyor. Bu bariz hakikat 

karşısında gelsinler de efkâr-ı umumiyenin lanet ve nefretinden kendilerini tebriye 

etsinler”1470.  

Bu çatışmaların yaşandığı günlerde Türk basınında, Trakya Olaylarından sorumlu 

tutulan Milli İnkılap’ın kapatılacağı yönünde haberler çıkmaya başlamıştır. Bunlara dergide 

sert tepki gösterilmiştir1471. Atilhan üzerinde basında yayılan bir haber de onun askerlikten 

kovulduğuna dairdi. Atilhan, bu iddiaları gayet sert bir şekilde cevaplayacaktır: “…Evvela 

Menemen'de pespaye ve necebatsiz insanlar, benim askerlikten kovulmuş bir insan olduğumu 

yaydılar. Sonra da gazetenin sahibi asil arkadaşım Sinan Omur Bey'le beraber yüz 

elliliklerden olduğumuzu ifşaa ettiler… Sonra da sözünde duran tek milli kumandan sıfatıyla 

ve ruhumda Recep Pekerlerin, Özalpların maiyetinde çalışmak imkânını görmeyince kendi 

arzu ve ısrarımla ordudan çekildim, silahımı kınına koydum, kalemimle mücadeleye başladım. 

Bu mücadele zaferle sona erinceye kadar da çarpışacağım.”1472 

Atilhan’ın birçok kez tartışmaya girdiği yazarlardan birisi de Falih Rıfkı Atay’dır1473. 

O da Atilhan’ı çok sert suçlamalara maruz bırakmıştır. Mesela bir yerde, Atilhan'ın, 1918 

                                                
1469 “Maskeler Aşağı”, Milli İnkılap, 1 Haziran 1934, S. 3, s. 6. 
1470 “Düşman Saflarında!”, Milli İnkılâp, 15 Haziran 1934, S. 4, s. 2.  
1471 Aynı Yer.  
1472 Atilhan, "Alçak ve Yalan İftiraların Hükmü Kalmamıştır", Hüradam, 7 Aralık 1951, s. 4.  
1473 Atilhan, Falih Rıfkı Atay’ı yazdıklarından dolayı son derece sert bir şekilde eleştirmiş ve kendi vicdanında 
yargılamıştır: “Bu kırılası kalem, otuz beş seneden beri sadece zehir saçmakla meşguldür. Onun seçtiği mevzular 
baştanbaşa iktidara, zulme ve diktatörlüğe hizmet ve yaranmak içindir. Birinci Umumi Harp'te Suriye'de idam 
sehpalarında can vere ayan, mebus, eşraf birçok insanların idam fermanını bu kalem yazmıştır. Hem de 
irkilmeden ve hiçbir vicdan üzüntüsü duymadan. Yirmi yedi sene süren zulüm ve istibdat idaresini bu kalem 
müdafaa etmiştir. Yirmi senenin şikâyet ve feryatlarını hep bu kalem boğmuş ve önlemiştir. Onun hiçbir zaman 
hak yolunda çalıştığı görülmemiştir. Bu kalem dava için çalışmaz, sadece şerre hizmet eder… Mersinli Cemal 
Paşa merhum, ordu kumandanlığının bütün salahiyetini bu küçük beyi er meydanına göndermek için sarf etti, 
muvaffak olamadı. O kadar ki bu sarı papağanı vatan vazifesine gönderebilmek için üstün makamlara isyan bile 
etti. Fakat ne gezer; gerilerde zehir saçmaktan zevk alan insanları böyle şerefli vazifeler içinde görmek mümkün 
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Mütarekesi'nden sonra işgal kuvvetlerinin hizmetinde çalıştığını, Kemal Paşa’nın 

Çanakkale'deki başarılarının uydurma olduğunu iddia ettiğini, Almanların daha sonra da 

Yahudilerin hizmetinde gizli olarak çalıştığını, demokrasi devrinde tamamen mukaddesatçı ve 

dindar geçindiğini vurgulamıştır. Atay’a göre Atilhan, oportünisttir yani “Sırasına göre Büyük 

Doğucudur, Büyük Cihatçıdır, Nurcudur, Hakçıdır, Dernekçidir”1474. Atilhan, Filistin 

Cephesi’ni anlatırken Atay hakkında da kendisine atfedilen suçlamaları bastırır şekilde 

bilgiler verme gereği duyuyordu. Falih Rıfkı’nın vazifeden kaçtığını dile getiren Mersinli 

Cemal Paşa, Enver Paşa’ya kendisi hakkında ağır bir telgraf çekmişti. Gerekirse Bahriye 

Nazırı Cemal Paşa ile birlikte İstanbul’a giden Falih Rıfkı’nın silah zoruyla vazifesi başına 

getirileceğini vurgulamıştı. Ancak Atilhan’ın ifadesiyle “Falih Rıfkı Efendi'yi vatan vazifesine 

getirmek nasip ve müyesser olmadı.”1475.  

Yine Malatya Hadisesi dolayısıyla yazdıklarından ötürü Atay, Atilhan’ın şiddetli 

taarruzlarına maruz kalacak, Atilhan’ın yazdığına göre belki de bu taarruzları ucuz bir şekilde 

atlatacaktı: “…Malatya faciası vuku bulup ta biz, haksız yere hapse tıkılınca ağzının bütün 

ufuneti ile en vicdansız ve yalan iftiraları kusmakta tereddüt etmedi. Ne yazık ki ben o yazıları 

göremedim ve aradım bulamadım. Yoksa dünyanın kaç bucak olduğunu o zebunküş adama 

bildirecektim.”1476  

Atilhan, kendisine atfedilen Nurculuk suçlamasına da tepkilidir. Hatta Nurculuğun 

suçlanmasına dahi karşıdır:  “…Fakat şu Nurculuktan ne kastedildiğini doğrusu anlayamadık. 

Bu bir mezhep midir, tarikat mıdır, din midir? Her hangisi olursa olsun toplumun dinî akide 

ve inançlarıyla tezat teşkil eden tarafı nedir? Kanun ve müesses nizamlara hangi noktadan 

aykırıdır? Böylelerine alelıtlak husumet ilan etmeden evvel bunların zararları, yanlışları, 

aykırılıkları halk efkârına ilan edilmeli ki eğer makul ve haklı ise hepimiz el birliği ile ona 

cephe alalım ve böylelikle bu iş de halledilip gitsin. Böyle bir şey yapılmamıştır ve tahmin 

olunur ki yapılacak olursa ortaya makul, kanunî ve muhik sebepler sürülemeyecektir.”1477 

Yine başka yazılarında da Nurculuğu savunmuştur: “…Sadece imanları takviye ve Kuran 
                                                                                                                                                   
değildir… Pazar Postası adlı Halk Partisi gazetesinin 18 Şubat 1951 nüshasında "Süleymaniye" başlıklı 
yazısında Süleymaniye Camii'nde Kore Şehitleri için düzenlenen mevlitte toplanan kalabalığa kustukları… Bir 
zamanlar Türk milliyetçiliğini Turancılık deyip mahkeme mevzuu yapan ve Müslümanlara Allah demesini haram 
eden bir rejimin kalemşoru ve baykuş sesli kalemi Süleymaniye Camii'nin ulvi hariminde tezahür eden ilahi 
manzarayı hazmedemeyerek zehrini bütün Müslüman dünyasına kadar saçmaya kalkışması hiç şüphe edilmemeli 
ki, milletin kalbinde bu adamlara karşı birikmiş nefret ve lanet hislerini arttırmaktan başka bir şeye yaramaz… 
Bu kalem ne zaman kırılacak ve bu baykuşlar ne zaman susacaklardır?” (Atilhan, "Falih Rıfkı Atay Yazıyor", 
Hüradam, 2 Mart 1951, Nu: 52, s.1-2).  
1474 Falih Rıfkı Atay, “İçlerinden Birini Hepinize Takdim Ediyoruz”, Dünya, 13 Şubat 1953, Nu: 345, s. 1. 
1475 Atilhan, "Görünmeyen İnkılap", Büyük Doğu, 17 Kasım 1950, S. 35, s. 10.  
1476 Atilhan, "Milli Haysiyeti Hiçe Sayanlara Karşı Sessiz Kalmıyacağız", Hüradam, 1 Mayıs 1959, Nu: 363, s. 
4.  
1477 Atilhan, “Genç Nesilleri Hangi Mefkûre İle Yetiştireceğiz?”, Yeni İstiklal, 25 Nisan 1962, Nu:71, s.2.  



279 
 

ahkâmını anlaşılır bir üslupla ruhlara telkin eden Nur talebelerine tazyik devam ederken, 

memleketin muhtelif bölgelerinde Hıristiyan Kâbeleri kurduk.”1478 Atilhan, Bediüzzaman’ın 

her hareketinin tehdit olarak algılanmasına da son derece karşıdır. İstanbul’a gelmesinden 

resmî makamlar endişe edince, Atilhan şunları söyleyecektir: “… Bediüzzaman Said-i Nursi 

İstanbul'a gelmiş… Hoş geldi sefa geldi. Oteline iner, istirahat eder, talebesini ziyaret eder ve 

istediği yere gider. Bu kadar tabii, bu kadar normal bir hadiseyi mesele yapmakta mana 

nedir? Bir insan ki, hak bellediği bir yolda sarsılmadan yılmadan korkmadan yarım asır 

yürümüş. Hapisler, tevkifler, tazyikler onu yolundan döndürmemiş, bu adam mukaddestir, 

mübarektir. Onun eli öpülür.”1479 

Esasen Atilhan, Nur Hareketi’nin içinde yer almasa da harekete sempatiyle 

yaklaşmıştır. Yaptığı mücadele, hareketin lideri olan Bediüzzaman Said Nursi tarafından da 

takdir edilmiştir. Belki de Atilhan, bu takdirin karşılığını yazılarında vermeye çalışıyordu. 

Özer Şenler, Sinan Yıldız’a gönderdiği bir mektupta, Bediüzzaman Said Nursi’nin kendisine 

Atilhan’a selam götürmesini söylediğini belirterek şunları tenbihlediğini kaydetmiştir: 

“Üzeyir, İstanbul’a gider gitmez yapacağın ilk iş, Cevat Rifat Atilhan’ın evinin adresini temin 

etmen ve sonra da bizzat gitmendir. Evine gittiğinde Risale-i nur talebesiyim. Beni Said Nursi 

size yolladı ve şunları söylememi emretti. Dersin ki; Cevat Rifat Atilhan’a benden selam 

söyle. Yaptığı hizmet çok büyük ve ehemmiyetli bir hizmettir. Onu manen alkışlıyorum ve daim 

ona dua ediyorum. Yılmasın, devam etsin. Allah onun yardımcısıdır.”  

Şenler İstanbul’a gidince Atilhan’ı bulmuştur. Bu görüşmede, Atilhan’ın kendisini çok 

büyük nezaketle karşıladığını ve şunları dile getirdiğini belirtmiştir: “Bediüzzaman Said 

Nursi, değil güzel Türkiye’mizin belki bütün âlem-i İslam’ın medar-ı iftiharı, mücahit ve 

mübarek büyük bir zattır. Onun bu iltifatlarına, hele hele mübarek dualarına mazhar olmak ne 

büyük bir şeref, şuanda hayatımın en mesut bir anını yaşıyorum!”1480 

Atilhan, halifecilikle suçlanmasına karşı da savunma yapıyordu. Halifeliğin 

başlangıçta İslam’ı ikiye böldüğünü vurgulayan Atilhan, -Abdullah İbni Sebe’ye atfen- bunun 

da Yahudinin başı altından çıktığını ifade etmiştir. Sözlerinden kesinlikle halifecilik taraftarı 

olmadığı anlaşılmaktadır: “Peygamberimiz ‘Benden sonra hilafet otuz senedir. Ondan sonra 

ısırıcı saltanata inkılap eder’ buyurmuşlardır. O halde bugün hele bizim gibi bütün dünya 

Müslümanlarını manevi olsun bir vahdet etrafında görmek isteyenler, böyle ölü mevzuu 

diriltecek hamakat ve iftirak yoluna asla gitmezler. Bu böyle olduğu halde bizi de meflûç hale 

                                                
1478 Atilhan, “Kıbrıs Hadiseleri ve Ortaya Döktüğü Hakikatler”, Yeni İstiklal,  9 Eylül 1964, Nu:161, s.1.  
1479 Atilhan, "Hadise Çıkarmak İstiyorlar", Hüradam, 12 Ocak 1960, Nu: 435, s. 1.  
1480 Atilhan, 31 Mart Faciası, Sinan Yay., İstanbul 2000, s. 7.  
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sokmak için bu yalanı uydurdular. Bundan ötürü de kaç defa İslam kongrelerine, hatta kendi 

öz kızımı görmeye gitmek istedimse pasaport alamadım…”1481. 

Yeni Savaş, özellikle Atilhan’ın gençleri kandırdığına vurgu yapıyor ve bunun 

karşılığında kendisinin gençleri uyandırma gibi bir görevi olduğunu belirtiyordu1482. Ayrıca 

Atilhan, Hitler taklidi yapmakla suçlanıyordu. “Enver Paşa’nın büyük bir kabadayılıkla 

harbe atılmasının yegâne sebebi ne imiş? Alman İmparatoru Enver Paşa’nın sırtını 

okşayarak: “Sen büyük bir adamsın, büyük işler göreceksin demiş. Senin de arkanı Hitler 

okşamış olabilir”1483 demek gibi bir üslupla, Atilhan’a tepkisini gösteriyordu. Başka bir yerde 

de Atilhan’ın Beyoğlu pastanelerinde kolunu Hitler gibi kaldırıp selam verdiğinden 

bahsediyor ve onun  “Ben Adolf Hitleri değil, Adolf Hitler beni taklit etmiştir” demesine 

alaycı bir şekilde itiraz ediyordu1484. 

Yahudi basınında da Atilhan’a çok sert eleştiriler yapılmaktaydı. Eleştirilerin tarzına 

dikkat edilirse ağır tahrik unsurlarının da varlığı görülmekteydi. Bu bağlamda Eli Şaul, 

Yahudi Abranovitch’in bir sözüyle başladığı makalesinde şunları ifade etmiştir: “Yahudi 

düşmanları düşünsünler: Allah'ın yardımıyla hareket eden bir makine, hiç bir zaman ölemez. 

Hatta düşmanlarının çizmesi altında olsa bile.” Eli Şaul, Atilhan'ın “Filistin Meselesi ve 

Türkiye” başlıklı bir makalesi üzerine bunu kaleme almıştır. Yazısında Şaul, Atilhan'ın hiç bir 

zaman ilmî bir eser vermediğini belirtmektedir. Üstat demesinin sebebini yazarlığına değil, 

Türkiye'de tek “Yahudi düşmanı üstadı” olarak bilinmesine verdiğini vurgulamıştır. “Siz 

Sayın Cevat Rifat, iflas etmiş bir siyasetin yolcusu, Rosenberg'in kurbanı, Hitler'in çırağı 

fakat Üstat değilsiniz. Çünkü o, altı milyon Yahudi’yi öldürdü, hâlbuki siz altı Yahudi’yi 

öldürmekten acizsiniz. Zira Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti Hitler Almanya'sı ve Hitler'in 

milleti değildir.” Şaul, Atilhan’ın değişik meslekleri icra etmesinin daha yerinde olacağından 

bahisle “Türkiye'de ne yaparsan yap. Yalnız bu ırkı artık rahat bırak. Zaten Demokrat 

Türkiye'de Yahudi düşmanlarının istikbali parlak değildir.” demekteydi1485. 

Atilhan’ın Sebilürreşad'ın 10.sayısında, “Yahudi Küstahlığı” yazısına binaen Eli Şaul 

(Atilhan, bu yazıyı Eli Şaul’un daha önce yazdığı açık mektubuna cevap olarak kaleme 

almıştır), “Türk Ordusunun Siyonistlerle muharebesi diye bir muharebe bu dünyada cereyan 

etmemiştir... Olsa olsa bu muharebe Yahudilere karşı, kin, nefret, fenalık ve iftira tohumlarıyla 

meşbu olan hayalinizde yaşıyor” diyordu. Prof. Enver Ziya Karal'ın kitabına atıfta bulunan 

                                                
1481 Atilhan, "Günün Manzarası Cidden Fecidir", Hüradam, 16 Şubat 1960, Nu: 445, s. 4.  
1482 “Cevat Rifat Bey, Irk Düşmanlığı yapmak Pek Tehlikelidir”, Yeni Savaş, 17 Mayıs 1934, Nu:3, s.1.  
1483 “Cevat Rifat Bey, Irk Düşmanlığı yapmak Pek Tehlikelidir”, Yeni Savaş, 17 Mayıs 1934, S.3, s.3.  
1484 “Artık Hitler Gibi Selam Vermiyor”, Yeni Savaş, 14 Haziran 1934, Nu:5, s.3.  
1485 Eli Şaul, “Çok Sayın Üstadım Bay Cevat Rifat'a Açık Mektup”, Şalom, 24 Haziran 1948, Nu:35, s.1. 
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Şaul, burada Karal'ın, “Hâlbuki Büyük Harpte imparatorluk ordularına karşı müttefikler ile 

bir olup silah kullanan İslamlar olmuşlardır” dediğini belirtmekteydi1486.  

Eli Şaul, ayrıca Atilhan'ın eserlerinin uydurma bilgiler içerdiğini daha sonra Atilhan'ın 

da dolaylı yoldan bunu ima ettiğini söylüyordu. Şöyle ki, Atilhan yazılarının başına, “Edebi 

Tefrika” ibaresini eklemiştir. Şaul, Atilhan’ın eserlerinden yola çıkarak asıl ihanetin Araplar 

tarafından yapıldığını vurgulamakta son derece ısrar etmiştir. “Hakikat olan ve Türk Tarihinin 

tespit ettiği bir hadiseden bahsetmek istersek deriz ki; Osmanlı Ordusu'nu cenup cephesinde 

mağlup etmiş olan Yahudiler olmayıp alçakça ve haince onu arkadan vurmuş olan 

Araplardır”1487. Atilhan’ın yazılarında kullandığı sert üslubu da eleştiren Şaul “…Biz ona pek 

sayın demiştik, cevap olarak bize küfür etti. Cevat Rifat bunu bilsin ki fikirler ve ağızlar küfür 

ve yalan ile değil, mantık ve hakikat ile susturulur. Hakikatin tecellisi için onunla bir 

münakaşa açtım. Hakikat münakaşadan doğar. Hâlbuki o konuşmak ve cevaplaşmak yolunu 

değil, yalan, iftira ve küfür yolunu tuttu. Ben bu kadar alçalamam.” diyecektir1488. 

İzak Şaul ise “Yahudi Düşmanlarına” adlı şiirinden bir dörtlükte Atilhan hakkında 

şunları dile getirecektir: 

Yahudi isem kabahat mi? Söyle ey Cevat Rifat! 

Yoksa beni ezmek sana hak mı? Hayır, fikrin sakat 

Hayır, Yahudi de insandır, o da hür yaşayacak 

Bir gün düşmanları da hakikati anlayacak1489. 

Atilhan’ı sadece karşıtları dile getirmemiştir. Kendisini basındaki saldırılara karşı 

müdafaa edenler de çıkmıştır. Bunlardan birisi de Gürkal Tunçoğlu’dur. “Günün Polemiği” 

adlı köşesinde Gürkal Tunçoğlu Atilhan hakkında şunları söylüyordu: “Sayın Atilhan'ın 

eserinde konuşan müellif değil, vesikalar, kanaatler, inançlar değil, hadiselerdir… İsrail 

devletinin, İbrani zihniyetinin tarih sahnesindeki değişik renkli akışını, sinsiliğini fırsat 

buldukça yıkıcılığını gösteren çalışmalarını keskin bir tenkit süzgecinden geçiren müellif, 

dünyanın dört bucağına bir ahtapot gibi sayısız ayaklarını uzatan, parmaklarını sokan Mason 

anlayışının beynini avucunun içine alarak onu fikir ışığı altında kendi gerçeği içinde 

konuşturmuştur.”1490 Ali Rıza Sağman da 10 Mart 1959 tarihinde Cevat Rifat’a seslendiği bir 

şiir kaleme almıştır1491. 

                                                
1486 Eli Şaul, “Cevat Rifat Atilhan'a İkinci ve Son Mektubumuz”, Şalom, 9 Eylül 1948,  Nu:46, s.1. 
1487 Eli Şaul, “Cevat Rifat Atilhan'a İkinci ve Son Mektubumuz”, s.4.  
1488 Aynı Yer. 
1489 İzak Şaul, “Yahudi Düşmanlarına”, Şalom, 22 Temmuz 1948, Nu:39, s.2. 
1490 Gürkal Tunçoğlu, "Türk İşte Düşmanın", Hüradam, 27 Mart 1959, Nu: 354, s. 3.  
1491 Hüradam, 31 Mart 1959, Nu: 355, s.2. 
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Atilhan’a bir saldırı tarzı da onun aslında bir Mason olduğu yolundadır. Bununla ilgili 

bir söylentiye Atilhan sert bir şekilde çıkışacaktır. Açık Muhabere başlığı altında Ladik 

Muallim Okulu Öğretmenlerinden M.E’ye diyerek, isminin baş harfleri geçen ilgili şahsın 

derslerde talebelerine Atilhan’ın aslında 33 dereceli Mason olduğu ve bildiklerini de buradan 

edindiği, sonradan istifa ettiğini söylemesine binaen Atilhan cevabında “…Daha ziyade 

talebesine ahlâk numunesi olacağına hiç tanımadığı bir insan hakkında ter dökmeden böyle 

konuşabilen bir öğretmenin mevcudiyetine hayret ettim. Mademki bilmiyorsunuz benden 

öğreniniz: 1- Benim gibi halis kan Türk’ü Mason tarikatına almazlar, kapılarından bile 

geçirmezler. 2- 33 dereceye çıkmak için hiç değilse Yahudi, dönme veyahut onların uşağı 

olmak lazımdır. 3- 33 dereceye çıktıktan sonra kimse istifa edemez, onu yok ederler. Sayın 

hoca! Talebenize milli ruh aşılayınız. Hafiflik değil…”1492 diyecektir. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
“Cevat Rifat Atilhan'a 
Timsal-i celadet, şu Cevat Rifat Atilhan, 
Mana-yı şehamet, oluyor onda, dırahşan 
(Cüret) ve cesaret ve sebat sergisidir o 
Kim öyle şecaat eri? Yok, öyle bir insan 
Zatında birikmiş bütün esrar-ı hamaset 
Asarına bak! Onlar olur bunda nümayan 
Bir öyle hamaset ki, bulunmaz eşi asla 
Hasretkeşidir doğrusu, her zümre-i suc'an 
Serhatlere şan vermiş olan biz ulu gazi 
Hainlere atmış idi cidden nice tırpan 
Tırpandı o, tırpan yine her haine karşı 
Her türlü hıyanetlere olmakta o, volkan 
Düşmanları bir hışm-ı ilahi gibi çarpar 
Düşman ki, onun uğramamış semtine vicdan 
Her ma'rekenin ünlü alemdar-ı cesuru 
Mutlak eder a'dasını makhur-u perişan 
Kırk yıl oluyor, görmede davasını hakkın 
Baksan, ona mahsus gibidir sanki o meydan 
Zira o, bu meydanda fedakâr mücahit 
Bazusu, bu davaya taşır kudret-ü derman 
Keskin kılıcından daha keskin kaleminden  
Yağmaktadır âdasına bin fırtına tufan 
Hakkın sıyrık seyfi, odur cephe-i hakta 
Gördüyse de az gördü gözüm böyle kumandan  
Baksan ona dıştan, mütevazı ve basittir 
Lakin onu andıkta, olur düşmanı lerzan 
Haksız mı bir iş, hak ve hakikatten uzak mı? 
Önler onu derhal, olarak azm-i hüruşan 
Elhasıl o, bir sembolüdür gerçeğin artık 
Aciz de Rıza, söyleyemez fazlaca, sağman” 
1492 Atilhan, “ Türk Devleti’nin Yeniden İnşası”, Yeni İstiklal, 22 Aralık 1961, Nu: 53, s.7. 
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B. Yahudi Cemaatiyle Polemikleri  
Atilhan’ın Milli İnkılap dergisini yayınlamasına kadar olan süreçte, Yahudi cemaati ile 

ilişkisi sadece bir ticarî anlaşmazlıkla sınırlıdır. Atilhan’ı Yahudi cemaati ile karşı karşıya 

getirecek olay, bu derginin yayınlanmaya başlanmasıdır.  

İlk etapta dergi, iki Yahudi tarafından CHP nezdinde şikâyet edilmiştir. Genel Sekreter 

Recep Peker, bunun üzerine İzmir İdare Heyeti Reisliğine gönderdiği bir yazıyla, derginin 

yayını hakkında kendisinin bilgilendirilmesini ve dergi yetkililerine de nasihat edilmesini 

istemiştir1493. Kendisine gönderilen cevapta, derginin sahibi Cevat Rifat ve yazarlarından 

Osmanoğlu Lemi ile görüşüldüğü ve her ikisinde de Hitlercilik veya şantaj fikri olmadığı, 

yazılarının samimi duygulara dayandığı ifade edilmiştir. Ayrıca Cevat Rifat Bey’in, derginin 

Yahudi aleyhtarı politikasından vazgeçeceği ve sadece Avrupa’daki Yahudi aleyhtarlığına dair 

haberlere yer vereceğine dair söz verdiği belirtilmiştir. Yazıda ayrıca, dergideki Yahudi 

aleyhtarı tutumun amacının, derginin sermayedarı Osman Senai Bey ile bir iki arkadaşının 

şantaj yapmak ve bununla birlikte Yahudilerden para sızdırmak olduğu, Cevat Rifat ve Lemi 

Beylerin de aldatılmış oldukları düşüncesine yer verilmiştir1494. Derginin sermayedarı olan 

Osman Senai Bey’in de bir Selanik dönmesi olduğu söylenmekteydi1495.  

Ancak dergi, Yahudi aleyhtarı yayınından vaz geçmemiş hatta yazılarını daha da 

şiddetlendirmiştir. Bu gelişme üzerine Yahudi Cemaatinin İstanbul İdare Heyeti, duruma 

çareler aramaya başlayacaktır. Hahambaşılığın dergiyi yasaklatma yönündeki bu ilk 

teşebbüsleri ise sonuçsuz kalacaktır. Cemaat, derginin reklamı olur endişesiyle dergiye basın 

yoluyla cevap verme yoluna gitmemiştir. Cemaate göre bu sorunun çözümü hukukî değil, 

siyasîydi. Bu yüzden Türkiye Hahambaşılığı Başvekâlete başvurma kararı alacaktır. Bu 

amaçla hazırlanan bir mektup Ankara’ya gönderilmiştir. Mektup, Türkiye’de yaşayan 100.000 

Yahudi vatandaşın devlete olan sadakatini dile getirmekle başlıyor, Yahudilerin vatan 

bildikleri Türkiye’de kendi işleri ile meşgul olmaktan başka arzuları olmadığını vurgulayarak, 

birkaç haftadır bazı yayın organlarında özellikle Milli İnkılap’ta düşman bir kampanya 

yürütüldüğünü ve toplumun Yahudilere karşı tahrik edildiğine dikkat çekiyordu. Mektuba, 

Başbakanın okuyup değerlendirmesi için Milli İnkılap’ın ilk iki sayısından birer nüsha da 

eklenmiştir. Ancak Hahambaşılık, bu girişiminden bir sonuç alamayacaktır1496.  

Hahambaşılığın bu girişimleri karşısında Atilhan da sessiz kalmayacaktır:  

                                                
1493 BCA, 490. 01. 590. 40. 1/18. 
1494 BCA, 490. 01. 590. 40. 1/1-2.  
1495 BCA, 490. 01. 590. 40. 1/1-2.  
1496 Levi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, s. 111-112. 
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“Bu günkü İnkılâp ve bugünkü adil hürriyet bize çok pahalıya mal olmuştur. Ve bu 

satırları yazan insanlar bu hürriyet uğrunda kan dökmüş insanlardır. Onlar kuru gürültüye 

pabuç bırakmayacakları gibi inkılâpçı Türk hükümetini ve adil Türk mahkemelerini 

Yahudilere kulak asacak kadar zaif zannetmek de Yahudilerin Türkiye’deki son hüsranları 

olacaktır. Efendiler! Filistin’de değil, Türkiye’desiniz”1497.  

Atikva adlı Yahudi gazetesinin yazarlarından olan Sabetay Leon, bir dükkânda 

karşılaştığı Atilhan’a bir röportaj teklifinde bulunmuştur. Atilhan’ın bürosunda gerçekleşen 

röportajda Atilhan şunları söyleyecektir: 

“Ben bir Antisemitim ve hep böyle kalacağım. Yalnız şunu biliniz ki ben profesyonel 

bir Antisemit değilim. Yani bunu para için yapmıyorum. Antisemit olmam için kendime göre 

nedenlerim var”1498.  

Konuşma sırasında Atilhan, para için Antisemit olmadığını belirtmiştir. Filistin 

Cephesi’nde Yahudi casuslarını cezalandırmaması için 250 bin Sterlin teklifi reddettiğini, 

1936’da maddi durumunun iyi olmadığı bir sırada da Alman Gav Later ve Krlo Hors'un 100 

bin lira teklifini de geri çevirdiğini söylemiştir1499. 

Leon’a neden Yahudi düşmanı olduğunu anlatan Atilhan, tüm Yahudilere düşman 

olmadığını da vurgulamıştır. Ayrıca Milli İnkılap’ı yayınladığı sıralarda bir general dostunun 

aracılığıyla Yahudiler ile barışmak için girişimde bulunduğunu da ifade etmiştir. Beşiktaş’ta 

bir gazinoda meydana gelen görüşmeye Türkiye Yahudi Cemaati’nin önde gelenlerinden 

sayılan Marşel Franko, Moris Faraci ve Diş Hekimi Sami Günzberg1500 katılmıştır. Yapılan 

görüşmede Atilhan, artık hiçbir şekilde antisemit yazılar yazmayacağına dair söz vermiştir. 

Ancak Atilhan, bu sözün verilmesine ve barış yapılmasına karşın, 1940 yılında uğradığı iftira 

olayından sonra bu barışın Yahudilerce baltalandığını ileri sürecektir1501.  

Bu görüşmeye dair başka bir Yahudi kaynağı da bu liderlerin Atilhan’a para teklif 

ettiklerini ve Atilhan’ın da Nazizm’in sona yaklaştığını görerek bu teklifi kabul ettiğini 

belirtmiştir. Aynı kaynağa göre Atilhan, Yahudilere karşı suç işlediğini kabul eden ve bunun 

bir daha tekrarlanmayacağını ifade eden bir mektup imzalamıştır. Bu kaynağa göre mektup 

İstanbul’da bulunmaktadır1502.  

                                                
1497 Cevat Rifat, “Yahudilerin Feryatları”, İnkılap, 1 Haziran 1933, S. 3, s. 11. 
1498 Bali, “Cevat Rifat Atilhan-I”, s. 22.   
1499 Bali, Musa'nın Evlatları, s. 226.  
1500 Günzberg, oldukça faal çalışan bir kişiydi. 17 Eylül 1933 tarihinde Albert Einstein, Başvekâlet’e gönderdiği 
mektupta Almanyadan çıkmış olan kırk profesörün Türkiye’de çalışmasına imkân sağlanması konusunda ricada 
bulunmuştur. Bunlar herhangi bir devlet kuruluşunda hiçbir ücret talep etmeden bir sene süreyle çalışmak 
istemektedirler. Sami Günzberg de bu işte aracı olmak istemiştir (BCA, 030. 10. 116. 810. 3).  
1501 Aynı Yer. 
1502 İDA, 258/9 numaralı, 18 Ağustos 1950 tarihli “Büyük Doğu” başlıklı belge. 
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Ancak, bu iki kaynak da verilen bilgiler açısından sıkıntılar bulunmaktadır. Atikva’nın 

haberinde, Atilhan’ın Milli İnkılâp dergisini yayımladığı tarihlerde Yahudi Cemaatinin ileri 

gelenleriyle görüşüp, Yahudi aleyhtarı faaliyetlerine son vereceğine dair anlaşma yaptığı fakat 

1940 yılında uğradığı iftira olayından sonra anlaşmayı bozduğu iddia edilmektedir. Buradan 

ortaya çıkan, Atilhan’ın 1934-1940 arasında Yahudi aleyhtarı faaliyetlerini bir şekilde 

durdurduğu sonucudur. Ancak Celil Bozkurt’a göre Atilhan, 1934 yılından sonra da Yahudi 

aleyhtarı yayınlarına devam etmiştir. Atilhan, 1934’te Dünya Nazarında Yahudilik ve 

Masonluk, 1935’te Suzi Liberman ve 1937’de yayımladığı Masonluk Nedir?, İğneli Fıçı 

ve Musa Dağı adlı yayınları şiddetli Yahudi aleyhtarı söylem içermekteydi1503.  

İsrail Konsolosluğu’nun raporunda, Atilhan’ın Nazi hareketinin sonunun yaklaştığını 

öngördüğünden Yahudilerle anlaşma yapma gereği duyduğu ileri sürülmektedir. Yine 

Bozkurt’a göre, görüşmenin yapıldığı yılların Milli İnkılap’ın yayımlandığı 1933-1934 

arasında olduğu dikkate alındığında, bu tarihin Hitler’in yeni başbakan olduğu ve Nazi 

hareketinin yeşermekte olduğu yıllar olduğu anlaşılır. Atilhan’ın bu tarihlerde Nazi 

hareketinin akıbetini görme kehaneti mantıktan oldukça uzaktır. Ayrıca, Atilhan’ın anlaşma 

karşılığında Yahudilerden aldığı iddia edilen rüşvet de sağlam kanıtlarla 

ispatlanamamaktadır1504. Bu tespitler, son derece doğru gözüküyor. Zira Atilhan, ileriki 

yıllarda da bu tür iddiaları belki de bastırmak adına para peşinde koşan biri olmadığını ısrarla 

vurgulayacaktır. Bunda Hüradam gazetesi sahibi Sinan Omur Bey’i1505 de referans olarak 

kullanarak şunları ifade edecektir: 

“…Unutmadan şunu söyleyeyim ki, ben profesyonel yani para ile yazı yazan bir adam 

değilim. Fikrimi ve peşinden elli yıldır koştuğum idealimi satmam. Gazetem bana yazı ücreti 

verirse bir tek satır yazı yazmam. Zavallı Sinan Omur Bey, bana az çok bir tahrir ücreti 

vermek için çeşitli vesileler aradı ve anladı ki ben para adamı değil, Allah ve millet yolunda 

savaşan bir insanım…”1506 

Bunların yanı sıra, Rıfat N. Bali’nin, Türk Yahudi Cemaati önde gelenlerinden Diş 

Hekimi Sami Günzberg’le ilgili yaptığı bir biyografi çalışmasında, Günzberg’in evrakları 

arasında bulduğunu söylediği bir belgeden bahsetmektedir. Buna göre,  Almanya’da Nazilere 

yakınlığıyla bilinen U. Bodung Verlag Yayınevi, Atilhan’ın kendilerine gönderdiği 8 Mart 

1938 tarihli mektubuna verdiği 22 Mart 1938 tarihli cevapta, Atilhan’ın Yahudilerle olan 
                                                
1503 Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle…, s. 192.  
1504 Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle…, s. 192-193.  
1505 “Kamber Rıza Nasıl Milyoner Oldu?” başlıklı yazılarından ötürü Sinan Omur’un 7 ay hapis cezası alması 
dolayısıyla, Hüradam gazetesinin idaresi 7 Aralık 1951’den itibaren bir süreliğine Cevat Rifat Atilhan’a 
geçmiştir (Hüradam, 11 Aralık 1951, Nu: 132).  
1506 Atilhan, "Bu İş Göründüğünden Çok Ciddidir. Millidir. Hayatidir", Hüradam, 9 Şubat 1960, Nu: 443, s. 4.  
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mücadelesinden vazgeçmesinin kendileri üzerinde oluşturduğu hayal kırıklığından söz 

etmiştir1507. Eğer mektup gerçekse, Atilhan’la Yahudi Cemaati’nin yukarıda bahsedilen 

görüşmesinin bir mutabakatla sonuçlandığı ve Atilhan’ın Yahudi aleyhtarı yayın yapmaktan 

vazgeçtiği anlaşılmaktadır. Burada Bozkurt’un tespitlerinin de isabetli olduğu görülmektedir. 

Bozkurt’un çıkardığı sonuca göre bu görüşme, yukarıdaki kaynakların belirttiği gibi Milli 

İnkılap’ın yayımlandığı 1933-34 tarihlerinde söz konusu olamaz. Yayınevinin Atilhan’a 

gönderdiği mektubun ve Atilhan’ın 1930’larda yayımladığı son kitabın tarihine bakılırsa, söz 

konusu görüşmenin 1937’nin sonu ile 1938’in başlarında gerçekleşmiş olması kuvvetle 

muhtemeldir1508. 

Türkiye Yahudi Cemaati, diğer ülke cemaatlerine nazaran Yahudi aleyhtarı cereyanlara 

karşı mücadelede pasif kalmaktaydı1509. Atilhan’ın Milli İnkılap’ı yayımladığı tarihlerde 

yabancı Yahudi basını, Türk Yahudilere tam destek vermiş ve Atilhan aleyhinde de yoğun bir 

karalama kampanyası başlatmıştır. Bunlar arasında, Paris’teki Yahudi toplumunun yayın 

organlarından Droit de Vivre, Londra Yahudi toplumunun ünlü yayını Jewish Chronicle ve 

Mısır Yahudi toplumunun önde gelen yayın organlarından L’aurore dikkat çekenlerdir. Bu 

yayınlardan Jewish Cronıcle, Atilhan’ın Almanya gezisine değinirken onun Nazilerden para 

aldığını iddia etmiştir1510. Atilhan, bu gazetelerin iddiaları için, “Yahudi propagandasının 

sefil, müfteri ve garazkâr hücumlarının her yerde birbirine benzediği” yorumunu 

yapacaktır1511.  

İsrail’in, 1948 Mayıs’ında bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan ilk Arap-Yahudi 

savaşıyla birlikte, çok sayıda Türkiye Yahudi’si İsrail saflarında savaşmak üzere Filistin’e 

göçe başlamıştır. Bu zamana değin, Atilhan’ı ikna ederek susturmayı deneyen Türkiye 

Yahudileri, İsrail’in bağımsızlığıyla başlayan Arz-ı Mevud’a göç havasında, Atilhan’la basın 

yoluyla ve daha açıktan mücadeleye girmişlerdir. Diş doktoru olan ve sonradan İsrail’e göç 

eden Eli Şaul, Atilhan’ın “Filistin Hadiseleri ve Türkiye”1512 başlıklı bir makalesine verdiği 

cevapta, Atilhan’ı ırkçılıkla ve Yahudi düşmanlığıyla suçlarken, onu “Hitler’in Çırağı” diye 

nitelendirmiştir. Şaul, Atilhan’ın adı geçen makalede anlattığı Yahudilerin Filistin Cephesinde 

yaptığı casusluk olayları için şu ilginç savunmayı yapmıştır: 

“Mezkûr yazıda bahsettiğiniz hadiseler 1914-1918 Birinci Cihan Harbi esnasında 

cereyan etmiştir. Malumunuz veçhile o zaman bugünkü şerefli Türkiye Cumhuriyeti yoktu. 
                                                
1507 Bali, Sarayın ve Cumhuriyetin Dişçibaşısı Sami Günzberg, Kitabevi Yay., İstanbul 2007, s. 174-175.  
1508 Bozkurt, Eserleri ve Fikirleriyle…, s. 193.  
1509 Bali, 1934 Trakya Olayları, s. 102. 
1510 Levi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, s. 115-116.  
1511 Cevat Rifat, “Düşman Saflarında”, Milli İnkılap,  15 Haziran 1934, S. 4, s. 2.  
1512 Atilhan, “Filistin Hadiseleri ve Türkiye”, Sebilürreşad, C. 1, Haziran 1948, S. 3, s. 45,46.   
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Osmanlı İmparatorluğu vardı. Binaenaleyh “Filistin Hadiseleri ve Osmanlı İmparatorluğu” 

diye bir başlık yazacağınız yerde “Filistin hadiseleri ve Türkiye” başlığını daha muvafık 

gördünüz. Çünkü gayeniz Yahudi düşmanlığı yapıp eski ve yanlış hadiselere, günün mevzuu 

manzarasını vermektir”1513.  

Atilhan, Eli Şaul’un bu yazısına, Sebilürreşad’ta yazdığı “Yahudi Küstahlığı” 

başlığıyla cevap vermiştir. Sözünü ettiği Yahudilerin casusluk olaylarının şahitli, ispatlı ve 

harp ceridelerinde yazılı olduğunu vurgulayan Atilhan, şu sert açıklamayı yapmıştır: 

“Ey bezirgân dişçi! Osmanlı İmparatorluğu dediğin nedir? O imparatorluğun 

evlatları, Anadolu çocukları, bugünkü neslin babaları değil midir? İmparatorluk veya 

Cumhuriyet, bunlar birer idare şeklidir. Her ikisinde de millet aynı millettir, aynı milletin 

evladıdır. Dört sene süren Birinci Dünya Savaşı’nda beş on cephede birden harikalar yapan 

kahraman Türk ordusuna en rezilane ve alçakça, nankörce yapılan cinayetlerin, casuslukların 

bu kadar küstahça itirafı, Türk milletine karşı yapılan en büyük hakarettir. Bu İzmir 

bezirgânına bu cüretkârlığı veren nedir? Filistin’deki Siyonist eşkıyası mı? Bu nankör Yahudi 

şunu zihninden çıkarmasın ki, burası Filistin değil, Türkiye’dir; şerefli, şehametli Türk 

milletinin diyarıdır”1514.  

Eli Şaul, Atilhan’ın bu açıklamalarına 5 Eylül 1948 tarihli Şalom gazetesinde son kez 

cevap vermiştir. Atilhan’ı “Türkiye’nin ilk profesyonel Yahudi düşmanı” diye niteleyen Şaul, 

Filistin’deki Yahudi casusluğunu yalanlamış, Atilhan’ın bu iddialarının hiçbir tarih kitabında 

yer almadığını ve Osmanlı ordusunu güney cephesinde mağlup edenin Yahudiler değil, 

alçakça ve haince onu arkadan vuran Araplar olduğunu öne sürmüştür1515. 

Atilhan’ın Yahudi aleyhtarı faaliyetini, hukuksal yollardan veya kendi iddiasına göre 

rüşvetle engelleyemeyen Yahudi Cemaati, Atilhan’ın kitaplarını toptan satın alarak piyasadan 

kaldırma yoluna gitmiştir. Bu konuda Yahudi iş adamı Eli Burla’nın Atilhan’ın kitapları basılır 

basılmaz kitapçılardan toplatarak imha ettiği söylenmektedir1516. Atilhan’ın bazı kitaplarını 

yayımlayan Üstün Eserler Neşriyat’ın sahibi Bedri Arıkök de bunu doğrulamıştır. Arıkök, 

İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu’na yaptığı bir ziyarette, İsrail Devleti’ne sempati 

beslediğini dile getirmiş ve 1947 yılında yayımladığı Filistin Cephesinde Yahudi casuslar, 

Suriye’nin Matahari’si Simi Simon adlı kitabının elinde bulunan yaklaşık 2000 sayılık 

stokunu adı geçen konsolosluğa satmayı teklif etmiştir. Arıkök, görüşme sırasında, Atilhan’ın 

                                                
1513 Eli Şaul, Balat’tan Bat-Yam’a, (Yay. Haz. Rıfat N. Bali, Birsen Talay), İletişim Yay., İstanbul 2000, s. 166-
168. 
1514 Atilhan, “Yahudi Küstahlığı”, Sebilürreşad, C.1, Ağustos 1948, S. 10, s. 159.  
1515 Eli Şaul, Balat’tan Bat-Yam’a, s. 185-187. 
1516 Bali, Musa’nın Evlatları, s. 241.  
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daha önce yayımlanmış kitaplarının büyük çoğunluğunun Yahudi Cemaati ileri gelenleri 

tarafından toptan satın alınarak imha edildiğini belirtmiştir1517. Atilhan da Yahudi Cemaati’nin 

bazı kitaplarını toptan satın alarak imha ettiklerini sıklıkla dile getirmiştir1518 . Bunun üzerine 

bir tedbir olarak okuyucularını bu hususta uyaran Atilhan, kitap siparişlerinin doğrudan 

kendisine yapılmasını istemiş ve kitaplarını ücret mukabilinde okuyucu adreslerine 

postalamıştır. Atilhan, kitap yayımlarını 1950 ve 1960’lı yıllarda yoğun olarak devam 

ettirmiştir.  

1950’lerin başında Yahudi Cemaatine seslenen Yahudi basını, Atilhan’la mücadelede 

yetersiz kalmaktaydı. Türk Yahudi toplumu ve Hahambaşılık da benzer bir tepkisizlik 

içindeydi. Atilhan’ın yayınlarına karşı Hahambaşılığın tepkisizliğini eleştiren İstanbullu bir 

Yahudi, Dünya Yahudi Kongresi’ne (WJC) başvurarak Yahudi aleyhtarı yayınların 

yasaklatılmasını isteyecektir. Bunun üzerine, Türkiye Hahambaşılığının görüşüne başvuran 

Kongre, Hahambaşılığın, Atilhan ve benzeri Yahudi aleyhtarı yazarlarla mücadele etmede bazı 

hallerde hiçbir imkâna sahip bulunmadığını ve resmi makamlar nezdinde yapılabilecek 

girişimlerin de zaten yapıldığına dair ümitsiz bir cevap almıştır1519. Ancak yine de, 

Hahambaşılığın resmî makamlar nezdinde yaptığı şikâyetler tamamen sonuçsuz 

kalmayacaktır. Atilhan’ın 1950’de yayımladığı İslam’ı Saran Tehlike ve Siyonizm ve 

1955’te yayımladığı İslam’ı Saran Tehlike Siyonizm ve Protokoller adlı eserleri, bu 

girişimlerin ardından hükümet tarafından toplattırılmıştır. Bunda da gizli ellerin rolüne 

değinen Atilhan, kütüphanelerden bile kaldırılan kitaplarına ulaşmak isteyenlerin Sinan 

Matbaası’ndan temin edebileceklerini belirten bir ilan hazırlamıştır1520. Tüm bunlara rağmen 

Atilhan’ın Yahudi aleyhtarı yayınları ölümüne değin devam edecektir1521. 

 

 

IV. ATİLHAN’IN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİDARLARINA 

BAKIŞI 

A. Tek Parti İdaresi  
Atilhan’ın İnönü üzerindeki salvoları Tek Parti yönetimindeki idaresi yanında, 

özellikle İnönü’nün kişiliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Atilhan’ın iddialarına göre bunun 

başlangıç noktası da İnönü ve onun gibi bazı şahısların Milli Mücadele’de hiçbir katkıları 
                                                
1517 İDA, 258/9. 28 Şubat 1951 tarihli “Affaire Cevat Rifat Atilhan” başlıklı belge. 
1518 Atilhan Farmasonlar, s. 189; Atilhan, Türk İşte Düşmanın, s. 227. 
1519 Bali, Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri, s. 34. 
1520 Hüradam, 20 Ekim 1950, Nu: 14.  
1521 Bali, Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri…, s. 34. 
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olmadığı halde, Cumhuriyet kurulduktan sonra birer kahraman olarak ilan edilmeleriydi. Bu 

iddia, Atilhan’ın hemen tüm yazılarında satır araları da dâhil olmak üzere dile getirilmiştir. 

Atilhan’ın İnönü hakkında söylediği tek olumlu söz, onun Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı 

sırasında dış politikada takındığı tarafsız durumu sağlamasıdır1522. Daha önceki bölümlerde 

Milli Mücadele anlatılırken, Atilhan’ın İnönü ile ilgili söylemlerine değinilmişti. Burada ise 

İnönü ve Tek Parti döneminin Atilhan gözünde sahip olduğu iz düşümlerden bahsedilecektir. 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, Atatürk ile ilgili doğrudan eleştiri 

yapmayan/yapamayan Atilhan, Tek Parti iktidarını bir bütün olarak değerlendirmekte ve tüm 

eleştirilerini İnönü üzerinden yapmaktadır.  

Atilhan, daha önce de belirtildiği üzere Lozan konusunda, önceleri İnönü’yü eşsiz 

kahraman gibi görürken, sonradan İnönü hakkında yapacağı eleştirilerde Lozan’ı onun 

aleyhinde delil olarak kullanacaktır. Atilhan’ın gözünde İnönü, bir diktatördür, Tito tarzı 

liderlikten fazlasıyla hoşlanan bir şahsiyettir. İnönüzm’in ileride Kemalizm’i lağvederek 

gelme ihtimali vardır. “İsmet İnönü, Tito gibi liderlikten hoşlanan bir şahsiyettir. Bazıları 

komünist olduğunu ileri sürerlerse de bu doğru değildir. Fakat o, müthiş bir din düşmanıdır 

ve Allah’ın ismini dahi anmaktan nefret ve ikrah duyar. Onun bu hareketini, komünistliğine 

değil de Farmasonluğa, Siyonizm’e bağlı oluşuna atfetmelidir.”1523 İnönü, Atilhan’a göre 

Kemal Paşa gibi demokratik değildir, olamamıştır da zaten1524. Milli Şef, 1941 senesinde 

kurulan Yüksek Tahsil Kampı’nda öğrencilerin dile getirdikleri şikâyetler üzerine onlara karşı 

sert bir üslup kullanır ve “Eşşekoğlu eşşekler, sizi süngüye takıp efzunaskeri gibi sürmeli”  

demiştir1525. Ayrıca İsmet Paşa'nın Lozan'daki sayısız hata ve kusurlarını yüzüne vurmuş olan 

Hüseyin Cahit Yalçın, onun nefretini kazanmış ve bir mektup olayı (Ağahan’ın mektubunun 

yayınlanması) dolayısıyla mahkemeye verilmesi İnönü için fırsat olmuştu. “O gün trenin 

hareketinden biraz evvel istasyonda koluna girdiği mahkeme reisi Topçu İhsan'a; “Cahit'i as. 

O kafası ezileceği mutlaka as! deyip durmuştu. O gün tekrar tekrar adeta emir verir gibi aynı 

şeyi söyleyen İsmet Paşa, gazetecileri darağacına götürecek bir suç bulamadığı için 

asamayan Topçu İhsan'a kanlı düşman kesilmişti. Nitekim bu kindar paşa, kısa bir zaman 

                                                
1522 Atilhan, “Bu Derin Gaflet”, Hüradam, 9 Haziran 1959, Nu: 374, s. 4.  
1523 Atilhan, Menemen Hadisesinin İçyüzü, s. 48. 
1524 Bu konuyla ilgili olarak Yakup Kadri’nin naklettiği bir olayı anımsamak durumundayız. Bir gün “Mustafa 
Kemal, kendisinden farklı düşünen bir küçük memurla tartışmaktadır. Sert ve sinirli bir tonla konuşuyor ve ara 
sıra elini masaya vuruyordu. Muhatabı ise bundan hiç alınmamış gibi görünüyor, sükûnetle inadında ısrar 
ediyordu. Biz ona acıyorduk. İstikbalini tehlikeye düşmüş sanıyorduk. Hâlbuki bu küçük memur, bu hadiseden 
birkaç ay sonra yüksek bir vazifeye tayin edildi. Ondan sonra da mebus oldu. Zira Atatürk, bunun inatçılığına 
kuvvetli bir karakter manası vermişti” (Murat Belge, “Mustafa Kemal ve Kemalizm”, Modern Türkiye’de 
Siyasî Düşünce, C. 2, İletişim Yay., İstanbul 2001, s. 39).    
1525 "Eşşekoğlu Eşşekler", Hüradam, 28 Aralık 1951, Nu: 137. 



290 
 

sonra Yavuz-Havuz Davası ile onu deliğe tıkmasını ve harcamasını da bildi… İnönü 

kahramanı ve Lozan Zaferi sahibi devletlü İsmet Paşa hazretlerinin bir türlü astıramadığı 

Hüseyin Cahit’in yüzüne şimdi nasıl bakabildiğini ve nasıl bağdaştıklarını merak etmemek 

mümkün değil”1526 

Atilhan’a göre İnönü, tekrar iktidar mücadelesine girdiği dönemde bile ahde vefa 

hislerinden yoksun biridir. “…Muhterem İsmet Paşa Hazretleri! Giriştiğiniz bu siyasî 

mücadelede arkadaşlarınız kimlerdir? Zat-ı devletleri ki sizden evvel koşa koşa, gençliklerini 

ve istikballerini ayaklar altına alarak milli savaşa iştirak etmiş, fedakârlıklar yapmış, kan 

dökmüş, zaferler kazanmış, vatana hizmet etmiş milli mücadele kahramanlarından kaç kişinin 

elinden tuttunuz? Ve şimdi bu gibi şahsiyetlerden kaç insan arkanızda vardır?”1527 Atilhan’a 

göre, Milli Mücadele’de zerre kadar hizmetleri geçmeyip de devletin yönetiminde söz sahibi 

olan bu insanlar birer inkârcıdırlar. “…Bir mahşer gününün ilahî kıyamı gibi ayaklanan 

Anadolu Müslüman Türkünün vücuda getirdiği Milli Mücadele harikasının bütün şan ve şeref 

hisselerini çalan ve on binlerce Müslüman şehidinin mezarları üzerinde saltanat kuran bu 

adamlar, Allah’ı, ölümü ve hesap gününü hiç hesaba katmadan bütün bu şehit yetimlerinin, 

bütün samimi milli kumandanların ve bu uğurda Allah rızası için çalışan Türk çocuklarının 

hak ve şereflerini inkâr edecek kadar küçük insanlardır.”1528 

Atilhan, CHP iktidarı için “Yirmi beş yıl gayri meşru saltanat sürmüş olanlar”1529 

derken, bu dönemi “Moskof ’tan daha zalim” olarak vasıflandırmıştır1530. O, genel olarak Tek 

Parti sistemini eleştirirken, Rus tipi yönetime olan paralelliklerine atıfta bulunacaktır. 

“Moskova tipinde dar bir devletçilik sistemi ile bir milleti ölüme ve iflasa götüren bu 

adamların idaresizlikleri de akılları durduracak kadar büyük ve caniyanedir”1531 Bu dönem 

öyle şiddetli geçecektir ki ortaya koyduğu sistemin yansımaları uzun müddet toplum 

bünyesinden silinmeyecektir. Hatta Türk toplumunun günümüzdeki yozlaşmış yapısı, bu 

dönemde yapılan hamlelerin birer sonucu olacaktı. “…Bugün henüz bu kanlı saltanatın sine-i 

millette açtığı yaraların tedavisiyle uğraşıyoruz. Bu, kolay kolay geçecek ve iltiyam bulacak 

bir yara değildir. Onun maddî ve manevî tahribatını ancak asırlar tedavi edebilir…”1532 

                                                
1526 Atilhan, "Siyaset Denilen Şu Dönekliğe Bakın -Hüseyin Cahidi İnönü Nasıl Astıracaktı", Hüradam, 21 
Kasım 1950, Nu: 23, s. 1-2.  
1527 Atilhan, "Tarihi Perde Açılıyor mu?", Hüradam, 8 Mayıs 1959, Nu: 365, s. 4.  
1528 Atilhan, "Esaret Zincirini Parçalayan Bu Millet", Hüradam, 25 Eylül 1950, Nu: 7, s. 2.  
1529 Atilhan, “İstibdat Bir Daha Asla Hortlayamaz”, Hüradam, 16 Kasım 1951, Nu: 125, s. 4.  
1530 Atilhan, “Mazi Behemehâl Tasfiye Edilecektir”, Hüradam, 13 Kasım 1951, Nu: 124, s. 1.  
1531 Atilhan, "Bu Yağmacılar Güruhunu Tarihin Lanetine Terk Etmek Ne Kadar Fecidir", Hüradam, 31 Ekim 
1950, Nu: 17, s. 2.  
1532 Atilhan, "Vicdan Hürriyetine Zincir Vurulmaz", Hüradam, 14 Mart 1952, Nu: 159, s. 4.  
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Atilhan, kültürel alanda yapılan soysuzlaştırma faaliyeti yanında CHP’nin milletin 

servetini çaldığını da iddia etmiştir1533 Yine Atilhan’a göre, “İki paralık mahalle çocuklarının 

altına yirmi bin liralık lüks otomobiller çeken zümre saltanatı ordumuza yaralı ve hasta 

taşıyacak bir tek motorlu vasıta almış değildir. Onların Türk Ordusuna yaptıkları fenalık ve 

ordunun kesesinden çaldıkları milyonlar ve reva gördükleri tahribatı Voroşülof bile kıyıp 

yapamazdı…”1534 Tek Parti, Atilhan’a göre milletin öz servetini göstere göstere aşırmış, yurt 

dışına çıkarmıştı1535. Atilhan’ın iddialarına göre İnönü, aşırdığı servetlerle kendisini ve 

ailesini muazzam şekilde zengin hale getirmişti. “Devr-i sabık bu gidişle devr-i lahik olmaya 

namzettir.”1536 Atilhan, yine bu konuda anlattığı ilginç bir olayda, silah arkadaşı ve dostu 

Mustafa Mecdi Bulcan’ın İnönü eliyle Makbule Hanımdan boşandığını, Atatürk tarafından 

verilen bir kasanın da yine İnönü tarafından ortadan kaldırıldığını vurgulamaktadır1537. 

Tek Parti idarecilerinin müsrif davranışları, servetlerin yağma edildiği şüphelerini de 

kuvvetlendirmekteydi. 8 Aralık 1950'de Zonguldak Milletvekili Fuat Başol, verdiği bir 

takrirde, CHP'lilerin işçilerin paralarıyla gece düzenlemelerine değinmiş, “Rakı bolluğundan, 

meze bolluğundan ziyan olmasın diye oraya gelen CHP'lilerin başlarını bile rakı ile 

yıkamalarından…” bahsetmişti1538. Bunun yanı sıra Atilhan, yöneticilerin tüm yaptıklarını 

inkâr eder bir tavırda olmasını da şiddetle eleştirecektir: “…Derebeyler partisinin umumi 

kâtibi, üzerinde oturdukları Halkevleri ismindeki muhteşem sarayların ellerinden alınması 

ihtimaline karşı: ‘Bizler çadırda da olsa şerefli muhalefet vazifemize devam kararındayız’ 

buyurmuşlardır. Çadırda vatan vazifesi görmek! Ne büyük zevk ve ne anlatılmaz bir fazilet 

örneğidir. Bu büyüklüğü, bu feragati, bu fazileti eğer vaktinde göstermesini bilseydiler bu 

adamlar, yirmi beş senelik mutlakıyet devrinin mutlak salahiyetleri ve geniş imkânları ve 

nehirler gibi israf edilen milli servetler sayesinde Türkiye şimdi Şarkın Amerika’sı, incisi ve 

mamurelerin mamuresi olurdu…”1539 

Atilhan’ın Tek Parti yönetimini topa tuttuğu konulardan biri ve belki de en önemlisi, 

CHP’nin Laiklik politikası ve bu politikanın topluma yansımalarıydı. Atilhan, her şeyden önce 

dinî inanç ve yaşayışın dokunulmaması gereken bir alan olduğunu savunmuştur. İstiklal Harbi 

yıllarında din ve din adamlarından destek alındığını vurgulayan Atilhan, gelinen noktada 

                                                
1533 Atilhan, "Eyvah ki Bu Bazicede Yine Millet Yandı", Hüradam, 30 Ekim 1951, Nu: 120, s. 4.  
1534 Atilhan, "Zulüm Hortluyor", Hüradam, 26 Haziran 1951, Nu: 85, s. 4.  
1535 Atilhan, "Millet Katillerinin Büyük Günahı", Hüradam, 3 Ekim 1950, Nu: 9, s. 1-2.  
1536 Atilhan, "Millete Servetinizin Hesabını Veriniz", Hüradam, 8 Ocak 1952, Nu: 140, s. 4.  
1537 Atilhan, "Yağma ve Şekavet Devri", Hüradam, 10 Temmuz 1951, Nu: 88, s. 4.  
1538 Atilhan, "Bu Saltanat Devrilmedikçe ve Bu Kafalar Kopmadıkça Hiçbir İnkılap Gerçekleşemez", Hüradam, 
15 Aralık 1950, Nu: 30, s. 1-2.  
1539 Atilhan, "Bu Fazileti Zamanında Göstermiş Olsaydınız Harap Vatan Bir Mamure Olurdu", Hüradam, 22 
Eylül 1950, Nu: 6, s. 1.  
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bakış açısının tersine dönmesinden yakınacaktır: “Şunu hatırlayalım: İstiklal Harbi başlarken 

birçoğumuz, başlarına sarık sararak, sırtlarına cübbeler giyerek masum halkı bu şekilde 

davaya davet etiler. Minberlere çıktılar, hutbeler okudular. Her tarafta, her camide kurtuluş 

duaları okuttular. Milli Mücadele, Allah'ın inayetiyle kazanıldı. Hemen dava tamamen aksine 

döndü ve düşmana çektiğimiz kılıç ile bu defa kendi bindiğimiz dalı kestik. Otuz senelik bir 

istibdat insanlara Allah mefhumunu unutturdu ve Rahman'a secde etmesini gururlarına 

yediremeyen bazı soysuzlar, on paralık menfaat için fanilerin önünde rükûa vardılar.”1540 

Atilhan, sıkça tekrar edilen irtica konusuna da son derece tepkilidir. Hilafet istemenin 

bile gelinen şartlarda mantıksızlığını imalı bir şekilde vurgulayacaktır “…Artık böyle bir 

hayalden vehme kapılmaya lüzum kalmamıştır. Türk'ün altı yüz milyonluk İslam camiası 

içinde… Hem de bir kuvvet olarak tarih sahnesindeki vazifesini almaya namzet bulunduğu bu 

sırada prestij namına bir şey kalmamıştır. Hilafet değil ya, başlarımıza tuğ taksak artık dönüp 

yüzümüze bakacak yoktur. O halde bu mevzuyu ileri sürerek fikirlere, kalemlere, vicdanlara ve 

cemiyete zincir vurmaya kalkmak kadar kendi aleyhlerine çıkacak başka bir nispet tasavvur 

bile edilemez… Meclis-i âlimiz böyle bir kanunu imal ettiği bir sırada (163. Maddeden 

bahsediyor) yeni İngiliz hükümdarı haşmetli kraliçenin Allah adıyla işe başlaması ve dinin ve 

Protestanlığın hamisi olduğunu ilan etmesi hayli ibret verici, şahane bir misal ve bize ilahî bir 

cevap olmuştur.”1541 

Dinin siyasete alet edilmesi gibi bir konunun CHP’liler tarafından da yapıldığını, hatta 

gelinen noktada baş kabul edilen bazı kimselerin dahi –Celal Bayar’a atıf var1542- dini ne 

derece suiistimal ettiklerini vurgulayan Atilhan, şunları söyleyecektir:  “…İstiklal Harbi 

başlarken bir ağızdan tekbir ve tehlil getirmeler, yüzlerce sarıklı din adamını ileri sürerek 

milleti aldatmalar, abdestsiz namaz kılmalar ve halka dindar ve faziletli gözükerek ikbale 

yükselmeler ve emellerine nail olunca da mukaddesat namına ne varsa hepsine topyekûn 

hücum ve tarihi, ecdadı inkâr… Mabedlere tasarruf, evlere tasarruf, mezarlara tasarruf ve 

topyekûn millete tasarruf… Ekseriyet-i mutlaka biliyor ki, bunlara verilen tek rey 

mukaddesata, tarihe ve milli vicdana sıkılan bir kurşundur. Ancak sahibinin bağrını deler 

geçer…”1543 Atilhan, esasen CHP’nin de DP’nin de dini siyasete alet ettiklerini 

vurgulamaktan kaçınmayacaktır. “…Son taktikleri milletin birkaç felakette tecrübe edilmiş 

                                                
1540 Atilhan, "Demek ki Demokrasi De Bir Hayal Oluyor", Hüradam, 12 Şubat 1952, Nu: 150, s. 4.  
1541 Atilhan, "İktidar Yanlış Yollardadır", Hüradam, 19 Şubat 1952, Nu: 152, s. 4.  
1542 Atilhan’a göre İttihatçı Celal Bayar, başına sarık sarıp, sırtına cübbe giyip, sakal salıverip, elinde tespih 
Galip Hoca müstear ismiyle Ege’de dolaşarak halkı kendi maksatları için kazanmaya çalışmıştı. Yine Celal 
Bayar, millet bir zafer kazanıp da istiklale kavuştuktan sonra İslam’a ve onun kanunlarına silah çekmişti 
(Atilhan, İstiklal Harbi’nde Sarıklı Kahramanlar, s. 25, 27).  
1543 Atilhan, "Asaletsiz, Adi ve Kaba Propagandalar", Hüradam, 21 Eylül 1951, Nu: 109, s. 4.  
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olan halis ve mümin hislerine ilticadır. Bunun için kimisi tekkeleri açtıklarını, kimisi de ezanı 

Arapça okutturduklarını ileri sürerek milleti tavlamaya, reylerini avlamaya 

başlamışlardır…”1544 

Atilhan’a göre özellikle CHP kanadındaki şahıslar, gelinen bu noktada İnkılap 

Softalığı yapmaktadırlar. “İnkılap kamusumuza Sayın Adnan Menderes bir kelime hediye 

ettiler ve muhakkak ki milletin gönlünde bir ferahlık ve sevinç doğurdular. Bu, kendileri için 

hayra ve memleket için selamete alamettir. İnkılap softaları… İçimizde bir zümre türedi. 

Sermayeleri İnkılap’ın görünmez medlulüne dalkavukluk etmektir. Sayın Başvekilin inkılap 

softaları dediği herifler… Bu heriflere göre milliyetçilik, faşistlik, Nazilik ve Turancılıktır. 

Müslümanlık 1364 yıl evvelki çöllerin karanlık tekkeleri ve irticadır. Ahlâk ve anane bunlara 

göre modası geçmiş metalardır. Dava diye öne sürdükleri inkılaplarının doktrinlerini sayıp 

dökemez ve müdafaa edemezler. Adonay’ a taparlar ve Allah diyen ağızlara saldırırlar. Hakkı 

bırakıp batılı müdafaa ederler. Çünkü menfaatleri ondadır”1545.  

Atilhan, 31 Mart Olayını anlattıktan sonra dini siyasete alet etmenin kökünden önüne 

geçilmesi için bir tavsiyede bulunmuştur. Buna göre “…Askere gelmiş delikanlılara hurafe ve 

batıllardan, İsrailiyattan azade din ve ahlâk dersi vermeli, mekteplerde bu mevzua kıymet 

vermeli, tek kelime ile dini siyasete alet etmek alçaklığından uzaklaşılmalıdır.”1546  

İnkılapların tehlikede olduğunu, irticanın halen kendisini muhafaza ettiğini belirtenler 

hakkında Atilhan şunları dile getirecektir: “…İnkılabın tehlikede olduğu yaygarasını koparan 

ve ahvalin nezaketini kollayarak hiçbir zaman kökleşmesine tahammül edemeyecekleri 

hürriyetin meyvalarından milletin istifade etmemesine çalışmaktadırlar. Menfaat ve 

ihtiraslarının tufanında boğmak istedikleri tek mevzu hakiki hürriyettir… Bunlar Yahudi ve 

Farmasonların anladığı manada bir demokrasinin çığırtkanlarıdır… Bunlara soruyoruz: 

İnkılabın hangi noktası ve hangi faktörü tehlikededir? Şapkayı kaldırıp fes mi giydik, 

Latinceyi kaldırıp Arapçayı mı kabul ettik? Kadınlarımızı çarşafa mı soktuk? Yılbaşı gecesi 

müstesna kahkahaların radyolarda dinlediğimiz yarı çıplak, barları ve meyhaneleri dolduran 

kadınlara mı hücum ettik? Hiç biri değil mi? O halde sizin bu millete İstiklal Savaşlarında 

meydana getirdiği harikalara mükâfat olarak verdiğiniz başka bir inkılap misali var da onu 

tehlikede görüyorsanız izah etmeniz lazımdır.”1547 

Oysa Atilhan’a göre İslamiyet, laikliği içermekteydi ve bu yüzden bir irticadan 

bahsetmeye gerek yoktu. “Dinimizde Ruhbanlık olmadığı için tamamıyla laiklik vardır. 
                                                
1544 Atilhan, "İğrenç Manzara ve İdeolojiler", Hüradam, 11 Eylül 1951, Nu: 106, s. 3.  
1545 Atilhan, "İnkılap Softaları", Hüradam, 13 Şubat 1951, Nu: 47, s. 1-2.  
1546 Atilhan, "Düşmanın Değişmeyen Siperi", Hüradam, 15 Ocak 1960, Nu: 436, s. 4.  
1547 Atilhan, "İnkılap Tehlikede mi?", Hüradam, 12 Ocak 1951, Nu: 38, s. 2.  
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Laikliği dinsizlik olarak anlatanlar Yahudi ve Farmasonlardır.”1548 Buna göre toplumda sıkça 

yapılan laiklik vurgusu da aslında Yahudilik ve Masonluk zihniyetinden kaynaklanmaktaydı. 

“Fransız İhtilali'nden sonra bütün gizli cemiyetler ve yer altı grupları Yahudi’nin idaresiyle 

bazı hükümetleri derece derece dinî ve milli işlerden uzaklaştırmakta ve din işlerini sadece 

camiler ve kiliselere inhisar ettirmektedirler.”1549 Ünlü Mason dergisi Acacia’dan alıntı yapan 

Atilhan, masonların siyasî rollerinin başlıcasının dinle mücadele ve Laik devlette demokrasiyi 

müdafaadan ibaret olduğunu belirtmekteydi1550. Yine Acacia’ya göre, “Din aleyhine 

mücadele, dini devletten ayırdıktan sonra halledilecektir”1551. Bir Mason kaynağına 

dayandırdığı iddiasına göre Atilhan, “Her Mason kendisini laikliğin bir misyoneri saymalıdır. 

masonlar milli hareketleri laiklik istikametine doğru sevk etmekle mükelleftirler. İlk 

mekteplerde din derslerinin baskı altında tutulması hususlarında tesirlerde bulunmakla 

muvazzaftırlar.”1552 

Dolayısıyla Atilhan, yukarıdaki bilgiler ışığında ülkede yapılan din düşmanlığını 

yabancı güçlere dayandırmıştır ve bu konuda Tek Parti yönetimi alet olmuştur. “…Ve Halk 

Partisi devr-i istibdadında bu din düşmanlığı tarihte görülmemiş, tetkiklerime, 

müşahedelerime dayanarak katiyetle ve peşinen bildireyim ki, bizdeki din düşmanlığı bazı 

nasipsizlerin hidayet ve imandan mahrum insanların inanarak peşinde koştukları bir dava 

değildir. Bizdeki din düşmanlığı, bu memleketin zenginliğine, satvetine ve şevketine göz 

koymuş olan malum düşmanlarımız nam ve hesabına yapılmaktadır ki, işin asıl feci tarafı da 

budur”1553. Yine Atilhan bir yazısında, bu yabancı güçlerin ülkede dinsizliği organize 

ettiklerini ve adeta dinsiz bir toplum meydana getirdiklerini, propagandanın şahsi olmadığını 

ve evrensel ayağının olduğunu ifade etmeye çalışmıştır1554.  

Gazetelerde de bazı yazarlar tarafından halkın dinî inanç ve yaşayış tarzları şiddetle 

eleştirilmiştir. Bunlardan birisi de Ahmet Emin Yalman’dır. Atilhan’a göre Yalman, 12 Mart 

1951 'de Vatan'da, “İstiklal Savaşlarının temellerinin atıldığı Konya ve memleketimizin 

kurtuluş davasına bütün ruhuyla katılan Konyalı'ya saldırdı.” Buna göre, “Konyalılar fes 

giymek, taaddüd-ü zevcadı istemek, hülasa bizim inkılap sandığımız bazı kayıtların 

kaldırılmasını istemişler… Amerika gibi yüz yirmi katlı binalar ve dünya servetiyle 

medeniyetini nefsinde toplamış bir memlekette başlarına fes giymiş, ayaklarına şalvar 

                                                
1548 Atilhan, Küfrün Karşısında Müslümanlık, s. 268.  
1549 Atilhan, Dünya İhtilalcileri, s. 65.  
1550 Atilhan, Farmasonlar, s. 23.  
1551 Atilhan, Kendi Vesikalarına Göre Masonluk Nedir?, s. 25.  
1552 Atilhan, "Farmasonların Yeni Taktik Faaliyetleri", Hüradam, 11 Mayıs 1951, Nu: 72, s. 2.  
1553 Atilhan, "Halledilmesi Elzem Mesele: Vicdan Hürriyeti", Hüradam, 11 Ağustos 1959, Nu: 391, s. 4.  
1554 Atilhan, "Fahri Ağaoğlu'nun Meclis'te Yaptığı Teklifin Akisleri", Hüradam, 28 Ağustos 1959, Nu: 396, s. 4.  
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geçirmiş Şikago ve Nevyork sokaklarında develer üstünde geçit resmi yapan insanlara kimse 

ses çıkarıyor mu?”1555 

Atilhan, Tek Parti tarafından Türk kadınına dayatılan dinî ve milli olmayan kıyafet 

tarzlarını da sert bir dille eleştirmiştir. “…Sağrıları löp yumurta gibi meydana çıkmış, yarı 

bacaklarını örtmeyen dar bir pantolon giyen ve göğüslerinin yarısı ile enselerinin dörtte üçü 

açıkta, insan şehvetini kamçılayan züppe ve dejenere kıyafetli genç ve güzel kızlar daha mı 

medeni, daha mı cazip? Bunların doğuracakları çocuklardan memleket ne fedakârlık, ne 

fayda görür?”1556. “…Ve sonra fuhşun sokağa taştığı, kadın elbiselerinin insanların bütün 

behimî hislerini ayaklandıracak kadar çirkefleştiği ve alenen hayâsızca ayıp yerlerini ayan 

beyan açığa vurduğu bir sırada bunlara göz yumarak ihtiyar bir kadının çarşafını ve bir iki 

Müslümanın başına geçirdiği bereyi mesele edip vaveylayı koparan insanlarda zerre kadar 

hüsnüniyet tasavvur edilemez…”1557. Ancak Atilhan, dinî inançları gereği giyinen kadınlara 

da bir uyarı yapmadan geçemeyecek, dindarların saldırılara uğramasının önünü alabilmek 

adına bu uyarıyı yapacaktır: “…Milliyetçiler müdafaada, beynelmilelciler daima taarruz 

halinde. Türk susmuş, Müslüman ismini maske etmiş Yahudi hücum halinde dehşet saçıyor. 

Bizim cephenin bütün partilerdeki milliyetçi şahsiyetlerin tutacakları dal, güvenecekleri 

mesnet yok. Dönen dolaplardan bihaberiz. Teşkilatsız ve dağınık bir haldeyiz… Türk 

hanımlar, çarşaf iki parçadan ibarettir. Birleştiriniz, yeldirme şekline sokunuz, bakalım o 

zaman ne diyecekler?” Atilhan vaizlere de uyarı yaparak, “… Çarşaf yerine daha güzel, daha 

milli bir kıyafet seçelim ve minberlerde dikkatli olalım. Zira düşmanlarımız çok ve 

amansızdırlar.” diyecektir1558 

Atilhan, Tek Parti yönetiminin sona ermesini ortaya konulan bir mücadelenin sonucu 

olarak değerlendirmemiştir. Temel sebebi, Avrupa’da meydana gelen demokrasi hareketlerine 

bağlamış, Türkiye’deki gelişmeleri de sürecin doğal sonucu olarak nitelendirmiştir1559. 

 

B. Adnan Menderes ve Demokrat Parti  
Dönem itibariyle çoğu insan gibi Atilhan da başlangıçta yeni iktidardan umutluydu1560. 

Ancak DP’nin son zamanlarında yazım hayatında oldukça temkinli olmayı tercih etmiştir1561. 

                                                
1555 Atilhan, "Aziz Milletimize", Hüradam, 21 Mart 1951, Nu: 57, s. 2. Atilhan’ın Amerika’da bahsettiği bu 
geçit resmi Masonik bir törendir.  
1556 Atilhan, "İnkılapları Soysuzlaştırmayalım", Hüradam, 11 Eylül 1959, Nu: 400, s. 4.  
1557 Atilhan, "Tehlikede Olan İnkılap Değil, Milletin Mukadderatı ve Vicdan Hürriyetidir", Hüradam, 1 Aralık 
1950, Nu: 26, s. 2.  
1558 Atilhan, "Türk Hanımları, Anneler, Türk Hemşireleri Lütfen Dikkat", Hüradam, 24 Nisan 1959, Nu: 361, s. 
4.  
1559 Atilhan, "Türkoğlu Dikkatli ve Basiretli Ol!", Hüradam, 8 Nisan 1960, Nu: 458, s. 4.  
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Ona göre, “Demokrat Parti, ne programının fevkaladeliğinden, ne dayandığı doktrinler ve 

umdelerin azamet ve isabetinden dolayı iktidara gelmiş olmayıp, sadece talihin, tesadüfün ve 

hepsinden ziyade yirmi yedi senelik keyfi zulüm ve istibdat idaresinin tazyikinden bunalmış bir 

milletin top yekûn nefret ve istikrahının bir neticesi olarak iş başına gelmiştir.”1562 

Atilhan’ın DP’yi eleştirdiği en önemli nokta, iktidar kadrolarının yine CHP’lilerden 

oluşması ve yeni kişilere fırsat tanınmaması olmuştur1563.  DP’nin başa gelir gelmez CHP’den 

hesap sormadığını sert bir dille ifade eden Atilhan, şunları belirtmektedir: “Milletin umumi 

nefret ve laneti ile başımızdan zorlukla defolup giden mütegallibeler saltanatının tanınmış 

insanlarına büyük büyük vazifeler vermek gibi efkâr-ı umumiyenin asla hazmetmeyeceği ve 

affetmeyeceği yollara bile gidilmiştir. İktidar partisine mensup insanlara sorduk, dediler ki, 

‘Bütçenin yüzde ellisi Milli Müdafaaya, yüzde kırkı memur ordusuna tahsis edilen, açıkla dolu 

bir bütçenin ancak yüzde beş veya onuyla ne iş görülebilir? Ve mevkilere nereden insan 

bulunabilir?’ Adamınız yoksa niye iktidara geldiniz?”1564 

İktidarın eski kadrolara müdahale etmemesinden yakınan Atilhan, İzmir’de iken sivil 

polislerin peşine takılması ve takibata maruz kalmasından bahsetmekte ve buna sitem 

etmektedir1565 1947'de Beşiktaş'ta verdiği bir konferansta ise “Bir milleti talihin makûs 

istikametlerine sevk ederek onların maddesini ve manasını, mazisini ve tarihini berbat eden 

diz boyuna kadar mesul ve günahkâr bir zümreyi ikiye bölüp bir kısmını iktidarda bırakmak 

ve ötekisine muhalefet rolü vermek tarihin hiçbir devrinde ve dünyanın hiçbir tarafında 

görülmüş ve işitilmiş facialardan değildir.”1566 diyecektir. Konferansı dinleyen Halk 

Partisi’nden bazıları da Atilhan’ın bu sözlerini alkışlamışlardır. Esasen Atilhan, iktidar 

değişikliğinin sadece görüntüden ibaret olduğu kanaatindeydi. Ona göre bir kayıkçı kavgası 

“Hoca Ali’yi sandalyeden kaldırıp Ali Hoca’yı sandalyeye oturtmuştu.”1567 Eski kadroların 

bir an önce tasfiyesine taraftar olan Atilhan “…Bugünkü iktidar gerek kendisi için, gerekse 

millet için daimi bir tehlike olan politikacı, komiteci ve fırkacı memurları adilane ve 

müşfikane bir süzgeçten geçirip acele tasfiye etmedikçe, kendi mevkii de demokrasi de terakki 

ve hürriyet ümitleri de hepsi tehlikededir.”1568 diyecektir. Yine başka bir yazısında “…Çok 

                                                                                                                                                   
1560 Atilhan, "Düşman Bütün Gizli Hüviyetiyle Apaşikar", Hüradam, 3 Nisan 1951, Nu: 61, s. 4.  
1561 Atilhan, “Dostlarımızı ve Düşmanlarımızı İyi Tanıyalım”, Hüradam, 1 Aralık 1959, Nu: 423, s. 4.  
1562 Atilhan, "Demokrat Parti'deki Sarsıntı", Hüradam, 8 Haziran 1951, Nu: 80, s. 1.  
1563 Atilhan, "Bu Ders Demokrat Partiye Azdır", Hüradam, 27 Temmuz 1951, Nu: 93, s. 1.  
1564 Atilhan, "İktidar Aldığı Salahiyetin Hakkını Vermemiştir", Hüradam, 14 Kasım 1950, Nu: 21, s. 1.  
1565 Atilhan, "Milletin Rolü İktidarın Vazifesi", Hüradam, 1 Haziran 1951, Nu: 78, s. 4.  
1566 Atilhan, "Demokrasi Tehlikededir", Hüradam, 21 Mart 1952, Nu: 161, s. 1, 4. 
1567 Atilhan, "Bu Siyasî Köşe Kapmacalar, İçinde Yüzdüğümüz Buhranın Başlıca Alametleridir", Hüradam, 25 
Mart 1952, Nu: 162, s. 4.  
1568 Atilhan, "Büyük Tehlike", Hüradam, 25 Aralık 1951, Nu: 136, s. 4.  
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esef olunacak acı bir hakikattir ki bugünkü iktidar ister muvazaa densin, ister denmesin hâlâ 

mesul zümrenin elemanları iş görmek yolundadır. Hâlâ Halk Partisinin parti doktrinleri olan 

ve milletimizin teamüllerine, arzusuna ve hayatiyetine asla uymayan Altı Kazığı Anayasada 

muhafaza etmekteyiz. Anayasanın 2. maddesi ile Halk Partisinin Altı Kazığı tıpa tıp birbirinin 

aynıdır (2.maddenin değiştirilmesinden yana). O halde değişen nedir?”1569 demiştir. DP, 

yönetiminin yanlış yolda yürüdüğü fikrini savunan Atilhan, fikirlerini “Her türlü muvazaa 

iddialarını bir makalecik bir tarafa bırakacak olursak gayri meşru sabık hükümetle, meşru 

bugünkü hükümetin aynı hatalı ve sakat yollarda yürüdüklerini tebarüz ettirmekte fayda 

görenlerdeniz. Bir fark daha var ki, bugünkü hükümetin adı demokrat fakat yürüyüşü 

demokrat değildir.” 1570 şeklinde ifade edecektir. 

DP zamanında da israfların devam ettiğinden yakınan Atilhan, ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik durumdan son derece rahatsızdır. Ona göre Türkiye, neredeyse harp 

yıllarına hasret çekecek bir duruma düşmüştür1571. DP iktidarını acz içinde gören Atilhan, 

mevcut iktidarı savunma eğiliminde olmadığını da vurgulamıştır. Atilhan’ın tahlillerinde DP,  

“Parti mefhumunun üstüne çıkıp memleketin faziletli, becerikli, mefkûreci insanlarını arayıp 

bulup kendilerine layık işlere tayin ederek vatana müfit olmak ve hizmet etmek maharetini 

gösterememiştir.”1572  Başka bir yerde ise fikirlerini, “…Evet bir gün bu memlekette de hakiki 

bir hürriyet güneşi doğacak ve herkesin vicdanı, kalemi, sözü ve mukaddesatı onun sayesinde 

emniyete kavuşacaktır. Fakat bu hürriyet, katiller elinde değil, bu yurdun fedakâr ve 

mücadeleci evlatlarının elinde bir gerçek olacaktır. Geri kalanı yalan, hile ve politikadır.”1573 

şeklinde ifade etmiştir. Bu şekilde, mevcut kadrolardan son derece şikâyetçi olduğunu belirten 

Atilhan, DP zamanında Yahudi ve Dönmelerin faaliyetleri üzerinde sıklıkla durmuştur. 

“Demokrat idare zamanında malum dönme (Yalman)  ile Salomon Adato, o iktidarın has 

müşavirleri idiler. İslam Demokrat Partisi'nin on lira para cezasıyla kapatılması, Amerikan 

Yahudilerinin emri ve dönmenin teşebbüsü ile hükümetin Farmason Erkanının tensibiyle 

olmuştur.”1574 Atilhan, Evliyazade Mehmed Bey’in yayınladığı küçük bir broşürde 

“Beyoğlu’nda bulunan bir Yahudi dişçinin muayenehanesi devlet sırlarının satıldığı bir borsa 

olmuştur.” dendiğini de nakletmiştir1575. Bir gün Başvekilin bu meşhur dişçiye gittiğine dair 

gelen bir telefon üzerine Atilhan ilgili yere giderse de iki sivil polis kendisini tanıyınca 
                                                
1569 Atilhan, "Milletin Bağrına Saplanmış Altı Kazık", Hüradam, 16 Ekim 1951, Nu: 116, s. 4.  
1570 Atilhan, "İktidar Yanlış Yollardadır", Hüradam, 19 Şubat 1952, Nu: 152, s. 1.  
1571 Atilhan, "Milletin Hayati Meseleleri Ne Zaman Halledilecektir?", Hüradam, 15 Şubat 1952, Nu: 151, s. 4.  
1572 Atilhan, “Düşman Baş Kaldırdı-Bu Baş Kopar Fakat Bir Daha Milletin Başına Bela Olamaz”, Büyük Cihad, 
6 Temmuz 1951, Nu:17, s.1.  
1573 Atilhan, "Hürriyet Ne Acı Şey", Hüradam, 15 Ocak 1952, Nu: 142, s. 4. 
1574 Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 83.  
1575 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 83.  
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yukarıya çıkamamıştır1576. Atilhan, ayrıca Menderes ile Yalman’ın gazetelere yansıyan 

samimi pozlarına da öfkelenecektir. “Adnan Menderes! Senin için bir Talat Paşa, bir Enver 

Paşa akıbeti temenni etmem. Fakat gittiğiniz yol budur. İster samimi olunuz, ister siyaset 

yapınız mademki ağzınızdan bir defa “Biz Müslüman bir devletiz ve Müslümanlığın bütün 

icaplarını yerine getireceğiz” sözü fırladı, emin olunuz siz de benim gibi Farmason ve 

Dönmenin kara listesine geçtiniz. Onların riyakârlıklarına aldanmayınız ve daima kendinizi 

onlardan koruyarak hazır ediniz.”1577 

Atilhan, sürekli olarak DP iktidarından memnuniyetsizliğini vurgulamaktan 

usanmayacaktır. Çünkü ona göre DP, üzerine düşen vazifeyi yapmamaktadır. Ülkede Tek Parti 

dönemindeki idareden farklı bir durum söz konusu değildir. İktidardan beslenen basın dahi 

hücumlarını beslendiği yere karşı yapmaktadır1578. İktidarın basın karşısında zor durumda 

kalmasına değinen Atilhan, “…İktidar bu hücumlara ne kadar mukavemet edecek bilmem. Biz 

acaba bütün bunlara rağmen kendimizi iktidardan niçin bu kadar uzak görüyoruz? Bunun 

cevabını Sayın Menderes tarih size verecektir.” diyecektir1579. Atilhan, Menderes’i özellikle 

karanlık güçler ve beşinci kollar hakkında uyarmıştır1580 “…Muhterem Adnan Menderes'e bu 

menfur teşkilatla cihan çapında ve cesurane çarpışmış bir vatandaş sıfatıyla şunu 

hatırlatmayı vazife bilirim: Çok kudretli bir hükümdarı bile alaşağı etmek için akılları 

durduracak kuvvet ve mesai sarf etmiş olan bu dejenereler teşkilatına karşı son derece 

müteyakkız bulanması lazımdır. Bunların intikam ağları o kadar müthiş bir surette 

kurulmuştur ki yüzde doksan blöf ve propaganda olmasına rağmen nice tahtlar ve taçlar buna 

mukavemet edemeyerek sermügün olup gitmişlerdir.”1581Türkiye’de basının Milletlerarası 

Basın Enstitüsü’nün güdümünde olarak iktidara karşı muhalefetine değinen Atilhan, şunları 

söyleyecektir: “…Bunlar ne istiyorlar? Türkiye'de basın hürriyeti olmadığından ve bazı 

muharrirlerin hapishaneyi boylamalarından şikâyet ediyorlar değil mi? Bunun samimiyetine 

inanacak eşek yoktur bu memlekette! Menderes'i devirmek için dünyanın bütün matbuatını 

seferber etmişlerdir… Eğer mesele sadece Menderes'i istihdaf etse idi kendi payıma tek cümle 

yazmazdım. Fakat aziz vatandaşlar, düşman topumuzu, cümlemizi hedef tutmuş ve kendisine 

içimizden taraftar bulmuştur. Bu oyuna gelmeyelim…”1582. 

                                                
1576 Atilhan, Yahudi Dünyayı Nasıl İstila Ediyor, s. 117.  
1577 Atilhan, “Müthiş Şey”, Hüradam, 28 Mart 1952, Nu: 163, s. 4.  
1578 Atilhan, "Türkoğlu Dikkatli ve Basiretli Ol!", Hüradam, 8 Nisan 1960, Nu: 458, s. 4.  
1579 Atilhan, "Hasta Adam Öldü", Hüradam, 5 Ocak 1960, Nu: 433, s. 4.  
1580 Atilhan, burada Karaso’nun jurnallerine atıfta bulunmaktadır. Atilhan, "Tarihi Perde Açılıyor mu?", 
Hüradam, 8 Mayıs 1959, Nu: 365, s. 4.  
1581 Atilhan, "Bu Ateş Olduğu yerde Söndürülmelidir", Hüradam, 27 Şubat 1951, Nu: 51, s. 2.  
1582 Atilhan, "Büyük Türk Milleti Aleyhine Açılan Soğuk Harp", Hüradam, 2 Şubat 1960, Nu: 441, s. 4.  
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Bu cümleden olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ve Hüseyin Cahit Yalçın’ın 

yazılarını örnek göstermek yerinde olacaktır. Karaosmanoğlu DP'nin şimdilerde birden bire 

adeta fakir edebiyatı yapmasına değinirken1583, Hüseyin Cahit Yalçın da CHP’nin yirmi beş 

senede memleketi mamur bir duruma getirdiğini vurguluyordu1584. Bu kalemler özellikle 

DP’nin icraatlarıyla CHP’yi arattığını söylerken, iktidarın özellikle basın politikalarını 

eleştirmişlerdir.  

Atilhan, DP’nin Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu çıkarmasını da eleştirmiştir. Atilhan, 

“Dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir devrinde ölülere ve ululara saygı, kanun mevzuu 

olmamıştır. Demokrasinin daha manasını bile bilmeyen Demokrat Parti tarihin ve milli 

vicdanın hükümlerine kanun yoluyla müdahale etmekle büyük bir hata işlemiş ve prestişten 

fedakârlık etmiştir.” diyecekti1585. 

Genel olarak bakıldığında Atilhan’ın ilk zamanlarda DP’ye beslediği ümitlerin kısa 

zamanda kaybolduğu görülecektir. Menderes’in içine düştüğü gafletin cezasını kısa zamanda 

çekeceğini ifade eden Atilhan, DP iktidarının hataları gidermede cesur davranmadığını 

vurgulamıştır1586. Milletin de hayal kırıklığına uğradığını ve bir daha DP’yi iktidara 

getirmeyeceğini söylemiştir. İDP’nin kapatılmasındaki etkilerinden dolayı iktidara yüklenen 

Atilhan, bu konudaki görüşlerini şu şekilde özetlemiştir: “Şunu iyi bilmeli ki, gittiği yol sarih 

olarak taayyün etmeyen ve milletin kurtuluş ve refahı için kati ve gayri kabil münakaşa 

programı olmayan ve bu program milletin azim ekseriyet ve takviyesine mazhar olmayan 

hiçbir partiye nihai zafer nasip ve müyesser olmayacaktır. Hâlbuki Demokrat Parti, böyle bir 

teşekkül olduğu için tahminlerin fevkinde milli teveccühe nail olan İslam Demokrat Partisini 

bir hamlede yıkmak için ne kanunu, ne milletin gönlünü ve kalbini ve ne de umumi selamet ve 

kurtuluşu katiyen nazarı dikkate almamıştı.”1587 

Atilhan’ın DP’yi eleştirdiği en mühim noktalardan birisi de mevcut iktidarın eski 

iktidarı sorgulamaması yönündedir. “İktidar Partisi, hırsızlardan ve katillerden hesap sorup, 

mesruk milli serveti onlardan istirdat etmedikçe ve mücrimlerin müstahak oldukları cezaları 

tatbik etmedikçe, hiçbir zaman milletten aldıkları reylerin hakkını vermiş, vazifesini yapmış 

olamaz.”1588 Atilhan, DP’nin eski iktidardan hesap sormamakla milletin gözünden düştüğünü 

                                                
1583 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “DP'de Milyoner Aleyhtarlığı”, Ulus, 28 Kasım 1957, Nu: 12479, s. 3. 
1584 Hüseyin Cahit Yalçın, “Dün Bugün”, Ulus, 29 Şubat 1952, Nu: 11018, s.1. 
1585 Atilhan, "Ölülere Saygı İçin Kanun", Hüradam, 18 Mayıs 1951, Nu: 74, s. 1.  
1586 Atilhan, "Zulüm Hortluyor", Hüradam, 26 Haziran 1951, Nu: 85, s. 2.  
1587 Atilhan, "Demokrat Partide Çöküntü", Hüradam, 15 Nisan 1952, Nu: 168, s. 4.  
1588 Atilhan, "İktidar Partisi Milli Servetleri istirdat Etmedikçe Mücrimleri Cezalandırmadıkça Millete Karşı 
Vazifesini Yapmış Olamaz", Hüradam, 4 Kasım 1950, Nu: 18, s. 2.  
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özellikle vurgulamaktaydı1589. DP’nin müsamahacı tavrı özellikle halkta bir ümitsizliğe yol 

açıyordu1590. Atilhan, DP’nin CHP’den hesap sorması konusunda son derece aceleci 

davranmıştır. Ancak Atilhan’a göre DP, sahip olduğu fırsatı değerlendirmemiştir. Yine bu 

gaflet ilerde belki de onun sonu olacaktır1591. 

Atilhan, Adnan Menderes’in 17 Şubat 1959’da geçirdiği uçak kazası dolayısıyla -ne 

kadar Menderes’e kızgın olsa da- üzüntü duyacaktır. “… Ben ki, Malatya Hadisesi dolayısıyla 

hakkımı henüz helal etmediğimi Başvekile bir hal olur diye ta içimden titrediğimi itiraf 

edebilirim. Çünkü maazallah böyle bir hal vukuunda memleketin müthiş bir buhran içine 

düşeceğini kuvvetle tahmin ediyorum.”1592 Ancak bu üzüntü, şahsî olmaktan çok, milleti 

düşünmenin verdiği bir endişeden kaynaklanacaktır. Ona göre ortaya çıkacak bir kriz 

neticesinde, gerilerde pusmuş olan kuvvetler mukaddesata saldıracaklardır. Bu sözlerden 

Atilhan’ın DP iktidarı döneminde muhafazakârlar üstünde baskının kaldırıldığı düşüncesinde 

olduğu anlaşılmaktadır1593. Menderes’in bu uçak kazasından kurtulmasını Atilhan ilginç bir 

şekilde, ilahi ihtar olarak nitelendirmiştir. Bu ihtardan çıkarılacak dersin ne olduğunu 

söylerken de sanki Menderes’in Allah yolunda samimiyetle yürüyen bir lider olarak aktarıldığı 

görülmektedir: “Allah yolunda samimiyetle ve imanla yürüyenlerin koruyucusu muhakkak ki 

Cenab-ı Haktır. Hulus ile inanç ile bu yolu tutanlara ne dönmelerin ne de dünya 

Siyonizm’inin ve onların korkunç teşkilatının zerre kadar zararı dokunamaz. Fazla olarak 

Müslüman Türk milleti öyle bir hususiyete sahiptir ki, mukaddesatını koruyanları, yer 

yerinden oynasa düşmanlara ezdiremez. Bu hususiyet yeryüzünde sadece milletimizin 

nasibidir.”1594 

Atilhan, DP iktidarı boyunca pek de yanlı hareket etmemiş, yazılarında genelde 

geçmişe olan kızgınlık ve küskünlükle beraber yeni iktidardan umduklarını dile getirmiş, 

DP’yi gözü kapalı savunmamıştır: “…Ben katiyen Demokrat Partinin müdafi değilim ve 

olmayacağım da. Fakat görüşlerim ve yazılarım münhasıran vatan ve millet hissinden 

mülhem olduğu için sadece memlekete bağlı bir vatanperver gibi ve objektif olarak hadiseleri 

tespit ediyorum.”1595 Hatta makalelerini yayınladığı Hüradam gazetesinin, hükümetten 

destek aldığı yönündeki iddiaları ısrarla yalanlamıştır1596. Kendisine Adnan Menderes’i 

                                                
1589 Atilhan, “On Sekiz Sandalye İçin Kopan Kıyamet”, Hüradam, 24 Temmuz 1951, Nu: 92, s. 4.  
1590 Atilhan, "Milletin İçinde Bulunduğu Çıkmaz", Hüradam, 21 Kasım 1950, Nu: 23, s. 1-2. 
1591 Atilhan, "Bütün Günah ve Vebal İktidar Partisindedir", Hüradam, 9 Mart 1951, Nu: 54, s. 4.  
1592 Atilhan, "Millete Düşen Yeni Vazife", Hüradam, 27 Şubat 1959, Nu: 346, s. 1.  
1593 Atilhan, "Kudret ve Cesaret Bulsalardı", Hüradam, 6 Mart 1959, Nu: 348, s. 4.  
1594 Atilhan, "O, Hz. Muhammed'e Emanetti", Hüradam, 24 Şubat 1959, Nu: 345, s. 1, 4.  
1595 Atilhan, "Ahmet Emin Yalman ve Hadiseler", Hüradam, 3 Şubat 1959, Nu: 340, s. 4.  
1596 Atilhan, “Matbuat Hürriyeti Meselesi”, Hüradam, 26 Şubat 1960, Nu: 448, s. 1.  
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tutması ve onun lehine yazılar yazması konusundaki tekliflere; hükümetle aralarına bazı 

kuvvetler tarafından perde çekildiğinden bahisle sıcak bakmamıştır1597. 

Fakat Atilhan, DP iktidarından iktidarın sonuna kadar, tam manasıyla memnun 

kalmayacaktır. Tek Parti idaresinden şikâyetçi ve rahatsız olan Atilhan aynı düşüncelere DP 

söz konusu olduğu zaman da sahiptir. İstiklal Savaşı’ndaki hizmetlerine rağmen Tek Parti 

iktidarı zamanında bir kenara atıldığını vurgulayan Atilhan, DP iktidarından da aynı 

muameleyi gördüğünü belirtmiştir. Her zaman hizmetlerinin Allah tarafından takdir edilmesi 

taraftarı olduğunu ve hiçbir faninin takdirine de muhtaç olmadığını iddia ederek kendisinin 

“Hiçbir partinin dalkavuğu ve hayranı olmadığını” belirtmiştir1598. Ancak bu ifadelere 

nazaran, Atilhan’da daha önceleri de belirtildiği üzere bir yalnızlık psikozundan ve makam-

mevki bekleme düşüncesinden bahsetmemek mümkün gözükmemektedir. 

 

C. Türkiye’deki Fikrî ve Siyasî Hayat Üzerinde Atilhan Tesiri 

Meselesi 
İsmi bir bakıma unutulmuş gibi olsa da Milliyetçi ve İslamcı çevrede bir zamanlar 

oldukça prim yapan Atilhan’ın söylemleri, genel anlamda –kan esasına dayandırmamak 

koşuluyla- Türkiye’de daha çok İslamcı kesimle paralellik göstermiştir. Ancak bu karşılık 

daha çok muhatap alınan kitle veya olgunun –Yahudiler ve Yahudilik- ortak olmasından 

kaynaklanan bir tesadüften ibarettir.  

Bazı taraftarlarına göre, Türkiye’de şuurlu bir milliyetçi gençlik varsa, bunun öncüsü 

de Cevat Rifat Atilhan’dı. Fakat gerçekte onun eserleri daha çok popüler bulunmuş ve gerek 

milliyetçiler gerekse de İslamcılar tarafından ilgi görmüştü. Çünkü eserleri daha çocuk yaşta 

denilebilecek kişiler tarafından bile ilgiyle okunmuştur (İğneli Fıçı gibi). Milliyetçi Hareket 

Partisi’nin söylemini tahlil eden bir araştırmaya göre, Ülkücülerin Milliyetçi Hareket’e 

girmeden önce anti-Siyonist, anti-Masonik, anti-Komünist birkaç kitap okudukları 

gözlenmiştir. Bu yayınlar arasında Atilhan’ın kitapları ilk sırada yer almıştır1599. Aynı 

zamanda kültürlü bir ülkücünün kitaplığında, Ziya Gökalp, Mehmet Akif, İ. Hami 

Danişmend, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel, Erol Güngör, Seyit Ahmet Arvasi gibi 

aydınların yanı sıra Atilhan’ın kitapları da bulunurdu1600. Beşir Ayvazoğlu’na göre 

milliyetçilerin ilgisini en çok Atilhan’ın kitapları çekiyordu. Atilhan, askerlik hayatından –

                                                
1597 Atilhan, "İçinde Yaşadığımız Günlerin Hususiyeti", Hüradam, 11 Mart 1960, Nu: 451, s. 4.  
1598 Atilhan, "Bu Yeni Bir Fitne mi Acaba?", Hüradam, 8 Ocak 1960, Nu: 434, s. 4.  
1599 Mustafa Çalık, MHP Hareketinin Kaynakları ve Gelişimi (1965-1980), Cedit Neşriyat, Ankara 1995, s. 
123-124. 
1600 Beşir Ayvazoğlu, “Ah, O Eski Ülkücüler”, Türkiye Günlüğü, 1998, S. 50, , s. 179-182.  
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yahut başarılarından- ziyade fikir hayatıyla ön plana çıkıyordu. Milliyetçi ve 

muhafazakârların ilgilerini en çok çeken kitaplar arasında Cevat Rifat Atilhan imzasını 

taşıyanların çok ayrı bir yeri bulunmaktaydı. Emekli bir subay olan Cevat Rifat Atilhan'ın 

kitaplarını okuyarak her taşın altında Yahudi aramaya başlayan, ayağı taşa takılsa suçu 

Yahudilere yükleyen ve kendini Yahudilik- Masonluk araştırmalarına vakfeden milliyetçi- 

mukaddesatçı tipler ortalıkta gezinmeye başlıyordu. Beşir Ayvazoğlu bu tespitleriyle, başta 

dediğimiz milliyetçi-muhafazakâr kesimde Atilhan’ın prim yapması tezini doğrulamaktadır.  

Atilhan’ın Türk siyasî hayatında en çok etkiyi, yakın tarihte güçlü bir hareket olarak 

kabul edilen Milli Görüş Hareketi üzerinde yaptığı iddiası oldukça yaygındır. Çünkü 

Atilhan’ın özellikle Yahudi karşıtı tutumu, ne kadar Türkçü bir karakter taşısa da Alparslan 

Türkeş tarafından parti bünyesine sokulmamıştır. Atilhan, ancak hayatının son dönemlerine 

doğru Alparslan Türkeş ile yakın bağlantı kurmuştu1601. Türkeş’in, 1965’te Cumhuriyetçi 

Köylü Millet Partisi (CKMP)’nin genel başkanlığına seçilmesini destekleyen Atilhan, 

Türkeş’i Mason aleyhtarı İttihatçı Albay Sadık Bey ile birlikte, yakın Türk tarihinin 

vatansever iki albayından biri diye takdim etmiştir1602. 

Kapatılan Refah Partisi İstanbul Milletvekili Bahri Zengin’in belirttiğine göre, Milli 

Nizam Partisi kökeninden gelen ilk Milli Görüşçüler üzerinde Atilhan’ın ve kitaplarının 

büyük etkisi olmuş, RP’deki Siyonizm teması ve Antisemitizm büyük oranda Atilhan’ın 

kitaplarından beslenmiştir1603. Abdurrahman Dilipak ise, Atilhan’ın çok büyük anlamda bu 

harekette bir etkisinin olmadığını belirtirken1604, Rıfat N. Bali de özellikle Atilhan’ın çiğ 

Antisemitizminin pek ismi anılmasa da AKP’de dahi Milli Görüş’ten gelen bir gelenekle kabul 

edildiğini belirtmiştir1605. Milli Görüş, her ulusal ve uluslararası sorunun kaynağı olarak 

Siyonizm’i, Yahudileri ve İsrail’i görmüştür1606. Necmeddin Erbakan, MNP’nin kuruluş 

öncesinde yaptığı bir konuşmada,  “Dünyada üç türlü istikamet vardır.1. Komünizm, 2. 

Siyonizm, 3. Her milletin kendi milliyetçiliği ve mukaddesatçılığı. Biz üçüncü yolu tercih 

etmek mecburiyetindeyiz” demişti. MNP, kurulduğunda ise, Siyonistler, Masonlar ve 
                                                
1601 Levon Panos Dabağyan, Başbuğ Türkeş ve Milliyetçilik, Siyasî Hayatım ve Düşüncelerim, Yedirenk 
Yay., İstanbul 2009, s. 28-29. 
1602  Atilhan, “İhtilalin Mesuliyeti”, Yeni İstiklal,  5 Aralık 1962, Nu:103, s.2. Atilhan bir yazısında aynen şu 
anlatım şeklini kullanacaktır: “…Selanik dönmelerinin Mehd-i Hürriyet dedikleri Selanik'i tavaf için trenler 
dolusu saf insanlar İstanbul'dan o sahte hürriyet kabesine götürülerek orada afsunlanmış ve cemiyet vatanla 
beraber dağılıncaya kadar o partiyi Yahudiler idare etmişlerdir. Parti kurucuları içinden Albay 
Türkeş…Pardon Miralay Sadık Bey, Siyonizm’in bütün kötülüklerini ortaya döktüğü için evvela partiden sonra 
da vatandan dışarı atılmıştır” ( Atilhan, Medeniyetin Batışı, s. 82).  
1603 İhsan D. Dağı, Kimlik, Söylem ve Siyaset: Doğu Batı Ayrımında Refah Partisi Geleneği, İmge Kitabevi, 
Ankara 1998, s.32. 
1604 Abdurrahman Dilipak ile 3 Şubat 2012 tarihli görüşme. 
1605 Rıfat N. Bali ile 2 Şubat 2012 tarihli görüşme.  
1606 İhsan D. Dağı, Kimlik, Söylem ve Siyaset…, s. 35. 
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Komünistlerle mücadele edeceğini ve bunların partiye alınmayacağını vurgulamıştır1607. 

Ancak daha önce ifade ettiğimiz gibi Necmettin Erbakan’ın, Milli Nizam Partisi’ni 

kurmasıyla başlayan, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisiyle 

devam eden Milli Görüş’ün söylemi birçok açıdan Atilhan’ın fikirleriyle paralellik gösterse de 

bu bir esinlenme olarak değerlendirilmemelidir. Siyonizm vurgusunun, Milli Görüş’ün 

söyleminde belirgin bir yer teşkil etmesi1608, doğrudan Atilhan’ın fikirlerinden beslenildiği 

sonucunu doğurmaz. Tekrar söylemek gerekirse Türkiye’de tek antisemit Atilhan değildir. 

İslamcı tavrı net olan Milli Görüş’ün, bir zamanlar Atatürk’ü peygamber seviyesine çıkaran 

ve hayatında çok keskin eksen kaymaları olan bir kişiyi kendine referans kabul etmesi pek 

mantıklı görünmemektedir. Milli Görüş’ün Atilhan’dan ziyade bir Kısakürek’i referans kabul 

etmesi daha akla yakın gelmektedir. Yine adında her ne kadar Milli kelimesi olsa da Ümmetçi 

tavrı açık olan Milli Görüş, eserlerinden de anlaşılacağı üzere Türkçü söylemi daha ağır basan 

bir Atilhan’dan etkilenme konusunda pek tabii daha hassas olacaktır. 

 Tüm bu verilen örneklerden sonra daha önce de belirtildiği üzere, Atilhan’ın fikirlerine 

benzer fikirlerin Milliyetçi Hareket’ten ziyade Milli Görüş söylemlerinde paralellik gösterdiği 

söylenebilir. Ancak her ikisi de Atilhan’a oldukça mesafeli yaklaşmıştır. Söylemlerindeki 

paralellikten dolayı bu iki hareketin Atilhan’dan esinlendikleri yargısı oldukça iddialıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1607 “MNP Kuruldu”, Cumhuriyet, 27 Ocak 1970, s.1.  
1608 Rıfat N. Bali, Musa’nın Evlatları, s. 283. 
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SONUÇ 
  Cevat Rifat Atilhan, katıldığı Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nda 

icra etmiş olduğu faaliyetlerle askerî; emekli olduktan sonra yazdığı kitaplar ve çok sayıdaki 

makaleleriyle fikrî; kurduğu veya yönetiminde yer aldığı partilerle siyasî yönleriyle, yakın 

dönem Türkiye tarihinin ilgi çekici şahsiyetlerinden biri olmuştur. 

Hayatının önemli bir bölümünü işgal eden askerlik günlerinde, anlattıklarına göre 

önemli başarılara imza atmış, kendisi komutanları tarafından takdir ve teşvik edilmiştir. 

Ancak askerlik hayatını anlatırken oldukça abartılı bir yol takip eden Atilhan, özellikle Filistin 

Cephesi’ni içeren anlatımlarına göre, Kolordu veya Ordu Komutanı yerine zaman zaman 

karar verebilecek bir durumdaydı. Bu, oldukça abartılı bir söylemdir ve doğruluğu da 

tartışmalıdır. İstiklal Savaşı döneminde, Zonguldak ve Bartın Havalisindeki mücadelelerini 

anlatırken, zaman zaman bu abartılı anlatımlara yer vermiştir. Genel olarak bakılırsa Atilhan, 

askerlik hayatında elde etmiş olduğu başarıların tam olarak, hakkıyla takdir edilmediği 

inancındadır. İfadeleri objektif olarak değerlendirildiğinde, sanki savaştan sonra büyük 

beklentiler içerisinde bulunduğu ancak bunlara erişemediği izlenimini veriyor. Zira sıkça 

kullandığı Milli Mücadele’nin asıl kahramanlarının saf dışı bırakıldığı söylemi içinde, bizzat 

kendisi de var gözükmektedir. Atilhan, kendisinin ve diğer Milli Mücadele’de hizmetleri 

geçmiş kişilerin saf dışı bırakılmasını Yahudi ve Mason oyunlarına bağlamıştır. Bu saptama, 

onun belli bir hedefe kilitlenmesine sebep olacaktır. Bu, hiç kuşkusuz Batı dünyasında adeta 

Ortadoğu’nun Hitleri tanımlamasına yol açacak biçimde ortaya çıkan Yahudi düşmanlığıdır.  

  Siyasî arenada girdiği parti maceralarında, onun geçimsiz kişiliği büyük etki yapacak, 

yola çıktığı insanlarla hiç de hoş olmayan bir şekilde yollarını ayırmasına neden olacaktı. Nuri 

Demirağ ve Necip Fazıl Kısakürek ile olan ilişkilerinde bu geçimsizlik, somut bir şekilde 

ortaya çıkmıştır. Atilhan’daki kırgınlık ve bunun bir sonucu olan kinlenme çerçevesinde,  

Yahudi, Mason, Siyonist, Komünist düşmanlığı adeta bir kompleks saplantı haline gelecek ve 

böylelikle kendisi her taşın altında bir Yahudi arayacaktır.  

 Filistin cephesini anlatırken ve erken döneminde müthiş bir şekilde Osmanlıcı olan 

Atilhan, Atatürk’ün ölümüne kadar sıkı bir Türkçü ve Kemalist, Tek Parti iktidarının sonlarına 

doğru, dolayısıyla da çok partili hayatın ikinci safhasında ise bir İslamcı olarak karşımıza 

çıkacaktır. İslamî bir dönüşümden önce Atilhan, taşkın bir Kemalist’tir. Öyle ki; Kemal 

Atatürk’ü neredeyse bir Peygamber seviyesine çıkarmıştır. “…Bir insanı diriltecek mucize 

gösterenlere din, ‘Peygamber’ ismini verir. O halde yorgun, bitap, harp kaybetmiş, 

parçalanmış ve büyük devletlerin zoru altında ölüme sürüklenmiş olan bir milleti öldükten 
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sonra dirilten mucizenin sahibine ne demeliyiz?” diyen Atilhan, kendisini Salih Bozok, Ali 

Şevket Öndersev ile birlikte Atatürk’ün üç havarisinden biri olarak göstermiştir1609. Ancak 

daha henüz Cumhuriyet kurulmadan önce, Tasvir-i Efkâr’da Suriye Cephesi ile ilgili 

tespitlerinin bulunduğu yazılarında, 7. Ordu Komutanı Kemal Paşa’yı kıyasıya eleştiren, hatta 

neredeyse hezimetin müsebbibi olarak gören bir Atilhan göz önüne gelmektedir. Yine, 

Atatürk’ün ismini anmasa da DP iktidarı sırasında Tek Parti dönemini sert bir şekilde 

eleştirdiği tespit edilebilmektedir. Bu örnekler, Atilhan’ın oldukça konjektürel davrandığının 

göstergeleridir.  

Yayın hayatını dönemlere ayırdığımızda ilk döneminin bir eseri olarak Suzi 

Liberman örneğinde İslamcı bir portre çizmezken, Musa Dağı’nda ise son derece İslamcı bir 

söyleme sahiptir. Atilhan’daki bu hızlı eksen kaymaları doğrudan onun kişiliğiyle alakalıdır. 

Çelişkilerini yayın hayatında da sıklıkla görmek mümkündür. Ancak iyi bir yazar olmasına ve 

haddizatında kaleminin oldukça kuvvetli özellik taşımasına rağmen, Atilhan’ı aksiyon 

alanında görmek pek mümkün olmamıştır. Bu bakımdan Atilhan, bir aksiyon adamı olmaktan 

ziyade doktrini olmayan bir fikir adamı olarak görülebilir. 

Atilhan’ın yaptığı şekilde bir Yahudi düşmanlığı, abartılı Yahudi tehlikesi tezi, 

meseleye ters açıdan bakıldığı zaman, düşmanı olduğu kitlenin reklamını yapıyormuş gibi 

olmak durumunu ortaya çıkarmaktadır. Son zamanlarda yine abartılı bir şekilde işlendiği 

görülen Sabetayizm/Sabetayist Meselesi, milliyetçi, muhafazakâr, İslamcı camiada ya da 

genel kamu zihninde Yahudilerin herşeyin hâkimi olduğu, dünyayı ve ülkeyi idare edenlerin 

de onlar olduğu kanaatini, algısını oluşturabilmektedir. Yahudi meselesine bu şekilde 

yaklaşım, belki bazen kasten yapılan propaganda, bu durumun psikolojik bir harp taktiği 

olması durumunu düşündürebilir. Mesela Türkiye’de İslamî yayıncılık piyasasında Yahudilik 

ile ilgili kitaplarda yazılanlar, Müslüman okurlarda belli bir karamsarlığı gün yüzüne 

çıkarmıştır1610. Ayrıca her şeyin altında karanlık güçlerden bahsedilmesi, “Suçun 

Müslümanlarda olduğu”1611 kanısını da kuvvetlendirmiştir. 

 Genel hatlarıyla bakıldığında Atilhan’daki Yahudi düşmanı söylem, İslamî olmaktan 

ziyade Türkçü bir karaktere sahiptir. Çünkü İslam’ın Atilhan örneğine benzer bir Yahudi 

düşmanlığı taşımadığı ayet ve hadislerden açıkça bellidir. Bu yüzden Atilhan yaklaşımı bir 

Yahudi düşmanlığı, onun söylemleri düşünüldüğünde son derece ırkçı bir özellik 

taşımaktadır. Atilhan’ın yazılarında vurgu, genelde kan esasına dayandırılmıştır. Atilhan’ın 
                                                
1609 Cevat Rifat, “Gazi”, Milli İnkılap, 15 Mayıs 1934, S. 2, s. 1.  
1610 Ali Murat Güven, “Vallahi Billahi Yahudi Irkı da Etten Kemikten Yaratıldı”, Milli Gazete, 9 Ağustos 1996, 
Nu: 8629, s. 13.  
1611 Mehmet Şevket Eygi, “Kabahat Bizdedir”, Milli Gazete, 28 Kasım 1991, Nu: 6707, s. 2.  
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bu bağlamda değerlendirilmesinde, hayatındaki çelişkileri örneklendirmek, doğru tespitlere 

ulaşmak konusunda son derece önemli adımlardır. Örneğin, görünürde Atilhan’ın ırkçı, 

İslamcı bir tavrı olmasına rağmen, Milli Mücadele’nin hemen sonrasında bir Ermeni ile 

ortaklık kurması, bir Yahudi dönmesi olarak bilinen Osman Senai’nin çıkardığı yayın 

organının başyazarlığını yapması gibi davranışları son derece düşündürücüdür. Atilhan’ın bu 

ırkçı tavrına rağmen fikir ve söylemleri, Türk milliyetçilerinden daha fazla İslamcı bakış 

açısına sahip olanların fikirleriyle örtüşecektir. Alparslan Türkeş’in parti programına dahi 

almadığı/almak istemediği Antisemit söylem, Milli Görüş’te sloganlaştırılmış ve Milli Görüş 

geleneğine sahip partilerin programlarıyla Atilhan’ın fikirleri bir şekilde birbiriyle çakışmıştır. 

Bazı araştırmacılara göre Milli Görüş’ün ilk fikir kıvılcımları İslamcı ve ahlâkçı kısmıyla 

Nuri Demirağ’a, Antisemit kısmıyla da Atilhan’a bağlıdır1612. Ancak bu tespit son derece 

romantiktir. Çünkü Nuri Demirağ’ın İslamcı olması fikri tartışmalıdır. Zira o genel 

perspektifte liberal bir görüntü sergilemektedir. Antisemit kısmına gelince, Cevat Rifat 

Atilhan, Türkiye’de tek Antisemit değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere İslamcı yapıya sahip 

Milli Görüş’ün kan esasına bağlı bir tutumu benimsemesi ve kendisine şiar edinmesi son 

derece akılcılıktan uzaktır. Fikri örtüşmeler, kanımızca ortak hedef olan Yahudilik üzerinde 

olmaktadır ancak çizgiler tamamen farklıdır.  

 Günümüzde Atilhan adı anılmamakla birlikte, fikirlerine de mesafeli yaklaşılmaktadır. 

Ancak yukarıda da değinildiği gibi, Milli Görüş ile fikrî yönden örtüşmesi tesadüfî 

görünmektedir. İsmi pek anılmasa da Atilhan’ın fikirlerinin senkronize bir şekilde devam 

etmesinin yanında, onun kan esasına dayandırdığı Yahudi düşmanlığı asla benimsenmemiştir. 

Nihal Atsız gibi bir örneğin çokça bilinir olmasına karşın, Atilhan’ın daha arka planda 

kalması –hatta neredeyse yok sayılması- da son derece ilginçtir. Bunda, Atilhan’ın gerçekten 

pek ciddiye alınmadığı gibi bir savın kuvvetli olduğu kanaati oluşuyor. Zira Atilhan’ın bakış 

açısı ve konuları işleyiş şekli, Atsız’dan daha yukarı bir perdededir ve daha çok popüler 

gözükmektedir. Bu ciddiye alınmayışta, acaba zamanında Atilhan aleyhinde yapılan 

propagandaların etkileri düşünülebilir mi? Çünkü kendi ifadelerine göre, yapılan saldırıların 

tarzı, kendisinin aslen bir Yahudi ve Mason olduğu yönündeydi. Yine bunun yanı sıra İstiklal 

Madalyalı ve Meclis’ten takdirnameli olduğu halde 150’likler listesinde gösterilmişti1613. Bu 

bağlamda Türkiye’de son zamanlarda ortaya çıkan Sabetayistlik propagandasının bir 

psikolojik savaş argümanı haline getirilmesinde Cevat Rifat Atilhan’ın yeri de tartışılmalıdır. 

Şeceresi konusunda net bir bilgiye sahip olunamayan Atilhan ile ilgili olarak İlber Ortaylı da 

                                                
1612 Abdurrahman Dilipak ile 3 Şubat 2012 tarihinde yapılan görüşme. 
1613 Şerafettin Turan, Kendine Özgü Bir Kişilik Olan Atatürk, Bilgi Yay., Ankara 2004, s. 206.  
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bu ailenin soyunu Polonyalı bir devrimci olan ve sonradan Mustafa Celaleddin Paşa ismini 

alan Kont Borzecsky’ye dayandırmıştır1614.  

Bu tür iddialar, hayatındaki keskin dönüşler, fikirleri ve faaliyetleriyle Atilhan, yakın 

tarihimizde ilgi çekici bir yerde durmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1614 İlber Ortaylı, “Üniversitelerimizin Durumu”, Milliyet -Pazar Eki-, 26 Eylül 2004. 
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Tevhid-i Efkâr 
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(İbrahim Türk, Senaryo Bülent Oran) 
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 EK-11 

 
Atilhan, eşi Macide Hanım ve oğlu Bülent Oran ile 

(İbrahim Türk, Senaryo Bülent Oran) 
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 EK-12 

 
Atilhan, bir kış günü oğlu Bülent Oran ile 

(İbrahim Türk, Senaryo Bülent Oran) 
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 EK-13 

 
Atilhan, Vakit gazetesinin haberinde 
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 EK-14 

 
 (Atilhan’ın Başyazarlığını Yaptığı Mücadele Gazetesi) 
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 EK-15 

 
(Atilhan’ın Mücadele Gazetesi Sayfalarında Yayınladığı 

Milli Mücadele Günlerini Anlatan Yazı Dizisi) 
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 EK-16 

 

(Atilhan’ın Ölümüne Duyulan Üzüntüyü Okuyucularla Paylaşan 

M.Şevket Eygi’ye Ait Bir Yazı) 
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 EK-17 

 

(Atilhan’ın Ölümüyle İlgili Bir Yorum) 
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 EK-18 

 

Atilhan’a Almanlar tarafından verilen 2. Sınıf Demir Salip Madalyası 

(Celil Bozkurt, Eserleri ve Fikirleri ile Cevat Rifat Atilhan) 
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 EK-19 

 

Atilhan’a Almanlar tarafından verilen 1. Sınıf Demir Salip Madalyası 

(Celil Bozkurt, Eserleri ve Fikirleri ile Cevat Rifat Atilhan) 
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 EK-20 

 

Cevat Rifat Atilhan’a verilen Beşinci Rütbe'den Mecidi Nişanı  

(Celil Bozkurt, Eserleri ve Fikirleri ile Cevat Rifat Atilhan) 
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 EK-21 

 

(Atilhan İslam Demokrat Partisi Başkanı Sıfatıyla  

Mahkemeye Sevkedilirken/ Akşam, 25 Ocak 1953) 

 

 

 



357 
 

 EK-22 

 
(Celil Bozkurt, Eserleri ve Fikirleri ile Cevat Rifat Atilhan) 
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 EK-23 

 
Albüm Memduh’ta çıkmış, Atilhan-Alber Saltiel kavgasını anlatan bir karikatür 
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 EK-24 

 
(Atilhan’ın Ölümünden İki Yıl Sonra  

Fedai Dergisinin Bir Kapağı) 
 


